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OD REDAKCJI
W 1958 roku ukazał się pierwszy numer Memorabilia Zoologica Instytutu Zoologii
Polskiej Akademii Nauk. Redaktorami nowego pisma byli Stanisław Feliksiak
(1906–1992), Zygmunt Fedorowicz (1889–1973), Gabriel Brzęk (1908–2002),
Janina Feliksiakowa (1909–1994), Krystyna Kowalska (1915–1994), Józef Kożuchowski (1886–1968) i Tadeusz Wolski (1890–1959). Pierwszy tom nowego czasopisma poświęconego historii zoologii wypełniła biografia alzackiego uczonego
Ludwika Henryka Bojanusa autorstwa Zygmunta Fedorowicza. Nakład wynosił
dużo z dzisiejszego punktu widzenia: 1900 egzemplarzy. Przez kolejnych
kilkanaście lat pismo wydało szereg ważnych dla historii zoologii publikacji:
Złoty wiek ornitologii polskiej Gabriela Brzęka (Memorabilia Zoologica 3/1959),
Zarys historii zoologii na ziemiach polskich Józefa Kożuchowskiego (Memorabilia
Zoologica 11/1963), Listy do Antoniego Wagi, Konstantego Branickiego i Benedykta Dybowskiego (korespondencja Władysława Taczanowskiego w opracowaniu
Krystyny Kowalskiej, Anny Mikłaczewskiej-Mroczkowskiej i Barbary Zielińskiej:
Memorabilia Zoologica 12/1964), czy Z dziejów księgozbioru Warszawskiego
Gabinetu Zoologiczego (1819–1915) Wiesławy Laszczkowskiej (Memorabilia
Zoologica 26/1974). Zainteresowanie historią zoologii było na tyle duże, że
w 1963 roku w Instytucie Zoologii PAN utworzono Dział Historii Zoologii.
Trudno dzisiaj powiedzieć, dlaczego Memorabilia Zoologica przestały ukazywać
się w ówczesnej postaci w połowie lat siedemdziesiątych. Być może przyczyniła
się do tego śmierć Zygmunta Fedorowicza, jednej z najważniejszych postaci
historii polskiej zoologii XX wieku oraz niezwykle aktywnego redaktora tego
czasopisma począwszy od pierwszego numeru aż do roku 1973. W późniejszym
czasie redakcja zmieniła nieco profil wydawniczy Memorabiliów skupiając się
głównie na opracowaniach faunistycznych, które ukazywały się do 1998 roku.
Po wielu latach, nie czekając na jubileusz 200-lecia Gabinetu Zoologicznego
w Warszawie, Redakcja wznawia ogromnie zasłużone dla dziejów zoologii pismo.
W Nowej Serii zamierzamy kontynuować politykę wydawniczą pierwszych
Memorabilia Zoologica, publikując teksty źródłowe i opracowania monograficzne z zakresu historii zoologii. Nowa Seria będzie ukazywała przede wszystkim
znaczenie instytucji naukowych dla rozwoju nauk przyrodniczych, sylwetki
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badaczy, przyrodników, eksploratorów i kolekcjonerów oraz ich odkrycia i osiągnięcia naukowe. Redakcja ma nadzieję, że przyczyni się w ten sposób do podniesienia rangi badań nad dziejami zoologii i jej dziejów oraz znaczenia historii
pokrewnych dyscyplin naukowych w Polsce. Chce przy tym nawiązać do inicjatyw
mających na celu wspieranie rozwoju historii nauki. W przeszłości starania podejmowane na rzecz rozwoju historii nauki doprowadziły m.in. do powołania w 1954
roku Zakładu Historii Nauki (obecnie Instytut Historii Nauki im. Ludwika
i Aleksandra Birkenmajerów PAN) oraz jednostek zajmujących się historią różnych
dyscyplin naukowych w uczelniach wyższych, np. Katedry Historii i Filozofii Medycyny (1920) oraz pracowni historii geografii (1961), przekształconej w Zakład
Historii Geografii w Uniwersytecie Jagiellońskim. Wydarzeniom tym towarzyszyły
powołania profesorów historii poszczególnych dyscyplin naukowych oraz
włączanie zagadnień historii nauki w akademickie programy nauczania. Konieczne
są dalsze starania zmierzające do podnoszenia znaczenia historii nauki, chociażby
poprzez nadanie jej statusu odrębnej dyscypliny, tak jak cieszy się nim np. historia
sztuki. Jednocześnie niezwykle ważne jest wspieranie projektu powstania narodowego muzeum przyrodniczego, w którym mogłyby zostać zdeponowane materiały
i eksponaty dokumentujące liczne odkrycia przyrodnicze. Kolekcjom bezcennym
z naukowego, kulturowego, pedagogicznego i historycznego punktu widzenia
należy nadać status kolekcji narodowych.
—²–

Nową Serię Memorabilia Zoologica otwiera publikacja pt. 150-lecie Gabinetu
Zoologicznego w Warszawie (1818–1968) autorstwa Zygmunta Fedorowicza
i Stanisława Feliksiaka, powstała około 1968/69 roku. Praca poświęcona jest historii
Gabinetu Zoologicznego, jednej z najważniejszych przyrodniczych instytucji
naukowych dziewiętnastowiecznej Europy. Pomimo znaczącej kolekcji zoologicznej
nie doczekała się ona dotąd opracowania monograficznego.
Wydanie tomu zbiega się z obchodami 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego,
w którego ramach utworzony został w 1818 roku Gabinet Zoologiczny.
Maszynopis pracy, który zachował się w archiwum Muzeum i Instytutu Zoologii
PAN (sygn. 1/648, 5638) nie był dotychczas publikowany. Istnieje jednak przypuszczenie, że był przygotowywany do druku w Memorabilia Zoologica. Nie jest to
wypadek odosobniony. Opracowanie przygotowywane przez Krystynę Kowalską,
liczące około 160 stron pt. Warszawski Gabinet Zoologiczny (1818–1918),
również nigdy nie zostało ukończone i opublikowane1.
Redakcja jest świadoma ograniczeń i braków maszynopisu otwierającego
Nową Serię. Sami autorzy w jego wstępie zaznaczyli:
1

Por. Z. I. Wójcik, „Krystyna Kowalska (1915–1994)” w: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 40,
4/1995, ss. 87–94.
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Nie jest to bynajmniej wyczerpująca monografia […] dokładne zgromadzenie
potrzebnych do tego materiałów wymagałoby bardzo długiej pracy, lecz raczej
krótki szkic historyczny, odpowiadający potrzebom chwili bieżącej, oparty na
licznych fragmentarycznych przyczynkach rozproszonych po poszczególnych opracowaniach, czasopismach, korespondencji itp., częściowo zaś na dostępnych
materiałach archiwalnych. Główne zasoby archiwalne, które powinny by stanowić
podstawę historii Muzeum Zoologicznego od początku jego istnienia aż do końca
drugiej wojny światowej, albo uległy zniszczeniu, albo są poza granicami Polski.
Z konieczności więc w niniejszym opracowaniu oparto się na jedynym dostępnym
materiale.

Krytycznego spojrzenia wymagają niektóre z przedstawionych przez autorów
interpretacji. Pisząc o swoistego rodzaju izolacji Gabinetu Zoologicznego w pierwszym okresie jego istnienia od środowiska warszawskich zoologów, autorzy nie
zauważają, że sytuacja ta wynikała z postawy i działań Feliksa Pawła Jarockiego.
Zmiany personalne, które rozpoczęły się w 1855 roku, w sposób znaczący
zmieniły tę sytuację. Autorzy opisują ją słowami:
Wstąpienie Taczanowskiego do Gabinetu Zoologicznego stało się początkiem
nowej epoki w rozwoju tej instytucji […]. Nawiązał […] stopniowo kontakty
z przyrodnikami polskimi, pozyskał mecenasów, którzy finansowali podróże eksploratorów dla zdobywania okazów fauny w różnych częściach świata i nadsyłania
ich do Gabinetu Warszawskiego. Wkrótce też dzięki współpracy z uczonymi polskimi i zagranicznymi Gabinet stał się wartościową placówką naukowo-badawczą.

