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Na początku września 1939 r., po 
wkroczeniu , aby uniknąć 
wywiezienia w głąb Rosji, wyjechał wraz z 
rodziną niepostrzeżenie z Białowieży do Wilna, 
a stamtąd do krewnych żony we wsi Rezgi w 
gminie Kroki (Krakés) (pow. Kiejdany - obecnie 
Kédainiai - centralna Litwa). Tu pracował jako 
robotnik w prywatnych gospodarstwach 
chłopskich i dorabiał  jako korepetytor. W czasie 
t r zy le tn ie j  okupac j i  n i em ieck ie j  by ł  
szykanowany. Musiał meldować się z żoną dwa 
razy w tygodniu na posterunku policji niemiecko-
litewskiej za odmowę przyjęcia obywatelstwa 
niemieckiego lub litewskiego; był tam 
przesłuchiwany i przetrzymywany.

Armii Czerwonej 

„....Był wspaniałym Ojcem. Często zabierał
nas do lasu, mnie i moją siostrę Teresę. Szczególnie 
mnie, bo Tereska była straszną wiercipiętą i tylko
przeszkadzała. A my długo siedzieliśmy podglądając
przyrodę. I to właśnie ja poszłam w ślady Ojca -
zostałam naukowcem”.
„....Bardzo często robił nam zdjęcia, np.
ustawiał nas przy palmach i miałyśmy udawać
murzynki, nadmuchując policzki....”
                                                         Zofia Pokacka

 

Świadectwo urodzenia Jana Jerzego  Karpińskiego (odpis z 27.01.1933 r.). Zbiory P. 
Szczęsnego.

Budynek dawnego Państwowego Gimnazjum Męskiego w Piotrkowie Trybunalskim, w którym 
uczył się późniejszy profesor (obecnie I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego, 
przy Alei Kopernika 1). Fot. P. Reising

Dedykacja Rady Pedagogicznej Męskiego Gimnazjum w Piotrkowie Trybunalskim z 26.08.1912 r., 
dla ucznia Jana Karpińskiego po ukończeniu V klasy za doskonałe wyniki w nauce i wzorowe 
zachowanie [wraz z pięknym albumem o motylach: Lampert K. 1907. Die Großschmetterlinge und 
Raupen Mitteleuropas]. Zbiory P. Szczęsnego

Gimnazjalista J. Karpiński w kimonie, podczas 
wyprawy w lipcu 1913 r. do Japonii. Zbiory P. 
Szczęsnego

Jan Jerzy Karpiński podczas pobytu w 
Piotrogrodzie , jako student Instytutu 
Leśnego.(1915-1919). Zbiory P. Szczęsnego

Rodzina Jana  Jerzego Karpińskiego: u góry pośrodku: Helena 
Domaszewicz - teściowa, po lewej: Maria - młodsza siostra żony Anny, 
która znajduje się po prawej stronie fotografii; poniżej córki: od lewej 
Teresa i Zofia; prawdopodobnie 1928 r. Zbiory BPN.

Jan Jerzy Karpiński z żoną i córkami - od lewej: Zofią i Teresą; 1929 r. Zbiory P.  Bajko.

Dowód tożsamości wydany Janowi Jerzemu  Karpińskiemu przez władze Litwy w 1941 r. 
Zbiory P. Szczęsnego.

Jan Jerzy Karpiński z córką Teresą; połowa lat 30. XX w. 
Zbiory A. Kulbackiej.

Jan Jerzy  Karpiński z kanią; lata 50. XX w.
Zbiory P. Bajko

Córki od lewej Teresa i Zofia.Jana Jerzego  Karpińskiego,  Zbiory P. Szczęsnego.

Jan Jerzy Karpiński w wieku dojrzałym. 

Dokumenty dotyczące ewakuacji z terenu sowieckiej Litwy rodziny Jana Jerzego Karpińskiego. 
Zbiory P. Szczęsnego.

Jan Jerzy Karpiński

Dzieciństwo i edukacja szkolna, rodzina

- Teresę, ur. 5.01.1922 r., która wyszła za mąż za S. Szczęsnego w Poznaniu; 
z tego małżeństwa narodził się wnuk Jana Jerzego Karpińskiego, 
Przemysław (bohater wielu popularnonaukowych opowiadań Jana Jerzego  
Karpińskiego) i wnuczka Maja. Córka Teresa zmarła 30.12.2006 r.
- Zofię, ur. 6.01.1924 r., późniejszą prof. dr hab. Z. Maciejewską-Pokacka, 
zasłużoną fitopatolog i mikolog, pracownika Instytutu Ochrony Roślin w 
Poznaniu. Zmarła 14.04.2011 r. 
Profesor Jan Jerzy Karpiński zmarł po długiej i ciężkiej chorobie w 
Warszawie 17.11.1965 r.

Urodził się 12.04.1896 r. w Piotrkowie Trybunalskim. Rodzicami jego byli: 
Józef Karpiński, który w młodości służył 20 lat w armii carskiej, a później był 
poborcą podatkowym (został pochowany w Białowieży)i Julianna z domu 
Łebek. 

Do szkoły początkowej oraz do Państwowego Gimnazjum Męskiego (do 
7 klasy włącznie) uczęszczał w Piotrkowie Trybunalskim. Trzeba dodać, że 
były to szkoły rosyjskie, gdyż w owym czasie Polska pozostawała pod 
zaborami. Ósmą klasę ukończył i maturę otrzymał w Kałudze (Rosja), dokąd 
wyjechał ze znajomymi z powodu wybuchu w 1914 r. wojny światowej, by 
móc ukończyć gimnazjum i kontynuować dalszą naukę. 

Po uzyskaniu matury wstąpił w 1915 r. do Instytutu Leśnego w 
Piotrogrodzie, który ukończył 3.06.1919 r. (obecnie Sankt Petersburg). Tam 
poznał i poślubił (22.09.1918 r.) Annę Domaszewicz, Polkę, która studiowała 
matematykę w szkole żeńskiej dla panien (ur. 6.03.1897 r. w Kownie, zmarła 
w 1981 r.).  

W 1919 r. wrócił wraz z żoną do kraju, uciekając przez zieloną granicę do 
Finlandii, a stamtąd drogą morską do Polski.

Państwo Karpińscy mieli dwie córki:

Jan Jerzy Karpiński z żoną Anną podczas wakacji, rok 1936. 
Zbiory P. Szczęsnego.

Jan Jerzy Karpiński z żoną Anną, połowa lat 50. XX w. Zbiory P. Szczęsnego.

Prezent imieninowy dla wnuka 
 

Jana Jerzego Karpińskiego.
13.04.1959. Zbiory P. Szczęsnego.  
 

Przemysława Szczęsnego
 z dedykacją dziadka -
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Białowieżanin
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Profesor nie zapominał o ludziach Białowieży, z którymi pracował. Pamiętał nie tylko o wysyłaniu im
okolicznościowych kartek, lecz szczerze obchodził Go ich los. Jednym z przykładów może być pomoc
Filimonowi Waszkiewiczowi, w staraniach o przyznanie emerytury. Zbiory BPN.

Jan Jerzy Karpiński rozwinął w okresie międzywojennym na terenie Puszczy
Białowieskiej ruch turystyczny i przygotował odpowiednią po temu infrastrukturę.
Przygotowano pierwszą stałą ekspozycję muzealną (1930 r.), a w 1937 r. otwarto
nowe Muzeum Przyrodniczo-Leśne. Uruchomiono schronisko turystyczne,
sprzedaż pamiątek (dwa  kioski), informację turystyczną w różnych językach,
zbudowano drogi oraz ścieżki turystyczne. Stworzono też system szkoleń
przewodników turystycznych, wprowadzono  stroje regionalne wozaków
turystycznych. Były wydawane różnego rodzaju wydawnictwa turystyczne
(książeczki, przewodniki, broszury, ulotki, artykuły specjalne w prasie, widokówki,
zdjęcia). Jan Jerzy Karpiński szeroko publikował swoje zdjęcia z Puszczy, w różnych
czasopismach i książkach, pokazując wyjątkowość tego lasu i jego piękno.
Prowadzono też akcję odczytową połączoną z pokazem slajdów.

Z inicjatywy Jana Jerzego Karpińskiego powstało w Białowieży (1937 r.) 
nowoczesne, jak na owe czasy, Muzeum Przyrodniczo-Leśne, w którym znalazły się 
bogate zbiory botaniczne, zoologiczne i etnograficzne, w tym unikatowe - związane z
bartnictwem. Muzeum to było masowo odwiedzane w okresie przedwojennym i
powojennym (do 1972 r.) przez turystów, a sam Karpiński często oprowadzał po
nim ważnych gości, w tym "głowy państw", wizytujące Puszczę Białowieską.

Wspomnienie Konstantego Łukaszewicza. Zbiory BPN.Akt nadania Profesorowi Janowi Jerzemu Karpińskiemu Obywatelstwa Honorowego gminy białowieskiej z dnia 11 lutego 1935 roku. Zbiory P. Szczęsnego.

 Zorganizowano przy BPN warsztaty przemysłu ludowego (rzeźbione figury żubra, 
sylwetki zwierząt, tace, kasetki itp.). Aby stworzyć właściwe podstawy do szeroko  
rozpowszechnionej działalności rzeźbiarskiej (wyrób pamiątek z drewna) wśród 
miejscowej ludności, zatrudnił absolwenta Akademii Sztuk Pięknych w Budapeszcie, 
artystę Antoniego Czerniewicza, który uczył w okresie międzywojennym tej sztuki 
wszystkich zainteresowanych. Inicjatywa ta przyniosła dobre owoce - rzeźbiarstwo 
żubrów i innych figurek (nierzadko o sporej wartości artystycznej) rozwinęło się na 
szeroką skalę w regionie, a ich sprzedaż przynosi pewne zyski całkiem dużej grupie 
osób.

Motorem tych wszystkich przedsięwzięć i w dużej części bezpośrednim wykonawcą 
był Profesor.

3.05.1935 r. Kolumna uczniów Państwowej Szkoły dla Leśniczych w centrum Białowieży. Zbiory A. Kulbackiej

3.05.1935 r. uroczystości w Białowieży, w środku Jan Jerzy Karpiński. Zbiory A. Kulbackiej.

Pamiątkowa tablica poświęcona Janowi Jerzemu Karpińskiemu,  umieszczona przy wejściu 
do Białowieskiego Parku Narodowego. Fot. J.M. Gutowski.

Fot. J.M. Gutowski.

Fot. J.M. Gutowski. Fot. J.M. Gutowski.
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Stanisławowi Dunikowskiemu, Wojciechowi Janiszewskiemu, Andrzejowi Keczyńskiemu, Annie Kulbackiej, Ewie 
Lewandowskiej, dr. inż. Czesławowi Okołowowi, Olimpii Pabian, dr. inż. Radosławowi Plewie, Pawłowi Reisingowi, 
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Okruchy pamięci

  OKRUCHY PAMIĘCI  BIAŁOWIEŻA ...
Był rok 1945  Ciepła, późna wiosna lub początek lata. Pociąg jadący już kilka dni z pokonanych po morderczej wojnie Niemiec, zatrzymuje się na stacji Poznań Główny. Zatrzymuje i dalej już nie 

pojedzie. Komendant pociągu wydaje rozkaz opuszczenia składu. Bydlęce wagony przepełnione setkami ludzi, przymusowymi robotnikami, powracającymi z wojennej tułaczki. Ci, dla których nie było miejsca 
wewnątrz, koczują na dachach wagonów. Wśród nich drobna, 23-letnia blondynka, Teresa Karpińska. Chce wracać do rodzinnej Białowieży. Pociągi chodzą jednak według rozkładu wojennego: tzn. albo chodzą, 
albo nie, a kiedy pojedzie następny pociąg cywilny - nikt nie wie: może jutro, może za tydzień. Podczas przymusowego postoju w Poznaniu, Teresa Karpińska poznaje starszego od niej o dwa lata Stefana 
Szczęsnego. On miał więcej szczęścia: całą wojnę spędził w rodzinnym Śremie, a teraz przyjechał do Poznania, by zapisać się na studia prawnicze. Teresa zostaje w Poznaniu, zapisuje się na studia 
ekonomiczne, o powrocie do Białowieży już nie myśli. Wkrótce młodzi biorą ślub. W wigilię Wigilii 1947 roku otrzymują gwiazdkowy prezent: wtedy właśnie urodziłem się JA. 
Tak relacjonowała moja Mama, Teresa Szczęsna z domu Karpińska.

Poznań - Białowieża Express – Nie wiem  kiedy po raz pierwszy zostałem zawieziony do Białowieży w celu „okazania" wnuka  moim Dziadkom: Annie z Domaszewiczów i Janowi Jerzemu Karpińskiemu, 
którzy zdążyli już wcześniej do niej powrócić z wojennego wygnania. Pamiętam jednak z lat nieco późniejszych, że wyjazd z Poznania do Białowieży  to była wyprawa całodniowa, czasami nawet dłuższa. Po 
drodze były cztery przesiadki: w Warszawie, w Siedlcach, w Czeremsze, w Hajnówce. Nigdy nie było gwarancji, że zdąży się z jednego pociągu na drugi, a nawet z Poznania do Warszawy pociągi kursowały 
czasami przez Bydgoszcz albo Łódź. I bywało, że przy dłuższym spóźnieniu, kolejny pociąg nie czekał i odjeżdżał. Kiedyś utknęliśmy tak w środku nocy, zimą, gdzieś w Hajnówce. Ostatni pociąg do Białowieży 
dawno już odjechał. Wówczas, zawiadomiony ze stacyjnego telefonu, DZIADEK przysłał po nas służbowy samochód. Musiałem być bardzo zmęczony i pewnie przespałem większą część drogi przez Puszczę, 
ale pamiętam, że gdy nagle obudziłem się, wszyscy krzyczeli, a samochód stał na śniegu wśród stada dzików. 

Kolejka elektryczna – Dlaczego pamiętam takie rzeczy? Chyba dlatego, że od dziecka uwielbiałem pociągi, tramwaje, kolejki i jazdy nimi, w ogóle, wszystko co jeździ, pływa i lata. Jakiś czas później, już 
jako kilkuletni chłopiec, dostałem od mojego DZIADKA, wspaniały na ówczesne czasy prezent: kolejkę elektryczną! Była to polska kolejka: zestaw imitujący warszawską kolejkę dojazdową, składający się z szyn, 
słupów z trakcją i dwóch niebieskich wagoników. Bawiłem się nią godzinami. Ale to było później...

Pierwsza jaskółka – Kiedy dowiedziałem się, zrozumiałem, uświadomiłem sobie, że MAM DZIADKÓW? Tego też nie potrafię powiedzieć, ale musiałem mieć z Nimi styczność bardzo wcześnie. Z tego 
bardzo wczesnego okresu, w zasadzie jeszcze niemowlęcego, zachował się jeden obraz: jaskółcze gniazdo z pisklętami i karmiący je rodzice. To było fascynujące! Gniazdo było ulepione pod dachem altany 
ogrodowej przed domem, w którym w Białowieży mieszkali Dziadkowie, a do której Babcia wystawiała mój dziecięcy wózek, ze mną w środku. 
Chyba jakoś przekazałem Jej to doniosłe odkrycie, bo potem przez lata wspominała, że gdy opowiedziała o tym Dziadkowi, ten był bardzo zadowolony. 
Nie wierzycie? Nie musicie. Ale po 65-ciu latach odnalazłem tę altanę: wygląda dokładnie tak, jak ją zapamiętałem. Cały czas stoi przed dawnym domem Dziadków, zwanym dziś, jak dowiedziałem się od Pana 
Profesora Jerzego Gutowskiego – „domem zarządu". Tylko otoczenie uległo zmianie...

Altana Babci – Ze wspomnianą altaną wiążą się także inne wspomnienia. Jeden obraz pojawia się systematycznie: obraz BABCI siedzącej na małym krzesełku przed altaną i bijącej masło w maselnicy. 
Dziadek całe życie lubił świeże masło, nie tolerował żadnej margaryny i jej podobnego, jak mówił – „świństwa". Obraz Babci wyciskającej rożki białego sera. Dziadek uwielbiał domowy biały ser. Najbardziej z 
miodem. Obok zwykłego chleba i świeżych jajek, to była podstawa Jego śniadań i kolacji i te produkty musiały być w spiżarni zawsze. 

Miód - to była niemal celebra – Najlepiej, żeby był to miód świeży, jeszcze płynny, a już  najlepiej – lipowy. W Białowieży, był to własny miód: ule stały w ogrodzie, a Dziadek sam ich doglądał. Wówczas 
Dziadek jawił mi się jako ktoś WIELKI, WSZECHMOCNY, ktoś, komu wszyscy są posłuszni i nikt nie może się z tego posłuszeństwa wyłamać. Jego obrządki z pszczołami, okadzanie, pszczelarski kapelusz - 
wszystko to fascynowało mnie, choć pszczół bałem się panicznie. Przez jakiś czas, Babcia, chcąc mnie uspokoić, demonstrowała na własnej ręce przykładanie pszczoły w celu użądlenia, twierdząc, że to nie 
tylko nic strasznego, a nawet bardzo zdrowe. Mogła mówić tak do mnie jeszcze i jeszcze, ja i tak wiedziałem swoje, że od pszczół chcę być jak najdalej. I mimo zaszczepionej mi później przez Dziadka miłości do 
owadów, strach przed pszczołami pozostał do dzisiaj. Co innego - miód, który lubiłem i wciąż lubię tak jak On, a Dziadek, nawet po wyprowadzce do Warszawy, zawsze dbał, żeby było go w domu pod 
dostatkiem. I z tego, co pamiętam, zawsze był to miód białowieski...

Poziomki – Zanim poznałem smak i zapach miodu z Dziadkowego ula, poznałem inny smak i zapach. Smak i zapach zupełnie wyjątkowy. Smak ten i zapach miały kolor czerwony. Smak ten i zapach w 
kolorze czerwonym, pojawiały się popołudniu. Wspaniałości te mieściły się na wyciągniętej w moją stronę dłoni. Za dłonią była ciepła, przyjazna, budząca zaufanie dziecka twarz w dużych, rogowych okularach. 
Były to dłoń i twarz DZIADKA, który właśnie wrócił z pracy. A smak i zapach w czerwonym kolorze, to poziomki, które każdorazowo starał się przynieść z lasu, na powitanie wnuka. To był chyba pierwszy obraz 
Dziadka, jaki utrwalił mi się w pamięci: Dziadek podający czerwone, smakowite, pachnące i słodkie, najwspanialsze poziomki świata. Później, gdy Dziadka już nie było, a ja sam miałem maleńką córeczkę, 
wracając z lasu, starałem się również znaleźć dla niej poziomki. Smakowały jej chyba tak samo, jak mnie przed laty. I gdy ona wybierała paluszkami „poziumki" z mojej dłoni, Dziadek wracał w mojej pamięci z 
garścią pełną białowieskich poziomek. Dla mnie...

Biała tawuła i dym z papierosa –  Przed domem w Białowieży, stojąc plecami do Bramy Carskiej, po prawej stronie była i jest do dzisiaj, wspomniana już altana Babci. To było miejsce pracy Babci, 
domowa wytwórnia masła i serów. Natomiast po lewej były „ogromne i nieprzebyte" z perspektywy kilkulatka, zarośla biało kwitnącej tawuły. Tu Babcia lubiła wypoczywać. Siedziały z moją Mamą na krzesłach i o 
czymś tam sobie opowiadały. Czasami, po obiedzie, Dziadek przynosił z wielkiego salonu swoje krzesło i dosiadał się do nich. Mówił chyba niewiele, za to jak zapamiętałem, wyciągał charakterystyczne 
drewniane pudełko w którym trzymał papierosy, osadzał papierosa w szklanej lufce-fifce, zapalał, zaciągał się dymem i... wypuszczał z ust całą serię szybujących wolno w górę, kółek. To było fascynujące! Ten 
"proceder" powtarzał się zresztą wielokrotnie i przez całe życie Dziadka: palił papierosy aż do śmierci. Ale ja - jakoś nie palę...

Kogut złotopióry – Za „ogromnymi i nieprzebytymi" krzewami białej tawuły, był płot oddzielający część ogrodową od gospodarczej, na płocie suszące się, odwrócone dnami gliniane dzbany i dzieże 
Babci, za płotem budynki gospodarcze, na podwórzu przed nimi Jej stado kur dbające o to, by Dziadek miał zawsze świeże jajka na śniadanie, a wśród kur, dumny, złotopióry kogut. Kogut tyleż podobał mi się, 
co i budził mój strach, chyba nawet większy, niż pszczoły Dziadka. Ilekroć Babcia szła wybrać jajka z kurnika, usiłowałem przemknąć schowany za jej spódnicą. Ale już kilka kroków za furtką, widząc 
zdążającego w moją stronę koguta, rejterowałem do tyłu. Kiedyś jednak, w przypływie może nie tyle odwagi, co ciekawości, gdzie Babcia znajduje te cudowne jajka, z których Dziadek robi mi potem kogel-mogel, 
usiłowałem przedrzeć się za Babcią do kurnika. Skończyło się to dla mnie źle. Złotopióry chyba od dawna czekał na taką okazję: dostałem skrzydłami i ostrogami po głowie, oczy zalane krwią, wrzeszczę 
wniebogłosy, Babcia wrzeszczy na koguta, jajka jakoś same potłukły się, a kogut ucieka i pieje na całe podwórko, że mi wreszcie dołożył. Ale jego triumf był krótkotrwały. Gdy Dziadek wrócił z pracy, wysłuchał 
całej historii, w milczeniu zjadł obiad i... powiedział krótko: „nie będzie nikt bił mi dzieciaka". Tego popołudnia nie było wprawdzie kręcenia z Dziadkiem kogla-mogla, ale zrozumiałem, że mam OBROŃCĘ. 
Nazajutrz dziwna cisza zapanowała na podwórku. A jak Dziadek znowu wrócił z pracy, na obiad był... pyszny rosół. Jedno i drugie, kogel-mogel i rosół, bardzo lubię do dzisiaj. Rosół chętnie sam gotuję, a 
wspólne ze mną kręcenie kogla-mogla, to dziś wspomnienie moich dorosłych już córek...

Nie taka straszna diabelska maszyna – Pod "ogromnymi i nieprzebytymi" krzewami białej tawuły wiele się działo. Tam po raz pierwszy w życiu zobaczyłem straszną rzecz. Miałem wtedy może ze trzy 
lata. Po obiedzie, Babcia i Mama, siadły sobie jak zawsze pod tawułą, ja siedziałem dumnie w pięknym, drewnianym, drabiniastym wozie z dyszlem i czerwonymi kółkami, który dostałem do zabawy od Dziadka. 
W pewnym momencie doszedł do nas Dziadek, ale nie zapalił jak zawsze papierosa i nie puszczał tych pięknych kółeczek z dymu, lecz postawił na ziemi jakieś trzy dziwne patyki z przykręconym do nich 
tajemniczym czarnym pudełkiem i... schował się za jakąś wielką i też czarną płachtą. Dziadek zniknął, to było straszne! Chyba zacząłem strasznie wrzeszczeć, bo Dziadek zrzucił z głowy czarną płachtę, 
podszedł, wziął mnie łagodnie za rączkę i choć pewnie opierałem się, podprowadził do strasznej diabelskiej maszyny z czarną płachtą. Z drugiej strony tego diabelstwa, było dwoje płóciennych drzwiczek, a za 
nimi małe okienko. A w tym okienku, bardzo śmieszny widok, jak moja Mama i Babcia siedzą sobie na krzesłach, ale... do góry nogami! Wychyliłem się zza płachty i... siedzą normalnie, spojrzałem w 
czarodziejskie okienko i... znowu siedzą do góry nogami. Strasznie mi się to spodobało, że Dziadek jest takim CZARODZIEJEM! Potem Dziadek nie kazał ruszać się, zrobił jakieś dziwne "czary-mary", wrócił do 
domu, zamknął się w łazience i wieczorem pokazał piękne zdjęcie: Babcia, Mama i ja w moim drabiniastym wózku na czerwonych kółkach, pod krzakami biało kwitnącej tawuły...

Nieuleczalna infekcja –  Tak właśnie zostałem przez DZIADKA zainfekowany jego wielką pasją - fotografią. Diabelska maszyna była aparatem fotograficznym Dziadka, kliszakiem 9x12cm, produkcji 
Zakładów ICA-ZEISS. Potem, już jako starszy chłopak, nosiłem za Nim aparat i statyw podczas wspólnych wypraw do lasu i podczas wspólnych wakacji. Dziadek fotografował zawsze i do końca życia. I zawsze 
był to aparat na klisze szklane, nawet wówczas, gdy inni używali już lustrzanek małoobrazkowych. Dzisiaj, historyczny już aparat, wciąż sprawny, jest perłą w mojej kolekcji. Zachowały się też te dziwne „patyki", 
czyli statyw i „przerażająca", czarna płachta. A raz nabyta od Dziadka „infekcja" - trwa do dzisiaj. Nie leczę jej...

Dziadek potrafi wszystko –  Pod „ogromnymi i nieprzebytymi" krzewami białej tawuły wiele się działo, zdarzały się też nieszczęścia. Raczej na pewno nie było to tego samego dnia, gdy na podwórku, za 
białą tawułą pobił mnie złotopióry, a potem na obiad był rosół. Ale ilekroć o tym wspomnę, natychmiast staje mi przed oczami obraz innego dziecięcego nieszczęścia. Bardzo byłem dumny z mojego 
najpiękniejszego na świecie, drabiniastego wozu z dyszlem i czerwonymi kółkami, który dostałem jako zabawkę od Dziadka. Bardzo chciałem pokazać go Ziutkowi, mojemu pierwszemu w życiu i najlepszemu 
koledze w Białowieży. Ziutek był równolatkiem, mieszkał w Stajniach Carskich tuż obok, choć dla mnie wówczas było to okropnie daleko. Mama Ziutka częstowała mnie zawsze pajdą chleba zmoczonego wodą i 
posypanego cukrem. To był najlepszy chleb na świecie. Jakoś sforsowałem furtkę - „Dom Zarządu" był wówczas od strony Stajni Carskiej i Bramy Carskiej ogrodzony, Jakoś zatargałem wózek do Ziutka. Mama 
Ziutka zaprowiantowała nas, jak zwykle, w chleb z cukrem i wypuściła na zewnątrz. Wykombinowaliśmy, że będziemy parą koni ze stajni i będziemy wozić kamienie. Szło nam we dwójkę chyba całkiem nieźle, 
dopóki któryś nie wpadł na pomysł, żeby jeden był koniem i ciągnął, a drugi był woźnicą jak Tata Ziutka i powoził, a potem zmiana. Po którejś zmianie, nie ten, który aktualnie robił za konia, lecz wózek, odmówił 
dalszej współpracy i na znak protestu  „zgubił" sobie koło. Zupełnie, jakby koń zgubił podkowę...
To było bardzo traumatyczne przeżycie. Zaryczany, ze zdezelowanym wózkiem i kołem w ręce, wróciłem do domu. Po południu z pracy wrócił Dziadek i wypytał o wszystko szczegółowo. Powiedział krótko: „nie 
płacz i przynieś wózek i kółko na werandę". Przestałem ryczeć, przyniosłem. Wtedy Dziadek wyjął ze skrzynki koło zlewu coś bardzo dziwnego, coś, czego jeszcze nigdy nie widziałem: wielki, rozkręcany 
metalowy młotek ze śrubokrętami i innymi dinksami w środku. I w kilka chwil, w cudowny niemal sposób, naprawił mój wózek. Pewnie stałem jak oniemiały: oto okazało się, że Dziadek POTRAFI WSZYSTKO. 
Bardzo chciałem podzielić się z Ziutkiem tym odkryciem. Wtedy Dziadek powiedział: „dobrze, idź bawić się do Ziutka. Ale kamieni ładujcie o połowę mniej"...;)

Cichy sojusz –  Rosłem, chodziłem coraz lepiej, wszystko dookoła było coraz ciekawsze. A to „dookoła”, to był Park Pałacowy, przeciekawe „ruiny" Pałacu Carskiego, nieopodal wielka rajska jabłoń ze 
wspaniałymi jabłuszkami, dalej stawy. Babcia i Mama miały coraz większy kłopot z upilnowaniem mnie. Najchętniej znikałem z domu o świcie, gdy wszyscy jeszcze spali. Doskonale nadawało się do ucieczek 
okno naszego pokoju w „Domu Zarządu" w szczycie domu od strony Parku Pałacowego. Dziś, po podzieleniu domu na dwie części, jest tam wejście do odrębnego mieszkania. To nic, że dla kilkulatka parapet 
był dość wysoko: spadałem miękko w trawę pod oknem, zagryzałem zęby i jakoś dawałem radę. W piżamce i na bosaka. Gdy zgłodniałem i wracałem, albo znalazł mnie półgołego któryś ze strażników 
parkowych i odprowadził do domu, babcia lamentowała, Mama przyłożyła w tyłek, a gdy po południu poskarżyły Dziadkowi o moim kolejnym wyczynie, ten słuchał i spokojnie mówił do Babci: „daj pokój, daj pokój 
Haniu, przecież znalazł się...". A do Mamy trochę krócej: „a Ty już go nie łajaj"... Czułem, że mam SOJUSZNIKA. Po latach dowiedziałem się, że gdy kiedyś jesienią strażnicy znaleźli mnie gdzieś na łące 
pomiędzy wiecującymi przed odlotem bocianami, Dziadek wydał ciche „zarządzenie" by mieli mnie stale na oku. Robili to chyba bardzo dyskretnie, bo bardzo długo nic o tym nie wiedziałem...