Tekst Zygmunta Fedorowicza i Stanisława Feliksiaka został napisany pod
koniec lat sześćdziesiątych, w okresie PRL-owskiej cenzury. Przypomnijmy, że
komunizm ciężko doświadczył Zygmunta Fedorowicza, który za pełnienie funkcji
Delegata Rządu na Okręg Wileński i za udział w akcji „Burza” w Wilnie był
prześladowany i spędził dziesięć lat w łagrach na północy Syberii. Zapewne dlatego
w tekście można zauważyć „niedomówienia”, m.in. na temat wywiezienia przez
Rosjan części warszawskich zbiorów w 1915 roku oraz pracowników
i współpracowników Państwowego Muzeum Zoologicznego, którzy utracili życie
pod okupacją sowiecką. Opis dotyczący utraty autonomii Państwowego Muzeum
Zoologicznego i włączenie instytucji do nowo utworzonej Polskiej Akademii Nauk
wydaje się być wyrwany z historycznego kontekstu niszczenia przez komunistów
polskich niezależnych instytucji badawczych i sowietyzacji nauki, przeciwko której
na łamach paryskiej Kultury protestował przebywający wówczas na emigracji
w Londynie przedwojenny pracownik Państwowego Muzeum Zoologicznego,
Władysław Rydzewski.
—²–