Czerwone główki i dębowe kołderki –  Nie wiem, co było pierwsze: moje poranne ucieczki przez okno, czy spacery z Dziadkiem do Parku i Rezerwatu. Ucieczki były podobno nagminne, wspólne 
spacery raczej rzadsze: Dziadek przecież pracował, nie było wówczas wolnych sobót, a i popołudniami czasem też wracał do pracy lub pracował w domu. Mieliśmy jednak jedną wspólną, niemal rytualną trasę 
po Parku Pałacowym. Wspólny szlak wiódł na łąkę, w stronę stacji meteorologicznej. W jej pobliżu rósł samotny niewielki dąb. Chyba bardzo niewielki, bo podniesiony przez Dziadka, który też nie był wysokiego 
wzrostu, zrywałem z gałązek kilka liści. Potem, prowadzony przez Dziadka w stronę furtki do wyjścia na łąkę w stronę Rezerwatu Ścisłego  miałem za zadanie, odszukać we mchu w pobliżu kępy młodych 
modrzewi i brzózek, świeżo wyrosłe czerwone koźlarze - „czerwonogłówce", jak mówił Dziadek. Te większe starannie wyzbierać używając scyzoryka Dziadka, te mniejsze ponakrywać przyniesionymi liśćmi dębu 
– „by nie zmarzły w nocy". Następnego dnia spod uniesionych liści uśmiechały się wyrośnięte przez noc nowe „czerwonogłówce” i rytuał powtarzał się od nowa: duże wyciąć, maleńkie okryć liśćmi. A gdy 
Dziadek nie mógł ze mną pójść, w tej zabawie chętnie zastępowała go moja Mama. Po ponad sześćdziesięciu  latach, jesienią ubiegłego roku, bez trudu odnalazłem ów liściodajny dąb koło stacji 
meteorologicznej. Trochę urósł. Jeszcze łatwiej poszło z modrzewiami. Jeszcze bardziej podrosły. Brakowało tylko czerwonych koźlarzy, które od tamtej pory są moimi ulubionymi grzybami, białowieskim 
wspomnieniem Dziadka i Mamy, a brak choćby jednego w koszyku podczas grzybobrania, nie da się zastąpić nawet przez sto prawdziwków. I zawsze, tak jak Dziadek, mam przy sobie scyzoryk...

Znowu garnek będzie czarny – Ale to nie był koniec naszej trasy. Mijaliśmy furtkę wiodącą w stronę Rezerwatu, szliśmy dalej wzdłuż ogrodzenia Parku Pałacowego. W głównej osi widokowej Parku, pod 
płotem, była niewielka doświadczalna szkółka posiadająca odrębne ogrodzenie i własne wejście. Dziadek otwierał kłódkę i zaczynało się zbieranie Jego przysmaku. Były nim uznawane dziś przez uczonych w 
piśmie za trujące - olszówki. Ja, jakoś miłością do nich nie zapałałem, choć też, jak wszyscy w domu, jadałem je i wciąż żyję. Mama też je lubiła. Ale Babcia nawet po latach narzekała, że „jakby Jurek nie 
wiedział, że prawdziwki są lepsze, znowu będę miała przez Niego garnek czarny"...

Później –  Później Dziadkowie wyprowadzili się do Warszawy. Dziadek nadal i do końca życia pracował w Instytucie Badawczym Leśnictwa. W białowieskim domu zamieszkał ktoś inny. Drabiniasty wózek 
z dyszlem i na czerwonych kółkach pojechał ze mną jako wielki skarb do Poznania. Załapał się nawet na kolejną przeprowadzkę do nowego domu. Po latach zniknął mi z oczu, pewnie Mama w końcu go 
wyrzuciła. Ale przed domem posadziła identyczną białą tawułę. Rośnie tam ona do dziś, choć w osobno ogrodzonej części ogrodu  trzymała kury,  koguta, który też kiedyś mnie stłukł. Do rosołu jednak nie trafił. 
Mamy już nie ma, a w naszym dawnym domu też mieszkają inni ludzie. Powiększenie zdjęcia zrobionego przed laty przez Dziadka - Babcia, Mama i ja w drabiniastym wozie pod kwitnącą tawułą długo wisiało na 
honorowym miejscu. Nie pamiętam, co się stało z nim potem. I nie wiem, co stało się z Ziutkiem, nie wiem nawet jak się nazywał, czy żyje, czy może pamięta wspólne zabawy? Ale wciąż lubię, po kryjomu, 
„chrupnąć" sobie pajdę świeżego chleba posypanego cukrem. Tylko, że nie smakuje już  tak, jak kiedyś...
I zniknęły krzewy biało kwitnącej tawuły w Białowieży, po lewej stronie przed „Domem Zarządu", w ich miejscu stoją dziś trzy ohydne, plastikowe kubły na śmieci...

PS:
Pisząc o ruinach pałacu carskiego, słowo „ruiny" celowo ująłem w cudzysłów. Bo de facto, nie były to żadne „ruiny". Pałac, owszem, był częściowo zniszczony, spalona była większa część dachu, zdewastowane 
i rozgrabione wnętrze. Ale w części okien zachowała się nawet stolarka, mury były niemal nietknięte, a baszta była zamieszkana. Mieszkał w niej starszy Pan o nazwisku Stęporek  (lub Stemporek), który co jakiś 
czas przynosił do domu smakowite liny złowione w białowieskich stawach. Gdy Dziadkowie przenieśli się do Warszawy, przynosił je nadal mojej Mamie, gdy przyjeżdżaliśmy do Białowieży na wakacje i 
mieszkaliśmy w nieistniejącym już, spalonym Domu Myśliwskim. Mam w oczach obraz, jak któregoś dnia, Pan Stęporek przyszedł po raz ostatni ze złowionym linem i żegnał się z moją Mamą, mówiąc, że 
wyjeżdża do Bielska Podlaskiego (może do Białej Podlaskiej?), bo tu, w Białowieży, nie ma już nikogo bliskiego. W kilka lat później, „ruiny" Pałacu Carskiego rozebrano. Dziadka bardzo to bolało, a Babcia do 
końca życia mówiła, że był to akt barbarzyństwa...

–
– 

Przemysław Szczęsny, 30.12.2014 r.

Dom Zarządu (2014 r.) w Parku Pałacowym w Białowieży  tu mieszkał J. J. Karpiński z rodziną w czasie swego pobytu 
w Puszczy Białowieskiej w latach 1929-1939 i 1944-1952. Fot. J. M. Gutowski.

–

Dawny dworek gubernatora grodzieńskiego wybudowany w 1845 r. Obecnie (2008 r.) – 
Ośrodek Edukacji Przyrodniczej BPN im. Jana Jerzego Karpińskiego. Fot. J.M. Gutowski.

Jan Jerzy Karpiński z żoną Anną; koniec lat 50. XX w.  Zbiory P. Szczęsnego.

Dom Marszałkowski (2014 r.) – siedziba Białowieskiego Parku Narodowego i placówki Instytutu Badawczego Leśnictwa w Białowieży (do 1990 r.). Fot. J.M. Gutowski.

Zabytkowa brama wejściowa do rezerwatu 
ścisłego BPN w 2014 r. Fot. J. M. Gutowski.

Lokomotywa i ekskluzywne salonki na nieczynnej stacji Białowieża Towarowa przypominają 
turystom czasy świetności tej linii kolejowej, która została wybudowana w 1897 r. na potrzeby
rodziny carskiej odwiedzającej Puszczę Białowieską; 2014 r. Fot. J.M. Gutowski.

Przemyslaw Szczęsny  wnuk Jana Jerzego Karpińskiego  (od lewej),  
prof. Jerzy M. Gutowski w Białowieskim Parku Narodowym.
Fot. P. Szczęsny.

–

Wspomnienia wnuka Jana J. Karpińskiego  Przemysława Szczęsnego – Przemka–

 –

Zakład Lasów Naturalnych IBL dziękuje wszystkim osobom i instytucjom za udostępnienie materiałów 
dotyczących Jana J. Karpińskiego: wnukowi Profesora - Przemysławowi Szczęsnemu oraz Piotrowi Bajko, doc. dr. 
Stanisławowi Dunikowskiemu, Wojciechowi Janiszewskiemu, Andrzejowi Keczyńskiemu, Annie Kulbackiej, Ewie 
Lewandowskiej, dr. inż. Czesławowi Okołowowi, Olimpii Pabian, dr. inż. Radosławowi Plewie, Pawłowi Reisingowi, 
Hannie Schmidt, Agnieszce Stankiewicz, Janowi Walencikowi, Tomaszowi Zygmontowi i Białowieskiemu Parkowi 
Narodowemu.

–



12.04.1896  - 17.11.1965

Instytut Badawczy Leśnictwa 
Z a k ł a d  L a s ó w  N a t u r a l n y c h

Okruchy pamięci

Wycieczka Profesora (drugi od prawej) na Pustynię Błędowską w czasie wakacji w 1960 r. spędzanych w Ojcowie; od lewej: dyrektor Ojcowskiego 
PN, przyjaciel Jana Jerzego Karpińskiego  Roman Jasiński, żona Anna i wnuk Przemysław Szczęsny, ( ). Zbiory 
P. Szczęsnego.

– osoba po prawej niezidentyfikowana

Pieniny, lipiec 1965  spływ tratwą po Dunajcu; po prawej Jan Jerzy Karpiński. Zbiory P. Szczęsnego.–

OKRUCHY  PAMIĘCI     WARSZAWA 
Na Kopińskiej. Po przeniesieniu służbowym do pracy w centrali Instytutu Badawczego Leśnictwa w Warszawie, 

Dziadek otrzymał przydział na mieszkanie służbowe na Ochocie, przy ulicy Kopińskiej. Do pracy w Instytucie, który mieścił 
się w budynku przy obecnej ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku, nie miał daleko: spokojnym krokiem, a Dziadek nigdy nie 
spieszył się, może 15, nie więcej niż 20 minut. Podróż do Dziadków stała się znacznie prostsza. W tamtych latach pociąg z 
Poznania pokonywał trasę do stolicy w około 6 do 8 godzin. I nie trzeba było nigdzie przesiadać się. Kontakty nasze jednak 
wcale nie stały się częstsze, a chyba nawet odwrotnie. Przyczyną była „szczupłość” nowego mieszkania w Warszawie, choć 
niewątpliwie był to luksus w czasach, gdy stolica praktycznie wciąż leżała jeszcze w gruzach po wojennych wyczynach 
niemieckich „nadludzi". Składało się ono z jednego tylko, niezbyt dużego pokoju, który był jednocześnie sypialnią i miejscem 
pracy Dziadka, całkiem za to sporej kuchni spełniającej także rolę jadalni, łazienki na tyle dużej, że Dziadek mógł urządzić 
sobie w niej ciemnię fotograficzną. Całość uzupełniał przedsionek. Mimo, że w porównaniu z domem białowieskim obecna 
powierzchnia mieszkalna była znacznie mniejsza, Dziadkowie nie narzekali. Zresztą nigdy nie słyszałem, by którekolwiek z 
nich narzekało na cokolwiek, a Babcia wręcz twierdziła, że dom w Białowieży i tak był dla nich za duży.

Kieszenie obfitości. Przyjeżdżając do Warszawy, najczęściej wysiadaliśmy na stacji Warszawa Zachodnia. 
Stamtąd, poprzez morze ruin zniszczonej przez Niemców Warszawy było widać dom przy ulicy Kopińskiej, w którym 
mieszkali Dziadkowie. Jeśli nasz przyjazd wypadał w niedzielę, można było mieć pewność, że na peronie będzie na nas 
czekał Dziadek. Ale niekiedy, także w środku tygodnia, Dziadek brał dzień urlopu, by spotkać nas i odebrać ze stacji. Dlatego, 
zanim jeszcze pociąg zatrzymał się, niecierpliwie wypatrywałem Go przez okno. Najczęściej był. Stał spokojnie na peronie, 
zawsze nieco przygarbiony, w swojej obszernej, jakby trochę za dużej marynarce i z jasną, letnią czapką na głowie, lub 
zależnie od pogody, w podobnie obszernym płaszczu i wielkim kapeluszu na wypadek deszczu. Stał bez ruchu i czekał. Moja 
młodsza siostra Maja i ja podbiegaliśmy do Niego, witaliśmy się. Dziadek witał się z nami i nadal stał i czekał, aż podejdzie 
nasza Mama. Witał się z Nią i po krótkiej rozmowie zaczynał się rytuał. Po iluś pobytach w Warszawie dobrze wiedzieliśmy z 
siostrą, że Dziadek ma niezwykle interesujące kieszenie w marynarce i w płaszczu, zawsze wypełnione niedostępnymi na co 
dzień niespodziankami. Nauczeni, że niegrzecznie jest być natarczywym i przerywać dorosłym rozmowę, nic nie mówiąc 
karnie czekaliśmy, aż zostaniemy ponownie „zauważeni". Przyciskaliśmy się jednak coraz bardziej do Dziadka. On, udając, 
jakoby nie wiedział o co nam chodzi, lekko odsuwał się, a my po chwili, ponownie za Nim. W końcu padało sakramentalne: 
„nooo, zupełnie o czymś zapomniałem...gdzie ja to włożyłem...?". I Dziadek sięgał do kieszeni, wyjmując z nich, te niby 
„zapomniane" niespodzianki. Wiedział, co dobre i wiedział, co każde z nas lubi. Na powitanie zawsze miał w kieszeni 
przepyszną, żeberkowaną, z wafelkiem w środku, chrupką czekoladę wedlowską – „Manilla". Pamiętam, że jak sięgnął 
głębiej do kieszeni, to okazywało się, że były tam także inne pyszności, a z tych, które zapamiętałem, to czekolada „Jawa" w 
charakterystycznym opakowaniu z palmą i małym Murzynkiem, oraz produkowane do dzisiaj – „Danusie". Po odbyciu 
niezmiennie takiego samego rytuału powitania, spokojnie, nie spiesząc się, ruszaliśmy w stronę ulicy Kopińskiej, gdzie 
czekała na nas Babcia. I kolejne „niespodzianki"...