Historia warszawskiego Gabinetu Zoologicznego – jak podkreślają sami autorzy – została opracowana przy ograniczonym dostępie do źródeł archiwalnych.
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Zachowany maszynopis z pewnością nie stanowił ostatecznej wersji opracowania.
W celu zachowania płynności czytania dokonano niewielkich uzupełnień
i zmian, które ujęto w nawiasach kwadratowych. Artykuł został przez Redakcję
opatrzony przypisami, które uzupełniają oryginalny tekst o informacje nieznane
w czasie jego powstawania. Przypisy wprowadzone do tekstu przez Redakcję są
oznaczone numeracją arabską dla odróżnienia od przypisów oryginalnych zaznaczonych bądź numeracją rzymską, bądź znakiem ×. Numeracja w nawiasach
klamrowych odnosi się do stron maszynopisu.
Ustalenie imion niektórych osób wspominanych w tekście okazało się trudne,
ponieważ w materiałach źrodłowych często były podawane tylko nazwiska
z pominięciem imion lub inicjałów. Zachowano nazwy cytowanych gatunków, przy
czym Redakcja zwraca uwagę, że mogły one ulec rewizji i nie utrzymać się
w dzisiejszej systematyce. Na końcu dodano załączniki zawierające dokumenty,
na które powołują się autorzy, a które zachowały się w Archiwum Muzeum i Instytutu Zoologii PAN, a także ilustracje przyrodników lub nawiązujące do opisywanych wydarzeń.
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STRESZCZENIE
150-lecie Gabinetu Zoologicznego w Warszawie (1818–1968)
Niniejsze opracowanie Zygmunta Fedorowicza i Stanisława Feliksiaka zostało przygotowane najprawdopodobniej na przełomie lat 1968/1969, w związku z 150-leciem
założenia Gabinetu Zoologicznego przy Królewskim Uniwersytecie Warszawskim. Autorzy
przedstawili historię Gabinetu od jego założenia aż po czasy im współczesne.
Rok 1818 zapoczątkował działalność Gabinetu Zoologicznego. W tym roku Komisja
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Królestwa Polskiego zakupiła dla Gabinetu
pierwszą kolekcję zoologiczną liczącą ponad 20 tysięcy okazów. Materiały przyrodnicze
nabyte od sukcesorów śląskiego barona Sylwiusza Münkwitza stały się w późniejszym czasie załążkiem jednej z największych kolekcji zoologicznych w Europie.
Historia Gabinetu Zoologicznego została podzielona na kilka okresów. Pierwszy przypada na lata 1818–1862, gdy Gabinetem kierował zoolog Feliks Paweł Jarocki (1790–
1865). W czasie tym zbiory umieszczone w Pałacu Kazimierzowskim były systematycznie
porządkowane i opracowywane. Wybuch powstania listopadowego (1830–1831) spowodował zamknięcie Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Dzięki staraniom Feliksa
Pawła Jarockiego Gabinet zachował zbiory w stanie nienaruszonym.
Drugi okres, lata 1862–1890, to działalność Gabinetu Zoologicznego pod kierownictwem ornitologa Władysława Taczanowskiego (1819–1890). Od 1862 roku Gabinet
podlegał władzom nowo utworzonej Szkoły Głównej w Warszawie. Siedem lat później
Szkoła Główna została zastąpiona przez Cesarski Uniwersytet Warszawski. Pomimo zmian
administracyjnych dla Gabinetu był to okres świetności, w którego trakcie uzyskał on rangę
placówki naukowej o znaczeniu europejskim. Mecenat rodziny Branickich, zwłaszcza Konstantego (1824–1884) i Aleksandra (1821–1877), zapewnił Gabinetowi materialne środki
umożliwiające rozwój kolekcji, finansowanie ekspedycji naukowych prowadzonych m.in.
w Afryce, Azji i Ameryce Południowej oraz wydawanie dzieł naukowych. Wielu polskich
zesłańców syberyjskich oraz emigrantów stało się koresponentami Gabinetu i darczyńcami
zbiorów zoologicznych z całego świata. W tym czasie Władysław Taczanowski zdołał także
stworzyć i rozwinąć, drogą korespondencji i wymiany materiałów naukowych, sieć kontaktów z przyrodnikami i instytucjami naukowymi z niemal całej Europy. Ważnym wydarzeniem omawianego okresu było utworzenie w 1887 roku Muzeum Branickich w Warszawie,
prywatnej kolekcji zoologicznej, pozostającej w ścisłym związku z Gabinetem.
Trzeci okres historii Gabinetu Zoologicznego przypada na lata 1890–1915. Po śmierci
Władysława Taczanowskiego w roku 1890 zarząd Gabinetu przejęli rosyjscy zoolodzy,
Mikołaj Nasonow (1855–1939) i Jakub Szczełkancew (?–1930). Gabinet stopniowo był
przystosowywany do naukowych i dydaktycznych potrzeb katedr uniwersyteckich. Zbiór
powiększano sukcesywnie o nowe nabytki owadów oraz zakup kolekcji rosyjskich ptaków
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i gadów. Pierwsza wojna światowa (1914–1918) radykalnie zmieniła istniejący stan rzeczy.
Ustąpiły rosyjskie władze uniwesyteckie, a w 1915 roku reaktywowany polski Uniwersytet
Warszawski przejął kuratelę nad Gabinetem Zoologicznym.
Rozpoczął się kolejny okres Gabinetu Zoologicznego, trwający do 1939 roku. W 1919
roku Gabinet Zoologiczny został połączony z Muzeum Branickich, tworząc Narodowe
Muzeum Przyrodnicze (1919–1921), które zostało następnie przemianowane na Polskie
Państwowe Muzeum Przyrodnicze – Dział Zoologiczny (1921–1928), a potem na Państwowe Muzeum Zoologiczne (1928–1953). Muzeum ponownie stało się jedną z wiodących instytucji naukowych w Europie. Placówkę charakteryzowały wówczas znaczące
zbiory fauny, w tym szczególnie bogate kolekcje neotropikalne i syberyjskie, ambitny
program i badania naukowe, organizowanie wypraw badawczych oraz prężna działalność
wydawnicza. Pożar w 1935 roku i w konsekwencji utrata znacznej części zbiorów
osłabiły w dużym stopniu tę prężnie działającą instytucję. Po pożarze siedzibę Muzeum
przeniesiono do budynku mieszczącego się przy ulicy Wilczej 64.
Druga wojna światowa (1939–1945) oraz utrata przez Polskę niepodległości
spowodowały wieloletnią przerwę w działalności Państwowego Muzeum Zoologicznego.
W wyniku działań wojennych instytucja poniosła jedne z największych strat wśród europejskich instytucji naukowych. Życie straciło wielu pracowników Muzeum. Zniszczeniu lub
poważnym uszkodzeniom uległy liczne kolekcje, duża część z nich zaginęła. Utracono
zbiory biblioteczne oraz archiwum. Skuteczna akcja ratowania zbiorów zoologicznych
podjęta w 1944 roku przez pracowników Muzeum, szczególnie przez Stanisława Feliksiaka,
zapowiada nowy okres działalności Muzeum – okres powojennej odbudowy tej instytucji.
Na początku 1945 roku zostały podjęte prace mające na celu odbudowę Państwowego
Muzeum Zoologicznego. Z końcem 1945 roku Muzeum mogło podjąć działania na
rzecz odzyskiwania ocalałej części zbiorów zoologicznych. Wznowienie działalności
Państwowego Muzeum Zoologicznego odbywało się w wyjątkowo trudnej sytuacji politycznej, likwidacji polskich niezależnych instytucji naukowych i ich „przystosowywania”
do modelu sowieckiego. W 1953 roku Państwowe Muzeum Zoologiczne straciło swoją
naukową autonomię stając się częścią nowo powstałej Polskiej Akademii Nauk. Ze
względów cenzuralnych autorzy eufemistycznie określili tę sytuację słowami „Muzeum
Zoologiczne przechodzi pod opiekę Polskiej Akademii Nauk i zostaje przemianowane na
Instytut Zoologiczny PAN”. Instytut Zoologiczny PAN został utworzony jako samodzielna
placówka naukowa nowej Akademii przez połączenie Państwowego Muzeum Zoologicznego w Warszawie, Muzeum Przyrodniczego w Poznaniu i Muzeum Przyrodniczego
w Łodzi.
Autorzy opracowania przedstawili organizację administracyjną (w tym projekty
uzyskania nowego budynku dla kolekcji zoologicznych) i program naukowy Instytutu Zoologicznego aż po czasy im współczesne (II poł. XX wieku). Od czasu jej powstania zmienił
się główny cel instytucji. O ile zadaniem Gabinetu Zoologicznego, a następnie Państwowego
Muzeum Zoologicznego było pozyskiwanie kolekcji zoologicznych oraz ich opracowywanie,
o tyle głównym zadaniem Instytutu Zoologicznego Polskiej Akademii Nauk od początku
jego istnienia było prowadzenie badań naukowych.
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ABSTRACT
150th Anniversary of the Zoological Cabinet in Warsaw (1818–1968)
This paper was prepared by Zygmunt Fedorowicz and Stanisław Feliksiak, most probably
in 1968/1969 to celebrate the 150th anniversary of the establishment of the Zoological
Cabinet [Gabinet Zoologiczny] at the Royal University of Warsaw [Królewski Uniwersytet
Warszawski]. The authors present the history of the Cabinet from its beginning through
modern times. The year 1818 was significant in the Zoological Cabinet’s history, for it was
then that the Commission of Religion and Public Education of the Kingdom of Poland
[Komisja Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Królestwa Polskiego] purchased
the first zoological collection of over 20 thousand specimens for the Cabinet. The natural
objects bought from the heirs of Sylwiusz Münkwitz, a Silesian baron, would later start
one of Europe’s biggest zoological collections.
The history of the Zoological Cabinet has been divided into several periods. The first
period lasted from 1818 to 1862, when a zoologist Feliks Paweł Jarocki (1790–1865) was
the Head of the Cabinet and the collections were located at the Kazimierz Palace [Pałac
Kazimierzowski], where they were systematically organized and studied. Due to the outbreak of the November Uprising (1830–1831), the Royal University of Warsaw was closed.
However, thanks to Jarocki’s efforts, the Cabinet retained the collections.
In the second period, 1862–1890, the Zoological Cabinet was managed by the
ornithologist Władysław Taczanowski (1819–1890). From 1862 the Cabinet was subordinate to the authorities of the newly established Main School in Warsaw [Szkoła Główna
w Warszawie]. Seven years later, the Main School was replaced by the Imperial University
of Warsaw [Cesarski Uniwersytet Warszawski]. Despite the administrative changes the
period marked the Cabinet’s heyday, during which it gained prestige as a scientific unit of
European calibre. The patronage of the Branicki family, especially Konstanty (1824–1884)
and Aleksander (1821–1877), ensured financial means for the Cabinet, which allowed for
the expansion of the collections, financing of scientific expeditions (e.g. to Africa, Asia, and
South America), and publishing of scientific works. Many Polish exiles to Siberia and
emigrants became correspondents for the Cabinet and donors of zoological collections from
all over the world. During that time Władysław Taczanowski was also able to create and
develop through correspondence and exchange of scientific materials a network of connections with natural scientists and scientific institutions from almost all countries of Europe. An important event in this period was the establishment of the Branicki Museum
[Muzeum Branickich] in Warsaw in 1887, a private zoological collection that remained
closely connected to the Cabinet.
The third period in the history of the Zoological Cabinet went from 1890–1915. After
Władysław Taczanowski’s death in 1890, Russian zoologists Nikolai Nasonov (1855–1939)
and Jakub Shchelkancev (?–1930) took over the management of the Cabinet. The Cabinet
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underwent gradual changes and was adjusted to the scientific and didactic needs of the University’s chairs. The collections were progressively expanded with new species of insects and
a collection of Russian birds and reptiles. World War I (1914–1918) drastically changed
the state of affairs. The Russian authorities withdrew and in 1915 the reestablished Polish
University of Warsaw took over the management of the Zoological Cabinet.
The next period of the Zoological Cabinet began and lasted until 1939. In 1919 the
Cabinet was merged with the Branicki Museum to become the National Museum of Natural
History [Narodowe Muzeum Przyrodnicze] (1919–1921), which was renamed the Polish
State Museum of Natural History – Zoological Department [Polskie Państwowe Muzeum
Przyrodnicze – Dział Zoologiczny] (1921–1928), and later the State Zoological Museum
[Państwowe Muzeum Zoologiczne] (1928–1953). The Museum once more became one
of the leading scientific institutions in Europe. At that time the Museum owned a substantial
collection of fauna, including particularly rich Neotropical and Siberian collections,
launched an ambitious program and conducted scientific studies, organized scientific expeditions, and was extremely active in publishing. A fire in 1935 and in consequence the
loss of a significant part of the collections considerably weakened this flourishing institution.
After the fire the Museum was moved to a building located at 64 Wilcza Street.
World War II (1939–1945) and loss of independence by Poland enforced a break in
the Museum’s activity. Due to military actions the institution suffered one of the biggest
losses among European scientific institutions. Many members of the museum staff lost their
lives, many collections were destroyed or damaged significantly, and some of the collections
went missing. The library collections and the archives were lost too. In 1944 the zoological
collections were saved thanks to the efforts of the staff, particularly thanks to Stanisław
Feliksiak. This point marks the beginning of a new period of Museum activity, i.e. the period
of the institution’s post-war reconstruction.
In early 1945 the reconstruction of the State Zoological Museum began. At the end
of 1945 the Museum was able to regain the part of the zoological collections that had survived. The resumption of the activities of the Museum were settled within a challenging
political situation, including the liquidation of the Polish independent scientific institutions
and their adaptation to the Soviet model. In 1953 the museum lost its independence and
became a part of the new Polish Academy of Sciences. Because of the communist censorship the authors described this situation with the following understatement: “The Zoological
Museum went under the administrative supervision of the Polish Academy of Sciences
[PAS] and was renamed the Zoological Institute of the PAS”. The Institute was established
as an independent scientific unit of the Academy by merging the State Zoological Museum
in Warsaw, the Natural History Museum in Poznań [Muzeum Przyrodnicze w Poznaniu]
and the Natural History Museum in Łódź [Muzeum Przyrodnicze w Łodzi].
The authors of the paper present the administrative organization (including the projects of obtaining a new building for the zoological collections) and scientific program of
the Institute of Zoology of PAS from its beginnings until modern times (2nd half of the 20th
century). Since its beginning the main mission of the institution has changed. While the
task of the Zoological Cabinet and later the State Zoological Museum was to acquire and
study zoological collections, the principal mission of the Institute of Zoology of the Polish
Academy of Sciences was scientific research.
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—²–
150-LECIE GABINETU ZOOLOGICZNEGO W WARSZAWIE
(1818–1968)
{1} WSTĘP
Na przełomie roku 1968 i 1969 upływa 150 lat od założenia w Warszawie przy
Królewskim Uniwersytecie Gabinetu Zoologicznegoi, który ulegając licznym
kolejnym przekształceniom, dotrwał do dnia dzisiejszego p. n. Instytutu Zoologicznego Polskiej Akademii Nauk.
W takim kraju jak Polska, który w ciągu całego wieku XIX i pierwszej połowy
wieku XX przeżywał częste polityczne wstrząsy i wielokrotne przemiany strukturalne, nieprzerwane 150-letnie trwanie instytucji poświęconej nauce nie jest wypadkiem pospolitym i nie powinno przejść niepostrzeżenie. Przypomnieniu
kolejnych losów i przeobrażeń Gabinetu, ściślej mówiąc Muzeum Zoologicznego
w Warszawie, poświęcona jest praca niniejsza. Nie jest to bynajmniej wyczerpująca
monografia tego zakładu, gdyż dokładne zgromadzenie potrzebnych do tego
materiałów wymagałoby bardzo długiej pracy, lecz raczej krótki szkic historyczny,
odpowiadający potrzebom chwili bieżącej, oparty na licznych fragmentarycznych
przyczynkach rozproszonych po poszczególnych opracowaniach, czasopismach,
korespondencji itp., częściowo zaś na dostępnych materiałach archiwalnych.
Główne zasoby archiwalne, które powinny by stanowić podstawę historii Muzeum
Zoologicznego od początku jego istnienia aż do końca drugiej wojny światowej,
albo uległy zniszczeniu, albo są poza granicami Polski. Z konieczności więc
w niniejszym opracowaniu oparto się na jedynym dostępnym materiale.
Dla ułatwienia orientacji w kolejnych losach Muzeum Zoologicznego podajemy na wstępie wykaz ważniejszych etapów w toku istnienia tej instytucji.
1818 – Zakup zbiorów bar[ona] [Sylwiusza] Münkwitza.
1819 – Feliks Paweł Jarocki mianowany początkowo „opiekunem” zbiorów,
następnie „profesorem przybranym”, kierownikiem katedry zoologii i „dozorującym” Gabinet Zoologiczny.
i