Warszawski dzień. Trochę nudny. Rano Dziadek szedł do pracy, zawsze z wielką, skórzaną teczką. Zawsze też, 
przed wyjściem Babcia podawała mu śniadanie. Niezmiennie, także później, do końca życia, obowiązywał „standard 
białowieski": zwykły chleb okrojony ze skórek, masło w charakterystycznej, do dziś istniejącej maselnicy, oczywiście biały ser 
i miód, jajka na miękko. Czasem, raczej wyjątkowo, jakaś wędlina. Mleko i herbata. Rano raczej nie należało Mu 
przeszkadzać i dobrze o tym wiedziałem, co nie znaczy, że nie mogłem być przy Nim. Zwłaszcza, że do porannego rytuału 
należało także wypicie miseczki kwasu drożdżowego, który Babcia nastawiała poprzedniego dnia w „dochówce" kuchennej 
kotliny – wtedy, w domu przy ulicy Kopińskiej, były jeszcze takie. Tu miałem swoje dwie minuty: kwas bardzo mi smakował i 
piliśmy go razem. Druga porcja będzie pod wieczór, umieszana z koglem-moglem. Po śniadaniu Dziadek żegnał się z 
Babcią, mnie przykazywał słuchać Babci i szedł do Instytutu. Gdy Dziadkowie zamieszkali w większym mieszkaniu przy ulicy 
Hożej, jeździł też tramwajem, a w ostatnich latach życia, przyjeżdżał po Niego samochód służbowy. Gdy Dziadek wychodził 
do pracy, zaczynał się okres oczekiwania na Jego powrót. Nie było w Warszawie Parku Pałacowego, w którym mogłem 
zniknąć na pół dnia, albo i dłużej. Nie bardzo było gdzie wyjść: dookoła Kopińskiej było wówczas morze powojennych ruin i 
jedna wielka budowa. Czas oczekiwania na powrót Dziadka mijał na przeglądaniu Jego książek, wszechobecnych zdjęć, 
oglądaniu pod mikroskopem preparatów, które przygotowywał specjalnie dla mnie poprzedniego wieczoru, strojeniu się w 
Jego odznaczenia. Miałem nigdy nie cofnięty przywilej używania, dotykania i bawienia się wszystkimi Jego rzeczami, pod 
warunkiem każdorazowego odłożenia w dokładnie to samo miejsce. Babcia ze swojej strony przez cały dzień usiłowała 
„umilić" mi oczekiwanie na powrót Dziadka podsuwaniem co rusz coś nowego do zjedzenia. Najczęściej już następnego dnia 
po przyjeździe do Warszawy miałem wszystkiego dość i nie byłem w stanie nic więcej przełknąć. Dlatego z chęcią, krótko po 
śniadaniu, wychodziłem z Babcią po codzienne zakupy do pobliskich sklepów, koniecznie do Hali Kopińskiej i na zieleniak w 
okolicy Placu Narutowicza: wtedy nie groziło mi kolejne „coś bardzo smacznego".

Powrót Dziadka. Popołudniu Dziadek wracał z Instytutu. Nie pamiętam, by kiedykolwiek zostawał w nim dłużej, by 
tam dalej pracować. Witał się z Babcią, rzucał baczne spojrzenie w moją stronę i pytał Babcię, „jak sprawował się Przemek?" 
Odpowiedź Babci była niezmiennie taka sama: „znowu nie chciał nic jeść, zobacz jak on wygląda, sama skóra i kości! Terenia 
pewnie pomyśli, że go głodzimy...". Dziadek chyba dobrze znał te odpowiedzi, bo też niezmiennie kwitował: „daj pokój, Haniu, 
daj pokój! Jak zgłodnieje, sam poprosi...". Potem Babcia podawała Dziadkowi obiad do stołu. Sama, razem ze mną jadła go 
wcześniej, a ja czekałem, aż Dziadek skończy, zapali papierosa i puści pierwsze kółeczko z dymu. Wtedy zaczynał się MÓJ 
czas. A czas, Dziadek miał dla mnie zawsze, podobnie, jak niczym niewyczerpaną wyrozumiałość. Nigdy nie widziałem, żeby 
był zdenerwowany lub choćby czymś zniecierpliwiony. Zawsze, nawet, gdy coś Mu wyraźnie nie podobało się, zachowywał 
spokój, nigdy nie słyszałem, by mówił podniesionym głosem. Gdy coś zbroiłem, a przecież zdarzało się, wystarczyło jedno 
Jego spojrzenie, żebym wiedział, że więcej już tego nie zrobię. Wspólny czas trwał do wieczora. Upływał on na objaśnianiu 
moich pytań dotyczących tego, co wynalazłem w którejś z Jego książek, wspólne oglądanie preparatów lub gablot z 
owadami, które czasem specjalnie w tym celu przynosił z Instytutu, wreszcie, wspólne wyjścia do miasta, od czego, nie 
pamiętam, by kiedykolwiek stronił, mimo, że sam niedawno wrócił z pracy...

Wędrówki po Warszawie. Warszawskie spacery miały zupełnie inny charakter niż te wcześniejsze z Białowieży. Nie 
było tu Parku Pałacowego, Rezerwatu ani łąk nad Narewką, motyli, ptaków, ani wiewiórek, a jedynym parkiem, do którego, 
którejś niedzieli, Dziadek zaprowadził mnie w Warszawie, były Łazienki. Wtedy pierwszy raz w życiu zobaczyłem Pałac na 
Wyspie i zespół parkowo-pałacowy. Jednak głównym punktem programu w zamyśle Dziadka, było coś innego: mianowicie, 
niedzielny koncert chopinowski na wolnym powietrzu. Dziadek uwielbiał operę, balet, muzykę poważną, a zwłaszcza 
muzykę Chopina. Rytuałem było, zarówno w domu jak i później, podczas wspólnych wakacji, słuchanie wieczornych, 
radiowych koncertów chopinowskich. Była to bodaj jedyna sytuacja, kiedy raczej nie wolno było przeszkadzać Dziadkowi, a 
On oddawał się wyłącznie słuchaniu muzyki. 

Najczęściej jednak szlak Dziadka wiódł przez miejsca ważne w historii Polski. Wielokrotnie "przeciągnął" mnie 
Dziadek Traktem Królewskim, na warszawską Starówkę, pod ruiny zniszczonego przez Niemców Zamku Królewskiego, 
pobliskiej Katedry Św. Jana Chrzciciela i do kościoła Św. Anny. Pamiętam, jak przechodząc koło licznych jeszcze, zawsze 
ukwieconych ścian straceń z okresu niemieckiej okupacji, przystawał milcząc. Kiedyś, gdy chyba trochę za bardzo kręciłem 
się, ściągnął mnie za rękę jak koniowi lejce i zmusił do zatrzymania. Wtedy chyba pierwszy raz poczułem, że jest to miejsce 
bardzo ważne. Było to obok kościoła Św. Jakuba Apostoła, u wylotu ulicy Barskiej na Plac Narutowicza. W latach 70-tych XX 
wieku, gdy sam pracowałem w Instytucie Badawczym Leśnictwa, ściana ta, podziurawiona niemieckimi kulami, zawsze 
świeżo ukwiecona, stała nietknięta. Nie wiem, jak to miejsce wygląda dzisiaj i czy ktoś nadal pamięta...

Nasze wędrówki najczęściej były piesze. Ale Dziadek dobrze rozumiał, że dla małego chłopca atrakcją może być 
przejazd tramwajem, taksówką albo kolejką warszawską, czy po prostu - kino. Na trasie jakoś nigdy nie zabrakło też sklepów 
firmowych Wedla, których było w Warszawie kilka, a w których zawsze znalazło się coś dobrego. Później, gdy zacząłem 
zbierać znaczki pocztowe, na trasie spacerów pojawiły się także sklepy filatelistyczne, w tym „najważniejszy", przy Placu 
Konstytucji, w którym Dziadek opłacił dla mnie abonament wszystkich nowo ukazujących się polskich znaczków 
pocztowych. Zresztą, Dziadek zawsze wspierał, a pewnie i dyskretnie ukierunkowywał moje zainteresowania, co znajdywało 
wyraz w charakterze szczodrze kupowanych dla mnie książek. Co ciekawe, wcale nie ograniczał się do robienia ze mnie „na 
siłę" przyrodnika, choć sam nim był. Wśród otrzymywanych od Dziadka książek były oczywiście i przyrodnicze, jednak 
dominowała polska klasyka i książki historyczne z Ignacym Kraszewskim, Antonim Gołubiewem i Henrykiem Sienkiewiczem 
na czele. Opłacał też dla mnie prenumeraty pism, m.in. trudno osiągalnego „Poznaj Świat", „Wszechświat", z dziedziny 
fotografiki i innych, czy wspomnianych znaczków wraz z miesięcznikiem „Filatelistyka". 

Po powrotach z takich, raczej długich spacerów, Babcia czekała w domu z tradycyjną i zazwyczaj skromną kolacją. 
Taką, jaką Dziadek zawsze i niezmiennie jadał: chleb, biały ser, niewielki kawałek wędliny, miód. Kolację często kończył 
deser w postaci jakiegoś ciasta domowego wypieku lub przysmak Dziadka, pieczone jabłka. Nie zabrakło też rytualnego 
kręcenia kogla-mogla mieszanego z kolejną porcją nastawionego wcześniej w „dochówce" kwasu drożdżowego. Gdy już 
wszystko zniknęło ze stołu, był czas na rozmowy, opowieści i chwila „prasówki" – Dziadek uznawał wyłącznie „Życie 
Warszawy". Jeśli danego dnia był nadawany, to Dziadek słuchał koncertu chopinowskiego. Gdy już musiałem kłaść się spać 
na rozkładanej w jadalni „amerykance", widziałem jeszcze Dziadka siadającego do wieczornej pracy przy stole w sypialni i 
słyszałem stukot maszyny do pisania...

           Przemysław Szczęsny, 3.01.2015 r.

–

Wspomnienia wnuka Jana J. Karpińskiego  Przemysława Szczęsnego – Przemka–

OKRUCHY PAMIĘCI WSPÓLNE WAKACJE 
Na wakacje Dziadkowie chętnie jeździli do Kudowy. Ale zdarzało się też, że jechali osobno, każde gdzie indziej. 

Babcia miała swój ulubiony kierunek i był to niezmiennie Ciechocinek. Dziadek najczęściej w takiej sytuacji wybierał któryś 
z naszych parków narodowych, o jeszcze przedwojennych tradycjach ochrony: Świętokrzyski, czasem Wielkopolski, 
jednak głównie Ojcowski lub Pieniński. Wyjazdy te łączył ze swoimi poszukiwaniami entomologicznymi. Wówczas Dziadek 
brał nawet cztery z przysługujących mu sześciu tygodni urlopu i zabierał mnie ze sobą. Mieszkaliśmy zawsze na terenie 
Parku, najczęściej bezpośrednio w parkowych pokojach gościnnych lub rezerwowanych dla nas przez kierownictwo 
Parku. Były to moje najlepsze wakacje, lepsze nawet od kolonii i obozów z Rady Zakładowej Instytutu Badawczego 
Leśnictwa, na które co roku Dziadek wysyłał mnie i które też bardzo lubiłem. Rytuał pierwszego dnia wspólnych wakacji był 
zawsze taki sam: wizyta w najbliższym, miejscowym sklepie i ku zdziwieniu sprzedawczyni, „hurtowy" zakup czekolady, w 
ilości jedna tabliczka na każdy dzień. Następne dni wypełniały przyrodnicze wędrówki po Parku, a Dziadek pilnował, żeby 
w moim chlebaku, obok obowiązkowych dwóch bułek z serem znalazła się także tabliczka czekolady. Gdy chciało mi się 
pić, piłem wodę ze strumienia lub z jakiegoś napotkanego źródełka. 

W Ojcowie. Tam właśnie byłem z Dziadkiem na wakacjach po raz pierwszy. Był to rok 1958, miałem wówczas 10 lat. 
Do Krakowa, gdzie spotkaliśmy się z Dziadkiem, dowiozła mnie z Poznania moja Mama. Dalej, do Ojcowa jechaliśmy już 
razem, autobusem. Mama pobyła z nami może dzień, może dwa, po czym wróciła do Poznania. I zaczęła się, jak mawiał 
Dziadek „laba". Tłumacząc to na dzisiejszy język: święty spokój. Zamieszkaliśmy na Złotej Górze, w wielkim pokoju z 
jeszcze większym tarasem, w starej willi, letniej rezydencji któregoś z krakowskich, przedwojennego jeszcze mecenasa. 
Na posiłki chodziliśmy do sąsiedniej willi, innego krakowskiego notabla. I były to jedyne stałe i niezmienne punkty naszego 
pobytu, na które zapraszał rozchodzący się po całej Złotej Górze dźwięk gongu obwieszczający, że: „podano do stołu". 
Pomiędzy posiłkami, czasem nawet rezygnując z obiadu, trwały wędrówki po Ojcowskim Parku Narodowym i jego okolicy. 
Bardzo często towarzyszył nam, czuwający nad naszym pobytem, dyrektor Parku, Pan Roman Jasiński, przyjaciel 
Dziadka jeszcze z przedwojennej, wspólnej pracy w Białowieży. Bliższe odległości pokonywaliśmy pieszo, dalsze zaś 
parkową furmanką z woźnicą. Dziadek zbierał materiał do swoich badań entomologicznych, czynił to zawsze i wszędzie, 
skrobiąc swoim scyzorykiem i wielkim okulizakiem po pniakach. Ale kompletował też materiał fotograficzny do swojej 
kolejnej książki - „W Dolinie Orlich Gniazd". Wówczas pierwszy raz byłem świadkiem, jak powstawały Jego zdjęcia i z dumą 
nosiłem za nim, wspominany już kliszowy aparat fotograficzny i statyw, dostępując też zaszczytu wyzwalania migawki przy 
pomocy dobrze ponad półmetrowego wężyka spustowego. Bardzo mi się to spodobało i chyba wówczas zaczęła się u 
mnie „inkubacja" wirusa fotografii. Zwłaszcza, że Dziadek niezwykle przystępnie objaśniał zasady optyki, zależności 
między przysłoną i czasem otwarcia migawki, co to jest głębia ostrości i jak ją regulować. Przy tym każdorazowo opowiadał 
o fotografowanym obiekcie, co należy fotografując uwypuklić i dlaczego właśnie wybrał ten obiekt, a nie inny i właśnie w 
takim ujęciu. Praca nad książką i kompletowanie zdjęć do niej zapowiadały się na dwa, może trzy sezony wakacyjne i 
byłem bardzo szczęśliwy, gdy na zakończenie pobytu Dziadek obiecał, że w przyszłym roku  znowu pojedziemy razem do 
Ojcowa...