Gabinet Zoologiczny był jednym z wielu gabinetów naukowych Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Znajdował się w strukturze uczelni w jednej grupie z takimi jednostkami, jak m.in. Gabinet
Mineralogiczny, Numizmatyczny, Fizyczny, Odlewów Gipsowych, Farmaceutyczny, Chirurgiczny,
Anatomiczny, Modeli i Rysunków Architektonicznych.
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{2} 1822 – F[eliks] [Paweł] Jarocki mianowany profesorem stałym.
1831 – Zamknięcie Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego.
1832 – utworzenie Dyrekcji Gabinetów Naukowych (zoologicznego, mineralogicznego, fizycznego i Szkoły Sztuk Pięknych).
1832 – nominacja prof. [Feliksa Pawła] Jarockiego na Dyrektora Gabinetów.
1855 – Władysław Taczanowski rozpoczyna pracę w Gabinecie Zoologicznym w charakterze adiunkta.
1862 – prof. F[eliks] P[aweł] Jarocki przechodzi na emeryturę. Skasowanie
Dyrekcji Gabinetów i przejście Gabinetu Zoologicznego pod zarząd Szkoły
Głównej. Kustoszem Gabinetu zostaje Władysław Taczanowski.
1867 – zamknięcie Szkoły Głównej. Gabinet Zoologiczny przechodzi pod
zarząd rosyjskiego Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego.
1887 – utworzenie Muzeum Branickich we Frascatiii.
1891 – zgon W[ładysława] Taczanowskiego. Kierownictwo Gabinetu Zoologicznego obejmuje prof. Mikołaj Nasonow.
1906 – Kierownictwo Gabinetu Zoologicznego obejmuje prof. Jakub Szczełkanowcew.
1915 – ewakuacja rosyjskiego [Cesarskiego] Uniwersytetu Warszawskiego
do Rostowa nad Donem. Gabinet Zoologiczny pozostaje w Warszawieiii.
1915 – Gabinet Zoologiczny przechodzi pod opiekę polskiego Uniwersytetu
Warszawskiego.
1915 – (od 15 XI) Janusz Domaniewski mianowany kustoszem Gabinetu
Zoologicznego.
1917 – Ksawery Branicki proponuje Senatowi UW połączenie Gabinetu
Zoologicznego z Muzeum Branickich.
1919 – umowa RP z Ksawerym Branickim w sprawie połączenia Gabinetu
Zoologicznego z Muzeum Branickich i utworzenia Narodowego Muzeum Przyrodniczego. Jan Sztolcman mianowany wicedyrektorem tej nowej instytucji.
1921 – przemianowanie Narodowego Muzeum Przyrodniczego na Polskie
Państwowe Muzeum Przyrodnicze.
1921 – dyrektorem Muzeum zostaje Antoni Wagner.
{3} 1928 – Muzeum zostaje przemianowane na Państwowe Muzeum Zoologiczne.
ii

W Warszawie w pałacu Branickich „Frascati” na ówczesnej ulicy Wiejskiej. Frascati – tradycyjna
nazwa obszaru położonego w Warszawie na wschód od placu Trzech Krzyży, na tarasie dochodzącym
do skarpy wiślanej. Jego nazwa wywodzi się od obfitującego w zieleń włoskiego miasteczka Frascati.
Por. E. Szwankowski, „Ulice i Place Warszawy”, Warszawa 1970, ss. 49–50; J. Chrościcki, A. Rottermund, „Atlas Architektury Warszawy”, Warszawa 1977, s. 169; J. Zieliński, „Atlas Dawnej Architektury Ulic i Placów Warszawy”, Warszawa 1996, tom 3, ss. 157–162.
iii
Informacja błędna: por. przypis xlii.
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1928 – Zgon wicedyrektora J[ana] Sztolcmana i dyrektora A[ntoniego]
Wagnera. P. o. kierownika zostaje doc. Władysław Poliński.
1929 – dyrektorem Muzeum zostaje prof. Wacław Roszkowski.
1935 – prof. [Wacław] Roszkowski ustępuje ze stanowiska dyrektora Muzeum. Od 1 II J[anusz] Domaniewski zostaje p. o. kierownikaiv.
1935 – 1 X pożar Muzeumv.
1936 – przeniesienie Muzeum do budynku przy ul. Wilczej 64, 31 X J[anusz]
Domaniewski ustępuje ze stanowiska p. o. kierownikavi.
1936–1937 – dyrektorem Muzeum jest ponownie prof. W[acław] Roszkowski.
1937–1939 – p. o. kierownika jest doc. Tadeusz Jaczewski.
1939–1944 – w okresie okupacji opiekę nad Muzeum sprawują kolejno: mgr
W[ładysław] Rydzewski, po nim mgr Kazimierz Tarwid.
1944 – (w październiku) podpalenie Muzeum przez hitlerowców.
1945–1953 – kierownikiem, a następnie dyrektorem jest doc. dr Stanisław
Feliksiak.
1952 – Muzeum Zoologiczne przechodzi pod opiekę Polskiej Akademii Nauk
i zostaje przemianowane na Instytut Zoologiczny PAN w 1953 r.vii
1953–1959 – dyrektorem Instytutu jest prof. T[adeusz] Jaczewski.
1959–1962 – p. o. dyrektora jest prof. Janusz Nast.
1962 – (od 1 XI) prof. J[anusz] Nast jest dyrektorem Instytutu.

iv

W archiwach MiIZ PAN zdeponowany jest projekt pisma Janusza Domaniewskiego kierowanego do
Departamentu Nauki i Sztuki Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, w którym
opisuje on niezwykle trudne warunki lokalowe, w jakich funkcjonuje PMZ. Nie wiadomo dokładnie,
kiedy pismo powstało (brak daty i podpisu), jednak zawarte w nim informacje wskazują, że powstało
po objęciu przez Domaniewskiego stanowiska p.o. kierownika PMZ (1 luty 1935), ale przed pożarem
(1 października 1935). Załącznik 1.
v
Patrz: „Sprawozdanie ze strat w Bibljotece spowodowanych pożarem Państwowego Muzeum Zoologicznego w Warszawie w dniu 1-ym października 1935 roku” Janusza Domaniewskiego. Arch. MiIZ
PAN. Załącznik 2.
vi
Według „Aktu zdania Państwowego Muzeum Zoologicznego” Janusz Domaniewski przekazał
swoje obowiązki „zastępczo” Wacławowi Roszkowskiemu 2 maja 1936 roku. Arch. MiIZ PAN.
Załącznik 3.
vii
w 1953 r. – dopisek ołówkiem.
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{4} UTWORZENIE GABINETU ZOOLOGICZNEGO
Początkiem Gabinetu Zoologicznego nie był żaden akt erekcyjny. Józef Bieliński,
skrupulatny historyk Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego1, który miał do
dyspozycji będące wówczas w Warszawie materiały archiwalne, nie odnotowuje
żadnego dokumentu, który by można było uznać za zapoczątkowanie Gabinetu
Zoologicznego. Opisuje jedynie starania o zakup zbiorów przyrodniczych, które
miały być przeznaczone dla jakiegoś bliżej nieokreślonego gabinetu przyrodniczego.
Tak więc [Józef] Bieliński pisze, że już w 1816, a więc jeszcze przed otwarciem Uniwersytetu (uroczysta inauguracja odbyła się 13 listopada 1817 roku),
niejaki [Franciszek] Taczanowski, b. radca stanu za Księstwa Warszawskiego,
zaproponował Komisji Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego kupno
zbiorów historii naturalnej Sylwiusz Münkwitza we wsi Gronowicach (Grunwitz)
na Śląsku za 15 000 talarów. Suma ta została uznana za zbyt wysoką, więc do
kupna nie doszło.
Na tym jednak sprawa się nie zakończyła. W lutym 1818 roku Behm, dyrektor
poczty z Kempna [Kępna], działający z ramienia Münkwitza, zwrócił się listownie
do Ministerstwa Oświecenia Królestwa Polskiego z ponowną propozycją zrobienia układu. Komisja Rządowa nawiązała kontakt z Münkwitzem, a ponieważ
Münkwitz w toku pertraktacji zmarł, następnie z jego spadkobiercami. Sumę
sprzedaży obniżono do 11 000 talarów. Wówczas postanowiono dokonać zakupu.
Przed zawarciem umowy Komisja delegowała profesorów Uniwersytetu, Józefa
Karola Skrodzkiego i Adriana Krzyżanowskiego oraz ówczesnego nauczyciela
w Kaliszu Feliksa Pawła Jarockiego w celu obejrzenia i ocenienia zbiorów. Na
skutek pozytywnego raportu delegowanych Komisja dnia 16 listopada 1818
[roku] zawarła umowę kupna. W tydzień później Komisja delegowała [Feliksa
Pawła] Jarockiego do Grunwitz [Gronowic], aby stosownie do {5} umowy odebrał
zbiory i katalogi, dopilnował opakowania i do Warszawy sprowadził. Jarocki
wykonał pracę w ciągu dwóch miesięcy i 5 lutego 1819 roku kolekcje do Warszawy przywiózł.
1