Ponownie w Ojcowie. Tak też stało się. Następnego roku znowu spotkaliśmy się w Ojcowie, zamieszkaliśmy w tym 
samym pokoju, w tej samej willi na Złotej Górze. Dziadek kontynuował pracę nad książką „W Dolinie Orlich Gniazd", która 
ukazała się ostatecznie w 1962 roku. Zasięg naszych codziennych wędrówek i wyjazdów znacznie zwiększył się, doszły 
wyjazdy na Pustynię Błędowską i do Krakowa. Czasem dostawałem osobiste zadania do wykonania: jedno z nich, które 
potem samodzielnie kontynuowałem przez kilka kolejnych lat, polegało na przeszukiwaniu upraw ziemniaków w 
poszukiwaniu gąsienic największego polskiego zawisaka, zmierzchnicy trupiej główki. Ale nigdy jej nie znalazłem. Jednak 
Dziadek był bardzo zadowolony, gdy któregoś dnia przyniosłem z poszukiwań trochę „dziwnego" pasikonika, który okazał 
się siodlarką. Jej zdjęcie trafiło potem do opracowywanej książki, a Dziadek obiecał, że w nagrodę za ten okaz, umieści w 
książce także moje zdjęcie. Tak też zrobił...

W Krakowie Dziadek spotykał się m.in. z Profesorem Władysławem Szaferem, człowiekiem niezwykle zasłużonym 
dla ochrony przyrody w Polsce. Tam wspólnie zwiedzaliśmy Wawel, oprowadzani przez samego Kustosza, Profesora 
Jerzego Szablowskiego. Wspólne zwiedzanie zakończył wspólny obiad w słynnej restauracji „U Wierzynka", gdzie 
niezwykle smakowała mi i polubiłem ją całe życie, fasola  „Wielki Jaś...

Różni goście odwiedzali też Dziadka w Ojcowie, na Złotej Górze. Gościem stałym, który odwiedzał nas każdego 
dnia, był Dyrektor Roman Jasiński. Przyjeżdżał też znany entomolog i leśnik, Profesor Stanisław Kapuściński i wymieniony 
już Profesor Władysław Szafer, inicjator utworzenia Ojcowskiego Parku. Któregoś dnia Profesor Szafer przyjechał z wizytą 
razem ze znanym fotografikiem, Włodzimierzem Puchalskim. Popołudniową rozmowę na tarasie zdominowała wówczas 
dyskusja o sprzęcie fotograficznym, której uważnie przysłuchiwałem się, tym uważniej, że sam pragnąłem już wtedy 
posiadać własny aparat fotograficzny. Wówczas też doznałem zaszczytu „dotknięcia" przywiezionego przez Pana 
Puchalskiego, jego służbowego aparatu: była nim, niezwykle cenna w tamtych latach EXAKTA VAREX, obiekt pożądania 
każdego fotografika. Później odtworzyłem, że był to model IIa z 1960 roku.

Rozmowy z odwiedzającymi Dziadka gośćmi często przeciągały się do późnego wieczora. Często wtedy, 
wszyscy wspólnie, udawaliśmy się na kolację, którą niezmiennie organizował, niezastąpiony Dyrektor Jasiński. Ale miewał 
też Dziadek innych gości. Była to przede wszystkim licznie przebywająca na Złotej Górze podczas wakacji młodzież, w 
wieku, powiedzmy, że od lat 3 do 23. Fama, że na Złotej Górze przebywa „Profesor z Białowieży od żubrów" rozeszła się po 
okolicy dość szybko, a i ja, Jego wnuk, z racji „upłynniania" wśród dzieciaków posiadanych nadmiarów czekolady, której 
miałem już serdecznie dosyć, cieszyłem się całkiem sporym prestiżem.

Wtedy Dziadek dawał poznać się jako niezrównany gawędziarz. Na dolnej kondygnacji willi znajdował się wielki hall 
- salon, z ogromnym kominkiem, wokół którego rozłożone były skóry różnych biednych zwierzaków, upolowanych przez 
właściciela willi. Towarzystwo lokowało się na skórach i gdzie komu przypadło wygodne miejsce, ja miałem 
zarezerwowane miejsce na tygrysie. Potem „delegacja" udawała się na górę, do naszego pokoju, z zaproszeniem dla 
Dziadka, by, jeśli „Pan Profesor znajdzie chwilę czasu", zszedł do salonu i opowiedział coś ciekawego. Dziadek, 
zachowując „ceremoniał", po udawanym, krótkim zastanowieniu, „chwilę czasu" zawsze znajdował i po kilku minutach 
pojawiał się na wielkich schodach z ażurową balustradą, wiodących wokół ściany salonu na górne piętro z pokojami 
gościnnymi. Zatrzymywał się w połowie schodów, opierał o balustradę i zaczynał kolejny ceremoniał - przycinanie 
papierosa i nabijanie go w lufkę. Potem powtarzało się to jeszcze kilkakrotnie w ciągu wieczora, w przerwach miedzy 
kolejnymi opowiadaniami. W tym czasie, poniżej trwały licytacje, co ma Dziadek opowiedzieć. W końcu Dziadek puszczał 
swoje kółka z dymu, wszyscy milkli i zaczynała się opowieść o Puszczy Białowieskiej i żubrach, o podróży do Buchary, 
Mongolii i Chin, o wyprawie na Syberię i do Japonii. Przez cały okres pobytu na Złotej Górze, Dziadek temat do opowieści 
zawsze znalazł i słuchaczy też nigdy nie brakowało. Dorośli także przychodzili. Późnym wieczorem, gdy najmłodsi dawno 
już legli pokotem i posnęli na rozłożonych na parkiecie skórach, Dziadek kończył opowieść, przypominając, że jutro też 
będzie dzień i jeśli zechcemy i nas to nie nudzi, to znowu coś opowie...

W Pieninach. Tam, w Krościenku nad Dunajcem, byliśmy w 1965 roku ostatni raz na wspólnych wakacjach. Przez 
cały miesiąc. Wspominam je z nieco mieszanymi uczuciami. Raz lub dwa, przyjechał w odwiedziny Profesor Stanisław 
Kapuściński z Krakowa. Było to spore poświęcenie z jego strony, bo podróż autobusem z Krakowa do Krościenka trwała 3 
godziny, a przecież trzeba było jeszcze wrócić. Jednak Panowie Profesorowie lubili ze sobą dyskutować. Pokój obok, wraz 
z sąsiednim tarasem zajmowały wnuczka Profesora Szablowskiego z zawsze chętną do rozmowy ciotką, co Dziadek z 
uprzejmą cierpliwością, spokojnie znosił. 

W tym czasie, Dziadek nie czuł się chyba najlepiej. Po nocach miał częste ataki bardzo silnego bólu. Mówił, że to 
zapalenie korzonków nerwowych. Żadnych zdjęć podczas tych wakacji nie robił, nie pamiętam, czy w ogóle zabrał ze sobą 
na ten wyjazd aparat fotograficzny. Ale planował nowa książkę, a zdjęcia do niej, to ja właśnie miałem zrobić. 

Byłem już całkiem wyrośniętym, siedemnastoletnim chłopakiem, rok przed maturą. Moje zainteresowania w tym 
czasie były już zdecydowanie przyrodnicze i wiedziałem, że w przyszłym roku, po maturze, przystąpię do egzaminów 
wstępnych na Wyższą Szkołę Rolniczą w Poznaniu. Ponadto, od kilku lat z nienajgorszym skutkiem, zajmowałem się 
fotografią i miałem, jak na nastolatka i na tamte lata, całkiem niezły sprzęt. Co dnia po obfitym śniadaniu i niezależnie od 
pogody, z aparatem, statywem i chlebakiem załadowanym osobiście przez Dziadka tradycyjnymi bułkami z serem i 
tabliczką czekolady, ruszałem w góry. Dziadek wyrobił mi w Dyrekcji Parku przepustkę na swobodne poruszanie się po 
całym jego terenie, włącznie z granicznym Przełomem Dunajca, całkowicie zamkniętym dla ruchu turystycznego, poza 
koncesjonowanymi spływami. Sam zaś większość czasu spędzał wypoczywając na tarasie i w rozległym ogrodzie willi 
„Luna", w której mieszkaliśmy. Wróciwszy, zdawałem Mu dokładne sprawozdanie, co widziałem, jakie zdjęcia wykonałem, 
razem planowaliśmy, gdzie mam udać się następnego dnia. 

Jednak, co kilka dni, Dziadek też ruszał w góry i choć sam o laseczce, „przeciągał" mnie po takich stokach i 
wertepach, o których nawet nie pomyślałbym, żeby tam wchodzić. I dawał radę, podczas gdy to ja miałem serdecznie 
dosyć. Miał w tym jakiś swój ukryty cel, bo zatrzymywał się przy większości pniaków i cierpliwie wyskrobywał swoim 
okulizakiem coś spod kory, po czym wkładał do fiolek, których miał pełne kieszenie kurtki. Wtedy, na jednym z tych stoków, 
zrobiłem z samowyzwalaczem, jedyne nasze wspólne zdjęcie, niestety dość marnej jakości. Drugie, zrobił nam ktoś na 
tratwie, podczas spływu parkowymi łodziami przez Przełom Dunajca. Szkoda, że wtedy trzeba było oszczędzać każdą 
kliszę i klatkę filmu, bo mogło być tych zdjęć znacznie więcej...

Ostatni raz. 31 lipca 1965 roku, rozstaliśmy się na Dworcu Głównym w Krakowie: Dziadek odjeżdżał do Warszawy, 
ja czekałem na pociąg do Poznania. Wkrótce potem, chyba w październiku, Babcia telefonowała do Mamy mówiąc, że 
„Ojciec obłożnie chory, leży na badaniach w szpitalu". Pojechaliśmy do Niego. Leżał w „pojedynce" w Szpitalu Praskim. 
Gdy Babcia i Mama wyszły, zostałem z Nim jeszcze chwilę. Rozmawialiśmy o zdjęciach i o minionych wakacjach. 
Umawialiśmy się na kolejne...

W nocy, 17 listopada 1965 roku, obudził nas telefon. Telefonowała Babcia, z wiadomością, że Ojciec i Dziadek nie 
żyje...

Przemysław Szczęsny, 3.01.2015 r.

– 

Budynek Instytutu Badawczego Leśnictwa w 1957 r. przy ulicy Nowoopaczewskiej 3 (obecnie Bitwy Warszawskiej 1920 roku). 
Zbiory IBL 

Grób Jana Jerzego Karpińskiego na Cmentarzu 
Powązkowskim w Warszawie. Zbiory P. Szczęsnego.

Gmach Naczelnej Organizacji Technicznej  jubileusz 50-lecia pracy naukowej Prof. Jana Jerzego  Karpińskiego 
październik 1965, ze względu na chorobę Profesor nie uczestniczył w uroczystościach. Pierwsza od prawej Anna Karpińska.    

– dr. 

Ostatnia droga Profesora Jana Jerzego Karpińskiego - Cmentarz Powązkowski w Warszawie. Zbiory IBL. 

–

Rodzina w czasie pogrzebu Jana J. Karpińskiego (20.11.1965 r.); od lewej: córka Teresa, żona Anna (w woalce)
wnuk Przemysław. Zbiory IBL.

Zakład Lasów Naturalnych IBL dziękuje wszystkim osobom i instytucjom za udostępnienie materiałów 
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Stanisławowi Dunikowskiemu, Wojciechowi Janiszewskiemu, Andrzejowi Keczyńskiemu, Annie Kulbackiej, Ewie 
Lewandowskiej, dr. inż. Czesławowi Okołowowi, Olimpii Pabian, dr. inż. Radosławowi Plewie, Pawłowi Reisingowi, 
Hannie Schmidt, Agnieszce Stankiewicz, Janowi Walencikowi, Tomaszowi Zygmontowi i Białowieskiemu Parkowi 
Narodowemu.
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Publikacje popularnonaukowe Jana Jerzego Karpińskiego. 
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Publikacje popularnonaukowe 
Jana Jerzego Karpińskiego.

Brama Białowieskiego Parku Narodowego. Rys. Jan Jerzy Karpiński
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Jan Jerzy Karpiński wyszkolił wielu dobrych leśników, najpierw jako nauczyciel w Państwowej Szkole dla 
Leśniczych w Zagórzu (1923-1926), a później jako kierownik podobnej szkoły w Białowieży (lata 1929-
1936). W Zagórzu wykładał ochronę lasu i zoologię, pełnił też obowiązki zastępcy kierownika Szkoły. 
Szczegółowe informacje o organizacji nauczania i zasługach Jana Jerzego Karpińskiego na tym polu w 
placówce białowieskiej można znaleźć w niedawno opublikowanej książce Anny Kulbackiej. Edukacja leśna 
nie ograniczała się tylko do lat, w których był etatowym nauczycielem zawodu. Prowadził ją przez całe swoje 
dorosłe życie w licznych popularnonaukowych publikacjach, poprzez wygłaszane odczyty, pogadanki i 
szkolenia. Zasługi Jana Jerzego Karpińskiego w tej dziedzinie są często podkreślane przez jego 
wychowanków oraz osoby, które zetknęły się z nim podczas takich zajęć.

W sprawozdaniu z działalności Białowieskiego Parku Narodowego po 25 latach od jego utworzenia  
nadmienia się, że Jan Jerzy Karpiński nakręcił cztery  nieme filmy o przyrodzie Parku. Był też przygotowany 
film dźwiękowy pt. „W Puszczy", nakręcony przez firmę Awangarda. W późniejszym czasie nakręcone 
zostały kolejne. 
Trzeba dodać, że to co robił J. J. Karpiński było nowatorskie w skali całego kraju. To on był prekursorem, 
wytyczał zasady i kierunki rozwoju turystyki przyrodniczej. Uczył całą Polskę, a także licznych gości 
zagranicznych, jak można poznawać przyrodę przy okazji na tym zarabiając. Prace te były kontynuowane w 
okresie powojennym.  

Wielce się zasłużył dla popularyzacji wiedzy o przyrodzie Polski. Opublikował wiele książek 
popularnonaukowych przeznaczonych głównie dla młodzieży (np. „Wycieczka do puszczy", „Nietoperze", 
„Do Łysogór", „Malowane liście",”W Dolinie Orlich Gniazd", „Z puszcz i lasów",”W Pieninach"), ale także dla 
dzieci ("Jeż i spółka", "Taaakie dziwy"). Najbardziej dojrzałe, najcenniejsze z tego cyklu to: "W prastarej 
puszczy", „W krainie dziwów Jean Henri Fabre'a", „Dzieci słońca i dzieci mroku". Szereg jego publikacji 
doczekało się wznowień, np. książka „O naszych zwierzętach chronionych" miała aż 4 wydania: 1953, 1954, 
1956, 1958; „Z puszcz i lasów" wydano trzykrotnie (1965, 1967, 1972); podobnie „Puszcza Białowieska" 
(1965, 1972, 1977); „Wycieczka do puszczy" wydawana była dwa razy (1955, 1960), podobnie jak 
„Nietoperze" (1955, 1963). Książki te napisane są z dużym talentem literackim, potrafią zaciekawić, 
przyciągnąć czytelnika. Dzięki nim wielu ludzi, zwłaszcza młodych, poznało piękno polskiej przyrody, 
pokochało las, dostrzegło złożoność otaczającego świata. Mają one znaczący walor wychowawczy.