Józef Bieliński. Królewski Uniwersytet Warszawski. Warszawa 1907, [t. 1, ss. 515–520].
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Za początek Gabinetu Zoologicznego uznać więc należy nabycie kolekcji
Münkwitza, przy czym jako moment decydujący jedni autorowie, jak np. Władysław Taczanowski2, uważają zawarcie umowy czyli listopad 1818 roku, inni, jak
np. Jan Sztolcman3, sprowadzenie zbiorów do Warszawy, a więc luty 1819. Ponieważ decyzję zakupienia zbiorów musiał poprzedzić plan założenia muzeum, więc
wydaje się rzeczą słuszną ustalić początek Gabinetu Zoologicznego na rok 1818.
Początkowe dzieje Gabinetu Zoologicznego są tak ściśle związane z działalnością Feliksa Pawła Jarockiego, że możemy słusznie go nazwać założycielem
Gabinetu.
F[eliks] P[aweł] Jarocki4 urodził się 14 stycznia 1790 roku w wiosce Probostwo Pacanów (ziemia kielecka), którą wówczas dzierżawili jego rodzice.
Początkowe nauki pobierał w domu, a w roku 1799 oddany został do szkoły
niemieckiej u św. Barbary w Krakowie. Po ukończeniu tej szkoły Feliks Paweł
przeszedł w roku 1802 do szkoły łacińskiej u św. Anny w Krakowie, nazywanej
wówczas c. k. Gimnazjum. Ponieważ w roku 1803 założono w Krakowie HauptNormal-Musterschule [Haupt-Normal-Muster Schule], stanowiącej rodzaj szkoły
politechnicznej, [Feliks Paweł] Jarocki równolegle z nauką w gimnazjum
uczęszczał na wykłady do tej nowej uczelni, kształcąc się głównie w zakresie rysunku i architektury. W roku 1807 otrzymał świadectwo dojrzałości, a w roku
1808 rozpoczął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Według zwykłego w owym czasie trybu studiowania na uniwersytecie [Feliks
Paweł] Jarocki uczęszczał na wykłady rozmaitych przedmiotów, oddając pierw{6} szeństwo naukom przyrodniczym. Za główną swą specjalność uważał fizykę.
Dnia 14 lipca 1814 roku nadano [Feliksowi Pawłowi] Jarockiemu stopień doktora
nauk wyzwolonych i filozofii. Po uzyskaniu dyplomu [Feliks Paweł] Jarocki
w tymże roku 1814 rozpoczął pracę w charakterze zastępcy profesora fizyki
i chemii w szkole departamentowej w Poznaniu. Po rocznej pracy w tym zakładzie
[Feliks Paweł] Jarocki został wezwany do Warszawy, gdzie mu oświadczono,
iż na koszt rządu został wydelegowany do Berlina celem dalszego kształcenia się
w naukach przyrodniczych. We wrześniu 1815 roku zapisał się [Feliks Paweł]
Jarocki na wykłady w Uniwersytecie Berlińskim. Studiował rozmaite przedmioty,
ale poświęcał się głównie zoologii pod kierunkiem prof. Henryka Lichtensteinaviii.
2
Władysław Taczanowski. Gabinet Zoologiczny w Warszawie. Kalendarz Warszawski J. Ungra na rok
1870.
3
Jan Sztolcman. Historyczny zarys dziejów Polskiego Państwowego Muzeum Przyrodniczego. Prace
Zool[ogicznego] Państw[owego] Muz[eum] Przyr[odniczego] T I 1921.
4
Curriculum vitae F[eliksa] P[awła] Jarockiego. w: J[ózef] Bieliński, [Królewski] Uniwersytet Warszawski, T 3 s. 266–273.
viii
Powinno być Martina. Martin Lichtenstein (1780–1857), od 1811 roku kierował katedrą zoologii
Uniwersytetu Berlińskiego, a od 1813 również muzeum zoologicznym w Berlinie. Jego ojciec, także zoolog, Anton August Heinrich Lichtenstein (1753–1816) był profesorem na Uniwersytecie w Helmstedt.
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Wolne godziny spędzał w bogatym berlińskim Gabinecie Zoologicznym. Podczas
6-cio tygodniowych ferii wielkanocnych zdeterminował i uporządkował kolekcję
ryb, za co został nagrodzony darem w postaci dzieła naukowego z piękną dedykacją [Martina] Lichtensteina.
We wrześniu 1816 roku przedłużono [Pawłowi Feliksowi] Jarockiemu
delegację zagraniczną i skierowano go do Paryża. Po drodze do Paryża Jarocki
zwiedził szereg miast i muzeów. W stolicy Francji [Feliks Paweł] Jarocki słuchał
wykładów rozmaitych ówczesnych sław naukowych francuskichix, ale większą
część czasu spędził w paryskim Gabinecie Zoologicznym. Chciał dłużej jeszcze
pozostać w Paryżu, ale delegacji mu nie przedłużono, więc jesienią 1817 roku
znalazł się w Warszawie. Tu otrzymał nominację na stałego profesora szkoły wojewódzkiej w Kaliszu. Uczył tam fizyki, chemii, astronomii i zoologii, a oprócz
tego udzielał lekcji na pensji p. Gautier. W czasie wakacji 1818 roku otrzymał
[Feliks Paweł] Jarocki – jak już wyżej wspomniano – polecenie udania się z profesorami [Józefem Karolem] Skrodzkim i [Adrianem] Krzyżanowskim do Grunwitz [Gronowic] celem oszacowania zbiorów przyrodniczych Münkwitza.
Następnie polecono mu spakowanie i przewiezienie tych kolekcji do Warszawy.
W lutym 1819 roku zbiory znalazły się w Warszawie.
20 lutego 1819 roku [Feliksowi Pawłowi] Jarockiemu, który w dalszym ciągu
traktowany był jako nauczyciel szkoły w Kaliszu, chwilowo delegowany do dyspozycji {7} władz uniwersyteckich, zlecono, aby pozostał w Warszawie i uporządkował zbiory. Z raportu [Feliksa Pawła] Jarockiego dowiadujemy się, że
podówczas nie było jeszcze lokalu przeznaczonego na Gabinet i że zbiory umieszczono tymczasowo w sieni pałacu Kazimierzowskiegox. Pierwszy zawiązek
Gabinetu liczył około 20 000 okazów. Po krótkim pobycie w sieni pałacu Kazimierzowskiego przeniesiono zbiory na górne piętro jednego z pawilonów
pałacowych i ulokowano w sąsiedztwie sal Biblioteki Publicznejxi. [Feliks Paweł]
Jarocki rozpoczął porządkowanie zbiorów od ptaków i już w 1819 ogłosił pracę
pt. „Spis ptaków w Gabinecie Zoologicznym Uniwersytetu Warszawskiego”.
Zbiory Gabinetu szybko zaczęły rosnąć. Do kolekcji z Grunwitz [Gronowic] dodano w roku 1819 zbiór muszli (przeszło 9 000 sztuk), który Komisja Rządowa
ix
Chodzi o Jean-Baptista Biota (1774–1862) i Louisa Josepha Gay Lussaca (1778–1850). Jarocki brał
także udział w zajęciach terenowych prowadzonych przez Alexandra Brongniarta (1770–1874). Na
temat paryskich studiów Feliksa Pawła Jarockiego por. P. Daszkiewicz, „Poszukiwanie śladów pobytu
Pawła Feliksa Jarockiego (1790–1865) w Narodowym Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu”
w: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 56, 1/2011, ss. 183–190.
x
De facto po rozpakowaniu zbiory zostały rozmieszczone w kilku pomieszczeniach w górnych kondygnacjach pałacu. Por. J. Bieliński, Królewski Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1907, t. 1, s. 522,
526.
xi
Zbiory nie zostały przeniesione do innego pawilonu; „górne piętro” oraz „sąsiedztwo sal Biblioteki
Publicznej” oznacza pierwsze piętro pałacu Kazimierzowskiego.
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zakupiła za bardzo niską sumę od hr. [Rozalii] Rzewuskiej z Opola [Lubelskiego]
(pow. puła[w]ski woj. lubelskiego), wcielono drobne zbiorki Liceum Warszawskiego, przechowywane przy Bibliotece Publicznej (muszle i owady od [Johanna
Gottlieba] Kugelan[n]a), nabyto zbiory prof. historii naturalnej [Jakuba] Fryderyka Hoffmanna (głównie owadyxii), zakupiono okazy od [Georga] Dahla
z Wiednia (owady dwuskrzydłe), od [Johanna Gottlieba] Kugelan[n]a (zbiór
owadów polskich i praskichxiii) oraz okazy brazylijskie sprzedane na licytacji
w Berlinie. Zakupywano okazy także i w innych miejscowościach.
Stanowisko [Feliksa Pawła] Jarockiego ciągle było niewyraźne. Otrzymywał
on pobory profesora szkoły w Kaliszu i bardzo skromne diety. Nie wystarczało
mu to na utrzymanie, więc zwrócił się o podwyższenie diet. Komisja Rządowa nie
zgodziła się na podwyżkę natomiast obiecała [Feliksowi Pawłowi] Jarockiemu
gratyfikację. Ponieważ gratyfikacja nie nadchodziła, zniecierpliwiony [Feliks
Paweł] Jarocki zwrócił się do Rady Uniwersytetu, aby wyznaczono komisję dla
sprawdzenia oraz odbioru Gabinetu i pozwolono mu wrócić do Kalisza, gdyż nie
może dalej brnąć w długi. Rada Uniwersytetu zleciła dziekanowi wydziału
Filozoficznego utworzenie komisji. Dnia 17 czerwca 1819 roku odbyło się
posiedzenie wydziału. Komisja stwierdziła, że [Feliks Paweł] Jarocki wykazał
dużo gorliwości około wypakowania, odczyszczenia i ustawienia okazów.
Uporządkowanie nastąpiło według najnowszego systemu [Georgesa] Cuviera,
więc żadnych {8} zmian w wykonanej robocie nie potrzeba. Na skutek
powyższego Komisja Rządowa decyzją z dnia 19 czerwca 1819 roku zleciła [Feliksowi Pawłowi] Jarockiemu dalsze prowadzenie prac, mianowała go „opiekunem
zbiorów” i przyznała gratyfikację w wysokości 2 000 złotych. Zlecono mu ponadto
aby zakończył porządkowanie Gabinetu podczas wakacji. [Feliks Paweł] Jarocki
na to odpowiedział, że dla zakończenia prac porządkowych potrzeba trzech pomocników i roku pracy.
W tym właśnie okresie Komisja Rządowa mianowała preparatorem Gabinetu
Fideliusza Brunnera, który wsławił się już swymi pracami w Wilnie i Dorpacie.
[Fideliusz] Brunner był istotnie znakomitym fachowcem, wzbogacił Gabinet
licznymi, pięknie wykonanymi preparatami, ale był niełatwy w pożyciu. Nie
uznawał on [Feliksa Pawła] Jarockiego za swego zwierzchnika, odwoływał się
bezpośrednio do Rady Uniwersytetu i dopiero na skutek interwencji [Feliksa
Pawła] Jarockiego zlecono [Fideliuszowi] Brunnerowi, by we wszystkich sprawach
zwracał się do profesora. W parę lat po nominacji [Fideliusza] Brunnera na konserwatora, w roku 1823, wysłano do Berlina ucznia Szkoły Sztuk Pięknych, Pawła
Wierzejskiego, dla kształcenia się w kunszcie preparatorskim. Wrócił on do
xii
xiii

Także mięczaki i skorupiaki.
Powinno być: pruskich.
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Warszawy w roku 1826, został pomocnikiem [Fideliusza] Brunnera, a po roku
1831 i odejściu [Fideliusza] Brunnera jego następcą.
[Feliks Paweł] Jarocki, któremu jednorazowa gratyfikacja nie załatwiała
kłopotów finansowych, żądał od Komisji Rządowej powiększenia pensji i mianowania go w Uniwersytecie na stałe. Komisja przychyliła się częściowo do tych
żądań i decyzją z dnia 28 czerwca 1819 roku zleciła mu przenieść się z Kalisza do
Warszawy na stałe, mianowała go „przybranym” profesorem zoologii, kierownikiem katedry i „dozorującym” Gabinet Zoologiczny. Zostawiono go jednak przy
tej samej pensji, jaką w Kaliszu pobierał.
Tymczasem zbiory Gabinetu stale wzrastały. W grudniu 1819 roku zakupiono
u [Georga] Dahla w Wiedniu kolekcję zamówioną jeszcze przez [Sylwiusza]
Münkwitza do jego zbiorów. Były to owady (głównie dwuskrzydłe) łącznie 2020
{9} gatunków w 3833 okazach. Zakupiono też przywiezione przez [Wilhelma
Christiana Gotthelfa von] Feldnera z Brazylii owady (240 sztuk) i pancernika
(Dasypus novemcinctus). Od Guéego nabyto w roku 1820 grzbietoroda (Pipa
surinamensis) i żmiję okularnika (Vipera naya).
2 listopada 1821 roku powiększono [Feliksowi Pawłowi] Jarockiemu pensję
do wysokości 5 tys. złotych rocznie, ponaglając go jednocześnie, by przyśpieszył
porządkowanie zbiorów. Rada Uniwersytetu uchwaliła, że dążyć należy do stworzenia spisu systematycznego wszystkich pojedynczych okazów w Gabinecie Zoologicznym, zaznaczając jednak, iż nie spodziewa się szybkiego zakończenia tej pracy.
W końcu 1821 roku stan Gabinetu Zoologicznego przedstawiał się następująco×:
I. Zwierzęta ssące:

a. ze zbiorów [Sylwiusza] Münkwitza .........................
b. przykupionych ........................................................
c. zdobytych staraniem [Feliksa Pawła] Jarockiego .....
razem

II. Ptaki:

119

a. ze zbiorów [Sylwiusza] Münkwitza .........................
b. przykupionych ........................................................
c. staraniem [Feliksa Pawła] Jarockiego …..................

1131
88
125
------------1334 xiv

razem
III. Gady:

gatunków
82
22
15
-------------

A. wypchane
a. ze zbiorów [Sylwiusza] Münkwitza .........................
b. przykupionych ........................................................
c. staraniem [Feliksa Pawła] Jarockiego ......................
razem

17
5
3
------------25

×)
xiv

J[ózef] Bieliński l. c.
Błąd w obliczeniach, powinno być: 1344.
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gatunków
B. w spirytusie
a. ze zbiorów [Sylwiusza] Münkwitza ..........
b. przykupionych .........................................
c. staraniem [Feliksa Pawła] Jarockiego .......

60
48
29
-------------

razem

137

{10} IV. Ryby wypchane ze zbiorów [Sylwiusza] Münkwitza .....

74

V. Owady zakupione u [Sylwiusza] Münkwitza i w Wiedniu
a. uporządkowanych w pudłach ze szkłem ........................
b. nieuporządkowanych w pudłach drewnianych ...............
c. za staraniem [Feliksa Pawła] Jarockiego ........................

pudełek
1000
6000
50
-------------

razem

7050

VI. Mięczaki. Skorupiaki. Trzy zbiory:
[Sylwiusza] Münkwitza, z Opola i od prof. [Jakuba Fryderyka] Hoffmanna
a. oczyszczonych i uporządkowanych .....................................
b. nieoczyszczonych ...............................................................
razem

okazów
7713
5000
------------12713

Umieszczenie Gabinetu Zoologicznego w salach sąsiadujących z Biblioteką
Publiczną nie było odpowiednie, gdyż przeszkadzało w funkcjonowaniu zarówno
jednej jak i drugiej instytucji. Po długich namysłach zdecydowano się ulokować
Gabinet tymczasowo w nowo wzniesionym budynku, przeznaczonym dla wydziału
Sztuk Pięknych, w którym mieściła się już wystawa sztukixv. Decyzja powzięta była
w roku 1822, ale przeniesienia dokonano dopiero w roku 1823. Pomieszczenie
zaplanowane jako tymczasowe stało się pomieszczeniem stałym, gdyż Gabinet
Zoologiczny przebył w nim aż do pożaru w roku 1935xvi.