Jego działalność popularyzatorska objawiała się też w akcji odczytowej dla szkół, wycieczek 
turystycznych, leśników, na kursach nauczycielskich itp. W czasie swoich wakacyjnych wypraw do Ojcowa i 
Pienin, a także przy innych okazjach, dzielił się swoją wiedzą z dziećmi i młodzieżą, których spotykał na 
swojej drodze. 

Działalność J. J. Karpińskiego na tym polu celnie podsumował prof. Janusz B. Faliński „Jako doskonały 
fotografik i popularyzator w licznych książkach i artykułach popularno-naukowych szerzył wiedzę o Puszczy 
Białowieskiej, zdobywał zwolenników jej ochrony i uczył patrzeć na przyrodę".

Okładka lokalnej  gazety wydawanej w miejscu urodzenia Jana Jerzego Karpińskiego
- Piotrkowie Trybunalskim z archiwalną fotografią Profesora z czasów studenckich   

Artykuł Jana Jerzego Karpińskiego z 1930 roku w „Głosie Obywatela” wydawanym w Białymstoku, 
promujący Puszczę Białowieską
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PUSZCZA

Czy widziałeś te sosny tak dumnie wyniosłe,
I świerki niebotyczne, i dęby, porosłe
Mchem brodatym od podstaw aż hen pod 
sklepienie,
Stare lipy - olbrzymy, co są jak marzenie?...

Czy widziałeś jak zwartą gromadą od ziemi
Młodzieży bujnej legion pnie się za staremi?...
A czyś wiosną podsłuchał tam cudną pieśń 
głuszca?...
Nie?.. Idź, usłysz i obacz - poznasz, że to puszcza.

WSCHÓD SŁOŃCA W PUSZCZY

Zarumieniony w poranku jesiennego chłodzie,
Pierwszy promień wystrzelił do góry na wschodzie,
Przebił z trudem zaporę rozlanej mgławicy
I dzień wieścić biegł w knieje lotem błyskawicy.

Majestatyczny, wielki stał pośród polany
W brzasku słońca Król Puszczy, jakby zadumany,
Ocknął się, potrząsł brodą, rozpalił źrenice
O przed bóstwem dnia schylił rogów półksiężyce.

KONWALIE

W ustroniu zacisznym, śród grabów, leszczyny,
I świerków kępiastych, wysmukłej brzeziny
W balsamicznym zapachu poranku skąpana,
Jakby śniegiem pokryta, bieli się polana.

Morze, morze konwalii w dzwoneczków biel strojone!
Wiatr poruszył gałązki, wpadł w gąszcze spokojne,
Podchwycił hejnał puszczy, niosąc go w dal światu,
A z polany wionęło falą aromatu.

OBŁAWA

Szło echo po lesie, a sosny i dęby
Coraz dalej je niosły w gęstwiny, w poręby.
Las szumiał i szumiał... Trąbka hen zagrała
Akord gonu swym dźwiękiem skłóciła, zmieszała.

Już go pędzą na oko. Tętent leci głuchy,
Wystraszony kot wypadł, przysiadł, podniósł słuchy, -
Za nim łeb się wychylił, widać kudły, grzywy, -
Padł strzał, niedźwiedź ryknął - i runął nieżywy.OBŁAWA IDZIE

Zalęknione, nieufne, szeleszcząc po śniegu,
Przeszły sarny gromadką w szybkim, lekkim biegu,
Niezmącona znów cisza... W całej kniei głucho...
Cyt!... Szmer inny, - stłumiony ułowiło ucho.

W takt ciężkiego galopu, kołysząc cielskami,
Ciągną w dali dwa wilki. Miga między pniami
Sylwetka groźnej pary, łeb tuż przy ogonie,
Znika... znowu miga, - wreszcie w gąszczach tonie.

KSIĄŻĘ PUSZCZY

Noc jasna, - w konarach sosen płyną szmery
Cichutkie, cichuteńkie, jak polot chimery,
Czasem szyszka w mech spadnie z wyniosłej 
smreka głowy,
Lub ponure się ozwie gdzieś wołanie sowy.

Sza!... Trzasnęła gałązka, błysło oczu dwoje...
Ryś, rabuś - wieczny tułacz wyszedł na rozboje.
Przystaje niespokojny, coś wietrzy... wnet zbacza.
Ruszył chyłkiem za tropem starego rogacza.

CZARODZIEJE

Jak na wielki dzień święta pani Zimy-wróżki
Las stroiły noc całą skrzętnie leśne duszki,
Każdą gałąź, badylki, krzewinki borowe
Oplatały w koronki ze szronu puchowe.

Las przybrał fantastyczne kształty i wymiary,
W baśń zmieniły go cudną leśnych duszków czary.
Mróz-artysta pomagał, też nie szczędził trudu,
W noc jedną, o zaiste! dokonali cudu.

      Jan Jerzy Karpiński napisał około 100 wierszy, 10 z nich zostało opublikowanych na łamach „Ech 
Leśnych” w 1937 roku.  Napisał też wiele opowiadań i książek popularnonaukowych o tematyce 
przyrodniczej, które cieszyły się dużym zainteresowaniem czytelników. Posiadał niewątpliwy talent literacki.

Rysunki tuszem, fotografie i wiersze Jana Jerzego Karpińskiego poświęcone Puszczy Białowieskiej
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Rysunki wykonane 
przez Jana Jerzego  Karpi
ilustrowania publikacji Autora 

tuszem za pomocą piórka kreślarskiego 
ńskiego, wykorzystywane do 
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Jan J. Karpiński był zapalonym fotografikiem, poświęcał tej pasji wiele czasu, 
prawie nigdy nie rozstawał się z aparatem. Nie robił zdjęć przypadkowo. Fotografując 
realizował wcześniej założone plany, powtarzał ujęcia, by uzyskać zaplanowany 
efekt. Tak to opisał inż. Roman Jasiński, który w latach 1929-1939 obserwował pracę 
J. J. Karpińskiego: "Tak, jak każdemu zagadnieniu, tak i fotografice oddawał się z 
pasją. Wędrując z Nim razem widziałem nieraz, jak siedział w chmurze komarów i 
bąków, których w Puszczy nigdy nie brakowało, wyczekując całymi godzinami z 
niezwykłą cierpliwością, aby w dogodnym momencie uchwycić we właściwe i 
artystyczne ujęcie, lot motyla, kielich kwiatu lub fragment uroczyska leśnego".

Wiele swoich publikacji dokumentował i wzbogacał wykonanymi przez siebie 
fotografiami. Jego zdjęcia zamieszczały różne czasopisma, np. "Echa Leśne". 
Zdjęcia J. J. Karpińskiego wydawane były jako pocztówki, stanowiły również cenne 
uzupełnienie ekspozycji muzealnej w Białowieskim Parku Narodowym.

Najczęściej używał aparatu na klisze szklane 9×12 cm, produkcji ICA-ZEISS, 
nawet wówczas, gdy inni korzystali już z lustrzanek małoobrazkowych. 
Nieodłącznym elementem jego wyposażenia był statyw i czarna płachta, która 
umożliwiała fotografującemu dokładne obejrzenie obrazu na matówce. Na początku 
swojej działalności J. J. Karpiński używał również aparatu o formacie 13×18 cm. 
Aparat ten jednak nie przetrwał wojny. Aparatów fotograficznych, których używał J. J. 
Karpiński, było więcej. Obróbkę laboratoryjną zdjęć J. J. Karpiński wykonywał sam w 
urządzonej przez siebie ciemni.

12.04.1896  - 17.11.1965

Przedwojenne fotografie wykonane w Puszczy 
Białowieskiej przez Jana Jerzego Karpińskiego.
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Fotograf, grafik, literat

Borusse i Faworyta w 1931 r. Fot. J.J. Karpiński.
Brama do Białowieskiego Parku Narodowego w 1936 r. Fot. J.J. Karpiński. Scena z wypuszczeniem niedźwiedzi 11.04.1938 r. (inż. J. Kostyrko z samcem "Ryżym"). 

Fot. Jan Jerzy Karpiński.
Brama do zwierzyńca żubrzego (z okazji otwarcia w 1929 r.). an erzy Fot. J J  Karpiński

Moment wypuszczenia ze skrzyń przywiezionych do Puszczy w 1929 r. pierwszych 2 żubrów - byków. Fot. J.J. Karpiński

Dziki w Puszczy Białowieskiej (1935 r.). Fot. J.J. Karpiński.

"Dąb Jagiełły" w  Parku Narodowym w Białowieży (1937 r.). Fot. Jan Jerzy Karpiński. 

Aparaty Jana  Jerzego  Karpińskiego; z prawej ulubiony, najczęściej używany. Zbiory P. Szczęsnego – fot. J.M. Gutowski.

Sowa śnieżna – borealny gatunek w Puszczy Białowieskiej.   Fot. Jan Jerzy Karpiński. Sposób mocowania leziwa na drzewie bartnym w Puszczy Białowieskiej. 
Fot. Jan Jerzy Karpiński. 

Puszcza Białowieska. Fot. Jan Jerzy Karpiński. Puszcza Białowieska. Fot. Jan Jerzy Karpiński. 

W ciągu swojego życia J. J. Karpiński wykonał wiele zdjęć 
(kilka tysięcy), a ich wartość była niejednokrotnie wysoko 
oceniana na wystawach fotografii w okresie międzywojennym. 
Wykonał też kilkanaście filmów przyrodniczych, traktujących o 
zwierzętach chronionych, ale także o życiu korników. Większość 
tych filmów, w tym i kolorowe, jak również spora część zdjęć J. J. 
Karpińskiego zaginęła podczas II wojny światowej.

W 2004 r. Zakład Lasów Naturalnych IBL w Białowieży 
przekazał posiadane białowieskie zbiory fotograficzne J. J. 
Karpińskiego do archiwum Białowieskiego Parku Narodowego. 
Aktualnie kolekcja BPN składa się z 930 szklanych negatywów 
(format 13×18, 10×15, 9×12 cm), 306 szklanych przeźroczy 
(format 8,5×x8,5 cm) oraz 13 albumów zawierających 622 
oryginalne odbitki pozytywowe autorstwa J. J. Karpińskiego. 
Zbiory te wchodzą w skład zbiorów specjalnych Biblioteki BPN.

Jan Jerzy Karpiński na fotografiach przedstawiał ważne, z 
przyrodniczego punktu widzenia, wydarzenia związane z 
Puszczą Białowieską: restytucja żubra, hodowla konika polskiego 
typu tarpan, hodowla łosi, introdukcja niedźwiedzi, typy lasów 
puszczańskich, flora Puszczy, drzewa pomnikowe w Parku 
Narodowym, obiekty Parku Narodowego, korniki, dokumentacja 
bartnictwa puszczańskiego. Fotografował również inne obszary 
cenne przyrodniczo, jak Czarnohora, Pieniny, Tatry, Jura 
Krakowsko-Częstochowska, Góry Świętokrzyskie. 

Opakowanie szklanych płyt panchromatycznych
 używanych przez Jana Jerzego Karpińskiego.
 Zbiory IBL

Kaseta na szklane płyty aparatu . Ze zbiorów IBL9×12 cm, produkcji ICA-ZEISS
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Grupa uczniów Pństwowej Szkoły dla Leśniczych w Białowieży kierowanej przez Jana Jerzego Karpińskiego przed budynkiem Szkoły
(zachodnie skrzydło pałacu). Ze zbiorów A. Kulbackiej.

Dokumenty  ukończenia Państwowej Szkoły dla Leśniczych i legitymacja Szkoły  z podpisami  Jana Jerzego  Karpińskiego.

Odznaka Stowarzyszenia „Brać Puszczańska" będąca jednocześnie odznaką szkolną. Ze 
zbiorów A. Kulbackiej.

Lewa strona Sztandaru szkoły ufundowanego przez pierwszy rocznik 
absolwentów zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Brać Puszczańska”.

12.04.1896  - 17.11.1965

Nauczyciel

Uczniowie z rocznika 1931/1932 w jadalni.  Ze zbiorów A. Kulbackiej. 

Uczniowie rocznika 1932/1933 na zajęciach. Ze zbiorów A. Kulbackiej. 
 

Zdjęcie uczniów i profesorów rocznika 1935/1936; siedzą profesorowie od lewej: Śliwiński, B. Pągowski, ks J. Dowgwiłło,
wizytator Gole, Jan Jerzy Karpiński, Czarnecki, Kieturakis. Ze zbiorów A. Kulbackiej. Odprawa przed wycieczką szkolną uczniów rocznika 1935/1936 na Polesie, Wołyń, Podole i Czarnohorę – wyjazd z Białowieży – lipiec 1936 r.

(drugi z lewej Jan Jerzy Karpiński).  Ze zbiorów A. Kulbackiej.

Uczniowie rocznika 1930/1931. Ze zbiorów A. Kulbackiej.

Sala szkolna, 1936 r. Ze zbiorów A. Kulbackiej.

Uczniowie  i wykładowcy Państwowej Szkoły dla Leśniczych, w środku Jan Jerzy Karpiński . 

Uczniowie  i wykładowcy Państwowej Szkoły dla Leśniczych, w środku Jan Jerzy Karpiński z córką 

Uczniowie w oknach Szkoły - zachodnie skrzydło pałacu; fotografia z 1936 r. Ze zbiorów A. Kulbackiej.
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Nauczyciel

Jan Jerzy Karpiński (w jasnej bluzie) przy wejściu do budynku Nadleśnictwa i Szkoły dla Leśniczych w Margoninie; lata 20/30. XX w. Zbiory BPN. Jan Jerzy Karpiński z uczniami Państwowej Szkoły dla Leśniczych w Zagórzu; druga połowa lat 20. XX w. Zbiory P. Szczęsnego.

Jan J. Karpiński z nauczycielami (pierwszy od lewej) pod dębem „Bartek" w Zagnańsku, 
podczas wycieczki uczniów Szkoły dla Leśniczych; 11.06.1931 r. Zbiory A. Kulbackiej.

W latach 1929 -1936 J.J Karpiński pełnił funkcję kierownika Państwowej 
Szkoły dla Leśniczych w Białowieży, wykorzystując doświadczenia w 
edukacji leśnej zdobyte dzięki pracy w Państwowej Szkole dla Leśniczych 
w Zagórzu. Wykładał botanikę, zoologię i ochronę lasu.

Uczniowie rocznika 1930/31 z wykładowcami (w okularach J.J Karpiński)

Ulubiona papierośnica Jana Jerzego Karpińskiego - prezent imieninowy od uczniów Państwowej Szkoły dla Leśniczych w Zagórzu. Ze zbiorów P. Szczęsnego. 

Aby zapewnić swoim uczniom warunki do nauki, Jan J. Karpiński opracował i napisał podręcznik 
do zoologii w prowadzonej przez siebie Szkole;

Karpiński J. J. 1930. Zoologia. [W:] Przewodnik dla leśniczych. Część II. (red A. Kloska). 
Nakładem Związku Zawodowego Leśników w Rzeczypospolitej Polskiej z zasiłkiem 
Ministerstwa Rolnictwa, Warszawa, 1-188 pp.

 Od 12.01.1923 r. Jan J. Karpiński był równocześnie nauczycielem (oprócz pracy terenowej w 
leśnictwie) w Państwowej Szkole dla Leśniczych w Zagórzu koło Kłobucka. Funkcję tę pełnił aż do roku 
szkolnego 1928/1929. Nauczał tam ochrony lasu i zoologii, pełnił też obowiązki zastępcy kierownika 
Szkoły.

 Tableau pierwszego rocznika Państwowej Szkoły dla Leśniczych w Białowieży (rocznik 1929/1930). Ze zbiorów A. Kulbackiej.
 

 Ze zbiorów P. Szczęsnego.

Jan Jerzy Karpiński z nauczycielami i uczniami Szkoły dla Leśniczych; 1931 r. 
Zbiory A. Kulbackiej.
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Profesor Jan Jerzy Karpiński 
w karykaturze swoich młodszych kolegów – naukowców 
– Witolda Koehlera i Zygmunta Obmińskiego.
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Badacz

Jan Jerzy Karpiński opublikował blisko 200 prac naukowych i 
popularnonaukowych, w tym prawie 100 dotyczących Puszczy 
Białowieskiej. Około 70 publikacji to oryginalne prace twórcze. 
Pozostałe mają inny charakter, wśród nich jest wiele książek 
popularnonaukowych. Swoje publikacje J. J. Karpiński umieszczał 
w różnych czasopismach polskich, rzadziej zagranicznych. 
Najczęściej korzystał z łamów takich pism, jak: "Echa Leśne", "Las 
Polski" i "Polskie Pismo Entomologiczne". Jego prace publikowały 
ponadto m.in.: "Annales Musei Zoologici Polonici", "Annales 
Universitatis Mariae Curie-Skłodowska", "Chrońmy Przyrodę 
Ojczystą", "Fragmenta Faunistica Musei Zoologici Polonici", "Głos 
Lasu", "Kosmos", "Ochrona Przyrody", "Prace Instytutu 
Geologicznego", "Pszczelarstwo", "Przyroda Polska", "Rozprawy i 
sprawozdania Instytutu Badawczego Lasów Państwowych", 
"Rozprawy i sprawozdania Instytutu Badawczego Leśnictwa", 
"Roczniki Nauk Leśnych", "Wierchy". Spośród czasopism 
zagranicznych były to: "Acta Societatis Entomologicae 
Čechosloveniae", "Bijdragentot de Dierkunde", "Mikológiai 
Közlemények", "Ljubitel' Prirody".  

Dorobek naukowy Profesora jest trudny do przecenienia. 
Opublikował wiele prac, które wytyczały nowe kierunki badań. W 
podejściu do rozwiązywania problemów badawczych wyprzedzał 
swoją epokę. Stawiał na holistyczne ujmowanie problemów, 
badania interdyscyplinarne, zespołowe. Przywiązywał dużą wagę 
do praktycznego znaczenia prowadzonych prac. Wyniki jego badań 
znalazły zastosowanie w ochronie i hodowli lasu. Jan Jerzy 
Karpiński był pionierem terenowych, zespołowych badań 
ekologicznych w lasach, które rozpoczął w okresie powojennym na 
niespotykaną dotąd skalę.

Profesor Karpiński, oprócz bardzo licznych publikacji, 
przygotowywał również instrukcje, zalecenia i wytyczne na potrzeby 
praktyki leśnej, m.in. dotyczące zwalczania niektórych gatunków 
owadów leśnych, np. szeliniaków [Hylobius abietis (L.) i H. pinastri 
(GYLL.)], kornika drukarza [Ips typographus (L.)], chrabąszczy 
[Melolontha melolontha (L.) i M. hippocastani FABR.] i cetyńców 
[Tomicus minor (HARTIG), T. piniperda (L.)].

Jan J. Karpiński brał udział w opracowaniu Instrukcji Ochrony 
Lasu w 1953 r., uczestniczył w pracach nad słownikiem leśnym w 
latach 1955-1958. Współpracował naukowo z wieloma 
specjalistami w kraju i za granicą, do których należeli: A. Pfeffer, Z. 
Bouček i F. J. Turček z Czechosłowacji, A. N. Ilin'skij (z którym był 
zaprzyjaźniony), I. K. Zagajkevich z ZSSR i H. Sachtleben z 
Niemieckiej Republiki Demokratycznej. W Polsce utrzymywał 
kontakty naukowe m.in. z profesorami: A. Haberem, S. 
Kapuścińskim, W. Koehlerem, Z. Obmińskim, H. Raabe, W. 
Szaferem oraz J. Heintze.

Po 1952 r., jako samodzielny pracownik naukowy, występował w 
licznych przewodach doktorskich i habilitacyjnych w roli promotora 
lub recenzenta. Brał czynny udział w konferencjach naukowych, 
zjazdach, sympozjach i kongresach, wygłaszając referaty, 
prezentując swoje slajdy i filmy przyrodnicze.

Większość publikacji Profesora dotyczy Puszczy Białowieskiej. 
Jednak J. J. Karpiński prowadził także badania w innych rejonach 
Polski. Badania te realizował zarówno w ramach swoich 
obowiązków służbowych, delegowany przez zwierzchników, jak i w 
czasie urlopów wypoczynkowych. Urlopy takie spędzał najczęściej 
w Pieninach, Ojcowie, Wielkopolskim Parku Narodowym i w Górach 
Świętokrzyskich. Były to miesięczne pobyty w czasie wakacji, 
wykorzystywane także na fotografowanie przyrody i zabytków. 

W uznaniu dorobku naukowego prof. J. J. Karpiński został 
powołany na członka I Kongresu Nauki Polskiej, brał też czynny 
udział w jego przygotowaniu oraz w samym Kongresie. 

Był członkiem Polskiego Związku Entomologicznego, 
Międzynarodowego Związku Ipidologicznego, Polskiego 
Naukowego Towarzystwa Leśnego, Państwowej Rady Ochrony 
Przyrody, Komitetu Ekologicznego PAN (członek Prezydium i 
przewodniczący jednej z jego komisji), Komitetu Nauk Leśnych PAN 
(najpierw członek, później członek Prezydium, a następnie 
zastępca przewodniczącego Komisji Przyrodniczych Podstaw 
Leśnictwa), Rady Naukowej Instytutu Badawczego Leśnictwa, 
Rady Naukowo-Technicznej Ministerstwa Leśnictwa i Przemysłu 
Drzewnego, Naczelnej Organizacji Technicznej, Polskiego 
Czerwonego Krzyża, Ligi Morskiej i Kolonialnej, Ligi Obrony 
Powietrznej i Przeciwgazowej, Związku Zawodowego Leśników, 
Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej.

Jan J. Karpiński znał dobrze język rosyjski, ale posługiwał się 
również niemieckim, francuskim, litewskim i czeskim.

Autograf Jana Jerzego Karpińskiego  na kluczu do oznaczania roslin, ktorym najchętniej się posługiwał. 

 Dedykacje od przyjaciół i współpracowników Jana Jerzego Karpińskiego. Zbiory P. Szczęsnego  
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W działalności naukowej Jana Jerzego Karpińskiego można wyróżnić trzy główne 
kierunki. Pierwszy to praca w dziedzinie entomologii leśnej. Z tego zakresu opublikował 
kilkadziesiąt prac, w tym szczególnie wartościowe dotyczące korników. Jako znawca 
korników uzyskał sławę europejską. Największe znaczenie naukowe mają: 
"Geograficzne rozsiedlenie korników na ziemiach polskich i kwestja dwu zasiągów 
świerka w świetle badań ipidologicznych" (Karpiński 1932), "Fauna korników puszczy 
Białowieskiej na tle występujących w puszczy typów drzewostanów" (Karpiński 1933), 
"Przyczyny ograniczające rozmnażanie się korników drukarzy (Ips typographus L. i Ips 
duplicatus SAHLB.) w lesie pierwotnym" (Karpiński 1935), "Korniki ziem Polski" 
(Karpiński, Strawiński 1948).

Drugim kierunkiem działalności badawczej Profesora była ekologia leśna, rozwijana 
szczególnie mocno w okresie powojennym. Podsumowaniem tych prac jest syntetyczna 
rozprawa pt. "Materiały do bioekologii Puszczy Białowieskiej" (Karpiński 1949).

Trzeci kierunek - ochrona przyrody - znajduje swój wyraz w wielu  publikacjach, 
zwłaszcza popularnonaukowych, ale także w pozostałej jego działalności - odczytach, 
prelekcjach, pogadankach, wystawach fotograficznych i filmach.

Oprócz wymienionych, Jan J. Karpiński zajmował się wieloma innymi zagadnieniami. 
Jego badania dały podstawę do klasyfikacji gospodarczo-leśnej typów drzewostanów dla 
lasów niżowych Polski (Karpiński 1933). Zajmował się też historią Puszczy Białowieskiej, 
a zwłaszcza dziejami bartnictwa puszczańskiego. Jego opracowanie pt. "Ślady dawnego 
bartnictwa puszczańskiego na terenie Białowieskiego Parku Narodowego" z 1948 r. jest 
bogatym źródłem informacji. Interesował się też działaniem wyciągów z hub brzozowych 
w leczeniu nowotworów. Sprawdzał możliwości walki mykologicznej z chrabąszczami. 
Zainteresował się nawet paleoentomologią - kopalnymi kornikami. Prowadził badania 
nad owadami zasiedlającymi modrzewie w Górach Świętokrzyskich. Interesującym 
kierunkiem badań, któremu poświęcał się w ostatnich latach swego życia, była próba 
hodowania borowika szlachetnego na sztucznych pożywkach. Odnotował na tym polu 
pewne sukcesy, ale ich wykorzystania na skalę gospodarczą już nie doczekał. Można go 
również uznać za taksonoma. Sam lub we współpracy z innymi entomologami opisał kilka 
nowych dla nauki gatunków i jeden rodzaj: 

o Pityogenes bialowiezensis KARPIŃSKI, 1931 (Coleoptera: Curculionidae) - obecnie 
nazwa ta jest traktowana jako synonim P. irkutensis monacensis FUCHS, 1911; 
o Carphoborus borealis KARPIŃSKI, 1933 (Coleoptera: Curculionidae) - to synonim C. 
cholodkovskyi  SPESSIVTSEV, 1916;
o Dryocetes polonicus  KARPIŃSKI, 1948 (Coleoptera: Curculionidae) - obecnie nazwa ta 
jest traktowana jako synonim Dryocoetes autographus EICHHOFF, 1864;
o Pityophthorus polonicus KARPIŃSKI, 1949 (Coleoptera: Curculionidae) - obecnie 
nazwa ta jest traktowana jako synonim P. cephalonicae PFEFFER, 1940; 
o Paracentrobia annae KARPIŃSKI, 1954  (Hymenoptera: Trichogrammatidae) - opisana 
jako Centrobia annae;
o Similearinus GŁOWACKI et KARPIŃSKI, 1967 oraz S. ILINSKYI GŁOWACKI et 
KARPIŃSKI, 1967 (Hymenoptera: Braconidae) - obecnie rodzaj i gatunek ten są 
traktowane jako synonimy Microtypus trigonus (NEES, 1834); 
o Laspeyresia ibeeliana KARPIŃSKI, 1962 (Lepidoptera: Tortricidae) - młodszy synonim 
Cydia illutana  HERRICH-SCHÄFFER, 1851;
o Laspeyresia santacruciana KARPIŃSKI et TOLL, 1962 (Lepidoptera: Tortricidae) - 
obecnie nazwa ta jest traktowana jako synonim Cydia zebeana RATZEBURG, 1840.

Do prac taksonomiczno-filogenetycznych można zaliczyć jego publikację pt. "Nowa 
teoria rozwoju owadów" (Karpiński 1954), która wpisała się w szeroką, międzynarodową 
dyskusję na temat ewolucji i systematyki owadów.
 

Jan Jerzy  Karpiński był uczonym niezwykle wszechstronnym. Dzięki swoim 
badaniom i studiom literatury, miał ogromną wiedzę o lesie, jego funkcjonowaniu, 
zależnościach między organizmami, dynamice biocenoz. W wielu dyscyplinach nauk 
przyrodniczych był ekspertem. Na przykład, z zakresu entomologii był nie tylko wybitnym 
znawcą korników, ale prowadził też badania i publikował nowe dane o innych grupach 
systematycznych owadów - prostoskrzydłych (Orthoptera), pluskwiakach (Hemiptera), 
motylach (Lepidoptera), błonkówkach (Hymenoptera), w tym o mrówkach (Formicidae), 
wielbłądkach (Raphidioptera), chrząszczach z rodziny biegaczowatych (Carabidae), 
kózkowatych (Cerambycidae) i ryjkowcowatych (Curculionidae). Rozpoznawał też pająki, 
ryby, płazy, gady, ptaki i ssaki.  

Jan Jerzy Karpiński na wakacjach w Kudowie 1964 r. 
Zbiory P.  Szczęsnego. 

Pracownicy Zakładu Badania Lasów Pierwotnych IBL w Białowieży w latach 50. XX w. W pierwszym rzędzie,
od lewej: Zofia Skonieczna, Jan J. Karpiński, Jadwiga Pachlewska, Joanna Kwiatkowska; w drugim rzędzie,
od lewej: Helena Figlarz, Stanisław Borowski, Roman Pachlewski, Mikołaj Sac, Sergiusz Buszko, Władysław
Laprus. Fot. Archiwum ZLN.

Instytut Badawczy Leśnictwa 
Z a k ł a d  L a s ó w  N a t u r a l n y c h

Tęcznik atakujący gąsienicę, rysunek Jana Jerzego Karpińskiego.
Zbiory P. Szczęsnego.  