xv
Tymczasowo miano przenieść zbiory do Pawilonu Mineralogicznego. To właśnie tutaj odbywały się
Wystawy Sztuk Pięknych, ale nigdy do tego nie doszło: „W 1823 roku przeniesiono z korpusu Gabinet
Zoologiczny do sali nad salą gipsów położonej w gmachu Sztuk Pięknych, a trzy salki pierwszego piętra zajmowane dotąd przez zbiór ptaków oddano na pomieszczenie wielkiego zbioru rycin,
którym prof. Piwarski zawiadywał.”, Archiwum Państwowe w Warszawie, Zbiór Korotyńskich, F. P.
Jarocki, Kronika Pałacu Kazimierowskiego, s. 14. Określenie „korpus” odnosi się do pałacu Kazimierzowskiego.
xvi
Decyzja o przeniesieniu Gabinetu Zoologicznego do gmachu muzealnego (obecnie siedziba Wydziału Historycznego) została podjęta znacznie wcześniej i nie miała charakteru tymczasowego. Specjalnie dla zbiorów dobudowano drugą kondygnację: „W 1819 roku sprowadziwszy prof. Jarockiego
do Warszawy d. 5 lutego zakupiony przez Dyrekcję Oświecenia za 66,000 złp [w] Gronowicach na
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Ustabilizowanie [Feliksa Pawła] Jarockiego na stanowisku profesora zoologii
w Uniwersytecie Warszawskim i oddanie pod jego opiekę Gabinetu Zoologicznego, jak również umieszczenie Gabinetu w dużym budynku (17 sal, z których
część miała po trzydzieści kilka metrów długości, a część mniejszych po około
30 m2, łącznie 1394 m2)5 stały się początkiem szerszego rozwoju Gabinetu.
Rozrost odbywał się przez zakupy, gromadzenie darów, ale wiele przyczynił się
do powiększenia kolekcji sam [Feliks Paweł] Jarocki.
{11} W roku 1823 zakupiono od prof. [Martina] Lichtensteina z Berlina 96
ptaków egzotycznych. W roku 1830 odstrzelono za zezwoleniem cesarskim
2 żubry w Białowieży. Z okazji pobytu w Warszawie rozmaitych zagranicznych
menażerii zakupywano padłe zwierzęta. Tą drogą zdobyto z menażerii von Akena
szereg zwierząt ssących i papug (1825). W roku 1827 zakupiono z menażerii von
Dintena 2 krokodyle i otrzymano w darze od cesarza słoniaxvii. W tymże roku
zakupiono muszle od Miquiera, a z jednej z menażerii zakupiono lamparta, aguti
i pawiana. [Paweł] Wierzejski przebywający w Berlinie usilnie się starał o zdobycie
drogą zakupu dubletów okazów dla Gabinetu w Warszawie. Sam [Feliks Paweł]
Jarocki zgromadził kolekcję pająków i owadów. W roku 1829 odbył 3-miesięczną
podróż nad m[orze] Czarne, zebrał dużo muszli kopalnych i 46 okazów różnych
zwierząt. Nie wszystkie jego starania o powiększenie zbiorów miały pomyślny
wynik. Tak np. nie powiódł mu się zamiar zakupu muzeum w Opolu i uzyskania
kolekcji Szkoły Leśnej.
[Paweł] Wierzej[ew]ski mianowany w roku 1828 adiunktem odbył jako towarzysz prof. Wojciecha Jastrzębowskiego podróż naukową po kraju. Z podróży
tej przywiózł okazy zebrane przez profesora w ilości 886 sztuk. [Feliks Paweł]
Jarocki przywiózł z Wołynia i Podola 300 okazów różnych skamielin. Bardzo
owocna była jego podróż w roku 1830 do Hamburga, gdzie zakupił 148 okazów
różnych przedstawicieli fauny morskiej.

Śląsku Gabinet Zoologiczny i nie znalazłszy dla niego w istniejących już gmachach na dziedzińcu Kaźmierowskim odpowiedniego lokalu zaproponował ministrowi, żeby przez podwieszenie na piętro
środka rozpoczętego gmachu utworzyć nową salę która przedzielona wzdłuż lekką forsztowaną ścianą
dałaby najpiękniejszy lokal na pomieszczenie tego zbioru”, Archiwum Państwowe w Warszawie, Zbiór
Korotyńskich, F. P. Jarocki, Kronika Pałacu Kazimierowskiego, s. 8.
5
Janusz Domaniewski. Kilka słów o organizacji Muzeum Zoologicznego przy Muzeum Narodowym
w Warszawie. Pam[iętnik] Fizj[ograficzny] T 24 1917.
xvii
W zbiorach Muzeum i Instytutu PAN zachowała się deska, umieszczona wewnątrz spreparowanego
słonia, z napisem „Nayjasnieyszy Mikołaj Iszy Cesarz Wszech Rossyy. Król Polski. & c. przysłał w darze
Uniwersytetowi Królewsk. Warszawskiemu tego Słonia w 1827 R. z Petersburga. Wypchał go w Warszawie Jan Szmitd Porucznik Korpusu Weteranów Polskich w 1828 Roku. Rysunku i proporcyi pilnował w tey robocie Professor Blank pod Dyrekcją Professora Jarockiego, który mimo swe przełożenia
musiał kości głowy oddadź do Gabinetu Anatomicznego, a miejsce tychże zastąpić głową drewnianą
za którą snycerz Wąsowicz wziął 18. dukatów”.
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W roku 1825 uznano Gabinet Zoologiczny za całkowicie urządzony i otwarto
go dla publiczności. Zawierał on w tym czasie około 25 tys. okazów, w tym ptaków
1415 gat[unków], owadów 11 tys., muszli 12 tys.6 Zbiory były w zasadzie skatalogowane. Były [to] mianowicie katalogi zbiorów [Sylwiusza] Münkwitza, muszli
nabytych od hr. [Rozalii] Rzewuskiej z Opola, owadów [Johanna Gottlieba] Kugelan[n]a, zbiorów [Jakuba Fryderyka] Hoffmanna i wykazy późniejszych nabytków.
{12} [Feliks Paweł] Jarocki nie zapomniał również o gromadzeniu niezbędnej
przy pracy w Gabinecie Zoologicznym literatury i jemu zawdzięczać należy
początki założenia Biblioteki Gabinetu Zoologicznego7. W budżecie Gabinetu nie
było stałej pozycji na zakup książek i [Feliks Paweł] Jarocki musiał w poszczególnych wypadkach występować do Rady Uniwersytetu z prośbą o wyasygnowanie
pieniędzy na opłacenie zamówionych dzieł. O zgromadzonym przez [Feliksa
Pawła] Jarockiego księgozbiorze zachowały się do dziś tylko skąpe wiadomości,
jednak w Bibliotece Instytutu Zoologicznego PAN znajdują się dotychczas książki
opatrzone napisem dokonanym ręką [Feliksa Pawła] Jarockiego: „Gabinet Zoologiczny”. W wykazie inwentarza Gabinetu Zoologicznego, sporządzonego bezpośrednio po zamknięciu Uniwersytetu (1831) podano, że w Bibliotece Gabinetu
znajduje się 89 dzieł.

6

W[ładysław] Taczanowski. Gabinet Zoologiczny w Warszawie. Tyg[odnik] Ilustrowany 1869 s.
280–282.
7
Wiesława Laszczkowska. Zarys rozwoju Biblioteki Instytutu Zoologicznego PAN. Memorabilia
Zoologica nr 13 1965.
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{13} GABINET ZOOLOGICZNY W OKRESIE
OD 1832 DO 1862 ROKU
Dekretem cara Mikołaja I z dnia 16 listopada 1831 roku Królewski Uniwersytet
Warszawski tytułem represji za powstanie listopadowe został zamknięty. Początkowo zamierzano cały majątek Uniwersytetu wywieźć do Rosji, ostatecznie jednak zdecydowano gabinety Zoologiczny, Mineralogiczny, Fizyczny i Sztuk
Pięknych pozostawić w Warszawie. W roku 1832 utworzono Dyrekcję Gabinetów
Naukowych i dyrektorem mianowano Feliksa Pawła Jarockiego. Adiunktem-preparatorem przy Gabinecie Zoologicznym został Paweł Wierzejski8. Gabinety pozostawały pod ogólnym nadzorem Kuratora Okręgu Naukowego Warszawskiego.
Budżet gabinetów był bardzo skąpy i nie przewidywał sum przeznaczonych
na nowe zakupy. Toteż aż do roku 1842 przybytki w Gabinecie Zoologicznym
były niewielkie. Główną troską [Feliksa Pawła] Jarockiego w owym czasie stały
się prace konserwatorskie i do zasług jego zaliczyć należy fakt, że zbiory zachowane zostały w dobrym stanie. Po roku 1842 Kurator Okręgu, gen. [Mikołaj]
Okuniew, przeznaczył coroczny fundusz na zakupy okazów. Z tych środków
zakupiono m. in. u [Karla] Schulza w Dreźnie kolibry i ptaki rajskie. Bawiąca
w Warszawie menażeria Preuscherowej dostarczyła w latach 1850–1851 znaczną
liczbę ptaków i innych zwierząt (m. in. lwa i antylopę gnu). W tym samym czasie
zakupiono w Krakowie zbiory po zmarłym prof. A[lojzym] Estreicherze. Były to
głównie kolekcje entomologiczne – 8 588 gatunków w 27 546 okazach. W roku
1855 weszły do Gabinetu zbiory krajowych ptaków i jaj oraz zwierząt ssących
(patrz niżej: W[ładysław] Taczanowski). W następnych latach Kurator [Paweł]
Muchanow nie odmawiał funduszów na zakup okazów. Nawiązano więc kontakt
ze znanym kolekcjonerem w Paryżu, Edwardem Verr[e]aux i odtąd stale zakupywano u niego okazy, przede wszystkim ptaki i ssakixviii. W roku 1857 menażeria
Kreutzberga i Barnabo dostarczyła sporo różnych okazów (m. in. dwie żyrafy).