Wybrane publikacje Jana Jerzego Karpińskiego

Zakład Lasów Naturalnych IBL dziękuje wszystkim osobom i instytucjom za udostępnienie materiałów 
dotyczących Jana J. Karpińskiego: wnukowi Profesora - Przemysławowi Szczęsnemu oraz Piotrowi Bajko, doc. dr. 
Stanisławowi Dunikowskiemu, Wojciechowi Janiszewskiemu, Andrzejowi Keczyńskiemu, Annie Kulbackiej, Ewie 
Lewandowskiej, dr. inż. Czesławowi Okołowowi, Olimpii Pabian, dr. inż. Radosławowi Plewie, Pawłowi Reisingowi, 
Hannie Schmidt, Agnieszce Stankiewicz, Janowi Walencikowi, Tomaszowi Zygmontowi i Białowieskiemu Parkowi 
Narodowemu.
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 45 - lecie pracy naukowej Profesora (5.01.1960 r.). Gratulacje składa dyrektor 
Instytutu Badawczego Leśnictwa - Maksymilian Kreutzinger. Zbiory P. Szczęsnego

Jubileusz 45-lecia pracy naukowej Profesora (5.01.1960 r.) w gmachu Instytutu Badawczego Leśnictwa przy ul. Wery Kostrzewy 
3 (obecnie ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3); na pierwszym planie minister oświaty Władysław Bieńkowski, za nim Jan Jerzy 
Karpiński. Zbiory P. Szczęsnego

Witold Koehler i Jerzy Karpiński w Zakładzie Ochrony Lasu IBL 1960 r.  Zbiory P. SzczęsnegoJan 

Wizytówka   Jana Jerzego Karpińskiego z ostatniego okresu życia Profesora. Zbiory P. Szczęsnego

Zainteresowania naukowe w dziedzinie biologii owadów J. J. 
Karpiński odkrył w sobie bardzo wcześnie – w wieku chłopięcym. 
Wiadomo, że już w pierwszej klasie gimnazjum posiadał pokaźny zbiór 
owadów. Zainteresowania te zostały docenione i były rozwijane przez 
nauczyciela N. Wasilewskiego w gimnazjum, do którego uczęszczał w 
Piotrkowie Trybunalskim. Przy jego pomocy zapoznał się m.in.  z 
dziełami K. Darwina, J. H. Fabre'a, M. R. Standfussa. Prowadził też 
obserwacje i eksperymenty entomologiczne. Punkt zwrotny nastąpił, gdy 
za swoją pierwszą pracę opublikowaną w czasopiśmie "Ljubitel' Prirody" 
(Karpiński 1914) otrzymał, jako uczeń gimnazjum, honorarium w postaci 
biblioteczki przyrodniczej. Składała się ona z około 100 książek i odbitek 
publikacji naukowych. Ponadto, za postępy w nauce, dostał w nagrodę 
od dyrekcji szkoły dzieło N. Cholodkovskogo – "Kurs ehntomologii 
teoreticheskoj i prikladnoj" oraz piękny album poświęcony motylom: K. 
Lampert – Die Großschmetterlinge und Raupen Mitteleuropas. Wkrótce 
opublikował swoją drugą pracę o motylach. W tym okresie odbył też dwie 
wyprawy eksploracyjno-poznawcze, organizowane przez kuratorium 
warszawskie: pierwszą na Syberię i do Japonii (1913 r.) oraz drugą na 
Kaukaz, do Uzbekistanu (Buchara), Kazachstanu (Turkestan) i Tuwy 
(1914 r.). W trakcie tych wypraw był kustoszem zbiorów przyrodniczych. 
O sile pasji entomologicznej Profesora mogą świadczyć dwie 
przytoczone tutaj historie. Podczas pierwszej wyprawy, w Tokio, 
zauważył siedzące na latarni ulicznej owady. Wspiął się, by je złapać, ale 
niefortunnie spadł z wysokości i mocno się potłukł. Na drugiej wyprawie, 
w trakcie audiencji w pałacu (Buchara), będącej oficjalnym spotkaniem 
na najwyższym szczeblu, spostrzegł siedzącego na kotarze 
interesującego owada. Próba jego złapania stała się powodem skandalu 
dyplomatycznego, grożącego przykrymi konsekwencjami, do ścięcia 
włącznie. Na szczęście wszystko skończyło się dobrze. Wybuch 
pierwszej wojny światowej w czasie tej drugiej wyprawy spowodował, że 
J. J. Karpiński nie wrócił już do Piotrkowa Trybunalskiego, ale udał się do 
Kaługi, gdzie kontynuował naukę.

Po uzyskaniu matury rozpoczął studia w Instytucie Leśnym w 
Piotrogrodzie , gdzie od samego początku dał się poznać jako świetny 
znawca owadów (taksonom), co zostało docenione przez prof. N. 
Cholodkovskogo. Był to ostateczny bodziec, który popchnął J. J. 
Karpińskiego na drogę pracy naukowo-badawczej. Został przyjęty do 
pracy w katedrze entomologii i kontynuował ją w czasie trwania studiów 
pod bezpośrednim kierownictwem dr P. N. Spessivtseffa. Przez cały 
okres studiów, za pracę w charakterze asystenta, otrzymywał wysokie 
stypendium, które pozwalało mu na utrzymanie się, a nawet korzystanie 
z ofert kulturalnych. Po skończeniu studiów w r. 1919 został wytypowany, 
jako wybijający się absolwent, na kontynuację nauki na "Vyzhshyj kurs 
dlja uchonykh ehntomologov" w Moskwie. Śmierć prof. Cholodkovskogo 
wpłynęła jednak na decyzję Profesora o powrocie do kraju.

W Polsce postanowił, nie tracąc z oczu nauki, poznać las i przyrodę 
od strony praktycznej. Rozwijał też swoje umiejętności dydaktyczne, 
ucząc przyszłych leśników w Państwowej Szkole dla Leśniczych w 
Zagórzu, a później w Białowieży. Dopiero w Puszczy Białowieskiej 
uzyskał większe możliwości pracy naukowo-badawczej, gdyż w swojej 
pracy podlegał bezpośrednio Zakładowi Badawczemu Lasów 
Państwowych (późniejszy Instytut Badawczy Leśnictwa) i mógł rozwijać 
zainteresowania entomologiczne oraz ekologiczne. 

Kolejny ważny punkt zwrotny w rozwoju naukowym J. J. Karpińskiego 
nastąpił po drugiej wojnie światowej. Profesor zorganizował wtedy 
bardzo szerokie, zespołowe, interdyscyplinarne badania nad 
funkcjonowaniem biocenozy lasu Białowieskiego Parku Narodowego. 

Po przeniesieniu się do Warszawy rozpoczął badania w 
Świętokrzyskim Parku Narodowym. O pobycie J. J. Karpińskiego w 
Górach Świętokrzyskich, w roku 1956, pisze w swoich niepublikowanych 
wspomnieniach prof. Jerzy Čmak . Profesor Karpiński został zaproszony 
w Góry Świętokrzyskie, jako wybitny uczony, w celu stymulowania badań 
naukowych w niedawno utworzonym Parku (1950 r.). Cel ten został 
osiągnięty. Pobyt J. J. Karpińskiego zaowocował wieloma odkryciami i 
cennymi publikacjami. Ukazała się też interesująca, przeznaczona dla 
młodzieży książka popularnonaukowa "Do Łysogór". We 
wspomnieniach prof. Čmaka J. J. Karpiński był wielkim erudytą, 
człowiekiem o ogromnej wiedzy, który wywarł wielki wpływ na jego 
własną, dalszą karierę naukową.

Pierwsza publikacja naukowa Jana Jerzego Karpińskiego  rok 1914.–

Żerowiska owadów oznaczone  i opisane przez Jana Jerzego Karpińskiego w  zbiorach Białowieskiego 
Parku Narodowego. Fot. J.M. Gutowski.

Profesor Jan Jerzy Karpiński przy pracy w domu. Ze zbiorów P. Szczęsnego

Wybrane dokumenty związane z działalnością naukową Jana Jerzego Karpińskiego. Zbiory P.  Szczęsnego  

Instytut Badawczy Leśnictwa 
Z a k ł a d  L a s ó w  N a t u r a l n y c h

Profesor Jan Jerzy Karpiński  z czerpakiem entomologicznym w trakcie odławiania 
owadów . Ze zbiorów P. Szczęsnego

Zakład Lasów Naturalnych IBL dziękuje wszystkim osobom i instytucjom za udostępnienie materiałów 
dotyczących Jana J. Karpińskiego: wnukowi Profesora - Przemysławowi Szczęsnemu oraz Piotrowi Bajko, doc. dr. 
Stanisławowi Dunikowskiemu, Wojciechowi Janiszewskiemu, Andrzejowi Keczyńskiemu, Annie Kulbackiej, Ewie 
Lewandowskiej, dr. inż. Czesławowi Okołowowi, Olimpii Pabian, dr. inż. Radosławowi Plewie, Pawłowi Reisingowi, 
Hannie Schmidt, Agnieszce Stankiewicz, Janowi Walencikowi, Tomaszowi Zygmontowi i Białowieskiemu Parkowi 
Narodowemu.
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Myśliwi z upolowanymi wilkami przed Pałacem Carskim w Białowieży;
 drugi od prawej – Jan Jerzy Karpiński. Zbiory ZLN.

Członkowie komisji w sprawie konika polskiego typu 
"tarpan" w Parku Pałacowym w Białowieży, 
9.05.1937 r. czwarty od lewej Jan Jerzy Karpiński). 
Zbiory ZLN.

Delegowanie Jana J. Karpińskiego  przez Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku do pracy w Białowieży,
po opuszczeniu terytorium Puszczy Białowieskiej przez okupantów niemieckich. Zbiory P.Szczęsnego.

Dokument upoważniający 
Jana Jerzego Karpińskiego 
do opuszczenia Białowieży na
 początku II wojny światowej.
 Zbiory P. Szczęsnego.

Po ukończeniu studiów i powrocie z Rosji otrzymał pracę w służbie Lasów 
Państwowych. Oto ważniejsze daty i wydarzenia z tego okresu:

19.09.1919 r.  pomocnik referenta w Ministerstwie Rolnictwa i Dóbr Publicznych, 
w Sekcji III - Lasów, Warszawa. 

29.10.1919 r. – leśniczy w Zakrzewie - Nadleśnictwo Olsztyn (niedaleko  Częstochowy).

12.02.1926 r. – nostryfikacja dyplomu uzyskanego w Rosji na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (inżynier leśnik).

9-10.02.1926 r. – zdanie egzaminu (Warszawa) na stanowisko I-ej kategorii służby 
w dziale techniczno-leśnym.

28.07.1926 r. – nadleśniczy w Nadleśnictwie Grodzisko (na południe od Kłobucka).

2.11.1927 r. – nadleśniczy w Nadleśnictwie Łobodno (na płn.-wsch. od Kłobucka). 

W 1928 r. został służbowo przeniesiony do Puszczy Białowieskiej. Do istotnych dat
 i wydarzeń w tym okresie należą:

29.01.1929 r. – nadleśniczy w Nadleśnictwie Rezerwat w Dyrekcji Lasów Państwowych 
w Białowieży (obecnie Białowieski Park Narodowy).

1929-1936 – równocześnie kierownik Państwowej Szkoły dla Leśniczych w Białowieży.

1.08.1946 r. – powołanie na członka Państwowej Rady Leśnictwa przez Ministra Leśnictwa.

30.04.1948 r. – mianowanie na stanowisko dyrektora Białowieskiego Parku Narodowego przez 
Ministra Leśnictwa w porozumieniu z Ministerstwem Oświaty.

1944-1952 – równoczesne zawiadywanie dwiema instytucjami - Białowieskim Parkiem 
Narodowym i Oddziałem (Filią) Instytutu Badawczego Leśnictwa w Białowieży. 

14.05.1952 r. – pismo Ministra Leśnictwa informujące o przeniesieniu ze stanowiska kierownika 
Filii Instytutu Badawczego Leśnictwa w Białowieży do Zakładu Bioekologii Leśnej IBL w 
Warszawie z dniem 1.06.1952 r.

Prowadził badania, które znajdowały bezpośrednie zastosowania w praktyce leśnej. Wyniki 
jego badań znalazły zastosowanie w ochronie i hodowli lasu. Przygotował wytyczne do 
ograniczania liczebności szeregu gatunków owadów powodujących szkody w leśnictwie, np. 
szeliniaka sosnowego, chrabąszczy, kornika drukarza, cetyńców. Jego badania dały podstawę 
do klasyfikacji gospodarczo-leśnej typów drzewostanów dla lasów niżowych Polski.

–

Legitymacja służbowa
Jana Jerzego Karpińskiego 
(lata 1936 -1939).
Ze zbiorów P.  Szczęsnego. 

Budynek Dyrekcji Lasów Państwowych w Białowieży w 1936. Zbiory A. Kulbackiej

Nominacje służbowe Jana Jerzego Karpińskiego z lat 1919-1922. Zbiory P. Szczęsnego

Dokumenty związane z pracą zawodową Jana 
Jerzego Karpińskiego w Lasach Państwowych.

Niedźwiedź zabity 16 stycznia 1938 roku przez Karola Steinhagena w lasach rzepichowskich (pow. baranowicki); 
obok stoją: od lewej Jan Jerzy Karpiński, żona A. Karpińska, leśniczy R. Jasiński. Niedźwiedź ten, po spreparowaniu, 
trafił do Muzeum Przyrodniczo – Leśnego Białowieskiego Parku Narodowego. 

Publikacje Jana Jerzego Karpińskiego związane z ochroną lasu.

Nominacja Jana Jerzego Karpińskiego na Dyrektora Białowieskiego Parku Narodowego.
Zbiory P. Szczęsnego.

Instytut Badawczy Leśnictwa 
Z a k ł a d  L a s ó w  N a t u r a l n y c h

-

Zakład Lasów Naturalnych IBL dziękuje wszystkim osobom i instytucjom za udostępnienie materiałów 
dotyczących Jana J. Karpińskiego: wnukowi Profesora - Przemysławowi Szczęsnemu oraz Piotrowi Bajko, doc. dr. 
Stanisławowi Dunikowskiemu, Wojciechowi Janiszewskiemu, Andrzejowi Keczyńskiemu, Annie Kulbackiej, Ewie 
Lewandowskiej, dr. inż. Czesławowi Okołowowi, Olimpii Pabian, dr. inż. Radosławowi Plewie, Pawłowi Reisingowi, 
Hannie Schmidt, Agnieszce Stankiewicz, Janowi Walencikowi, Tomaszowi Zygmontowi i Białowieskiemu Parkowi 
Narodowemu.