8

W[ładysław] Taczanowski. Gabinet Zoologiczny w Warszawie. Kalendarz Ungra l.c.
Współpraca Władysława Taczanowskiego z Edwardem i Julianem Verreaux, którzy prowadzili największe w XIX wieku prywatne przedsiębiorstwo handlu okazami przyrodniczymi Maison Verreaux,
nie ograniczała się jedynie do zakupów czy wymiany. Bracia Verreaux świadczyli usługi preparatorskie
xviii
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{14} Należy obecnie powiedzieć kilka słów o ogólnym charakterze Gabinetu
Zoologicznego w okresie, kiedy rządy w nim sprawował [Feliks Paweł] Jarocki.
Gabinet w owym czasie miał charakter wyłącznie dydaktycznyxix. Służył jako pomoc przy studiach zoologicznych uczniom Uniwersytetu Warszawskiego, warszawskich szkół średnich oraz licznym kołom publiczności, która interesowała się
światem zwierzęcym. Pracy naukowo-badawczej w nich nie prowadzono. Ten sam
zresztą charakter miały wówczas liczne europejskie muzea zoologicznexx. Starano
się w miarę możności skompletować w muzeum jak największą ilość gatunków
zwierząt i dlatego uprawiano prawdziwą pogoń za gatunkami, których muzeum
dotychczas nie posiadało. Ponieważ nie rozumiano wartości porównawczej większej ilości przedstawicieli jednego gatunku, wszystkie egzemplarze nadliczbowe
traktowano jako „dublety” i starano się je wymienić na gatunki dotychczas w muzeum nie reprezentowane. Nie przywiązywano też wagi do dokładnego uwidocznienia miejsca pochodzenia okazu. W starych muzeach na etykietach umieszczano napisy ogólnikowe: Afryka południowa, Azja wschodnia, Brazylia, itp.9
Nie inaczej rzecz się miała w warszawskim Gabinecie Zoologicznym. [Feliks
Paweł] Jarocki nie traktował Gabinetu jako warsztatu pracy naukowej. Ogłosił co
prawda dwa spisy zwierząt znajdujących się w Gabinecie („Spis ptaków…” patrz
wyżej i „Spis zwierzokrzewów i promieniaków w Gab[inecie] Zool[ogicznym].”
Warszawa 1859), ale były to katalogi informacyjne dla zwiedzających, nie prace
naukowexxi. Jedynym współpracownikiem dyrektora był konserwator, Paweł
Wierzejski. Warszawscy zoologowie (było ich zresztą w tym czasie niewielu) stronili od Gabinetu Zoologicznego i współpracy z [Feliksem Pawłem] Jarockim nie
nawiązywali.
wypychając m.in. lwa upolowanego przez Konstantego Branickiego w Algierii, pomagali w oznaczaniu
gatunków, organizacji i przygotowywaniu wypraw, zakupywali z Warszawy okazy przysyłane przez
Konstantego Jelskiego z Ameryki Południowej i przez Benedykta Dybowskiego z Syberii, zatrudniali
na prośbę Władysława Taczanowskiego polskich emigrantów znajdujących się we Francji w trudnej
sytuacji. Na temat historii Maison Verreaux por. P. Daszkiewicz, „W cieniu Maison Verreaux: Paryż
polskich przyrodników kolekcjonerów”, Neriton, Warszawa 1996.
xix
Przeczy temu m.in. wspomnienie z 1830 roku artysty Ksawerego Preka: „Byłem w gabinecie historii
naturalnej. Zbiór różnych zwierząt, ziemnych, wodnych, powietrznych, różnych robaków jest bardzo
znaczny. Są tam mumie egipskie, kolibry, oiseau[x]-mouche[s], nadzwyczajnie małe pieski i żywa
pchła przykuta na łańcuszku z włosów”, oprac. H. Barycz „Ksawery Prek, Czasy i ludzie”, Wrocław
1959, s. 116. Dla publiczności Gabinet został otwarty w 1825 r., por. T. Majewski, „Nauki biologiczne” w: „Nauki ścisłe i przyrodnicze na Uniwersytecie Warszawskim”, (red.) A. K. Wróblewski,
Warszawa 2016, s. 56.
xx
Trudno zgodzić się z powyższym twierdzeniem, ponieważ począwszy od XVIII w. w licznych muzeach przyrodniczych prowadzono badania naukowe. To właśnie dzięki pracom nad muzealnymi
kolekcjami powstały i rozwinęły się: paleontologia, geologia i mineralogia, anatomia porównawcza,
biogeografia, faunistyka, florystyka, a także oczywiście systematyka.
9
J[anusz] Domaniewski. Czym jest muzeum zoologiczne dla systematyka. Pam[iętnik] Fizj[ograficzny]
T 25 1918.
xxi
Zbiory warszawskiego gabinetu służyły jednakże Feliksowi Pawłowi Jarockiemu również do pracy
nad sześciotomowym podręcznikiem zoologii „Zoologia czyli zwierzętopismo ogólne”.
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Zmiana zaszła w roku 1855, kiedy [Feliks Paweł] Jarocki zyskał nowego
współpracownika w osobie Władysława Taczanowskiego10.
Władysław Taczanowski (1819–1891)xxii urodził się w Jabłonnie pod Lublinem 1 marca 1819 roku. Ojciec jego, b[yły] oficer napoleoński, komisarz obwodu
{15} krasnostawskiego, właściciel niewielkiej wioski, oddał go do szkół lubelskich.
Władysław [Taczanowski] ukończył w roku 1838 gimnazjum, w którym zetknął
się ze starszym o 4 lata Antonim Wałeckim, w przyszłości jednym z najbliższych
swoich współpracowników. Ojciec Władysława Taczanowskiego zmarł w roku
1839 i wobec tego nie było już mowy o dalszym kształceniu przyszłego uczonego.
Władysław [Taczanowski] spędził całe cztery lata w domu rodzicielskim „włócząc
się po lasach, polach i bagnach dla podpatrywania życia ptaków”. W końcu
opuścił dom, zamierzając oddać się badaniom przyrody krajowej. Opiekę nad
[Władysławem] Taczanowskim roztoczył proboszcz parafii w Bychawce, ks. Walenty Baranowski, późniejszy biskup lubelski. Taczanowski po opuszczeniu domu
rodzicielskiego utrzymywał się z dorywczych prac w administracji rozmaitych
majątków stale wracając do Bychawki. Ks. [Walenty] Baranowski, który niegdyś
był nauczycielem historii naturalnej w szkołach pijarskich, zapoznał [Władysława]
Taczanowskiego ze swym bratem Janem [Baranowskim], dyrektorem Obserwatorium Astronomicznego w Warszawie, w przyszłości profesorem Szkoły
Głównej i członkiem redakcji Biblioteki Warszawskiej. Kiedy [Władysław]
Taczanowski dostał się do pracy w dobrach lubartowskich administrowanych
przez Bank Polski, zetknął się z b. wychowankami Uniwersytetu Warszawskiego.
Ponadto w 1845 r. z Antonim Wagą (również członkiem redakcji Biblioteki
Warszawskiej), a nieco później (1851) z Kazimierzem Stronczyńskim. Koło znajomych [Władysława] Taczanowskiego zamknął leśniczy Artur Znatowicz,
zamiłowany przyrodnik, stryj Bronisława, późniejszego redaktora „Wszechświata”
i „Pamiętnika Fizjograficznego”. [Antoni] Waga, [Kazimierz] Stronczyński
i [Artur] Znatowicz ułatwili [Władysławowi] Taczanowskiemu pierwsze kroki na
niwie pracy naukowej.
W okresie 1845–1865 [Władysław] Taczanowski zajmował się głównie
systematyką ptaków, a obok tego zbierał ssaki, płazy, gady i ryby. Gromadził też
pająki. Po roku 1865 zostaje specjalistą ornitologiem.
Stałe etatowe miejsce otrzymał [Władysław] Taczanowski w roku 1852 jako
konserwator płodów naturalnych i wyrobów przy zarządzie gubernialnym radomskim i lubelskim. Według dzisiejszych pojęć było to stanowisko kustosza zbiorów
regionalnych.

10

Komentarz K[rystyny] Kowalskiej do: Listy W. Taczanowskiego do Antoniego Wagi, Konstantego
Branickiego i Benedykta Dybowskiego. Mem[orabilia] Zool[ogica] nr 12 1964.
xxii
Według „Słownika biologów polskich”, (red.) S. Feliksiak, Warszawa 1987, powinno być: 1890.
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{16} Na stanowisku lubelsko-radomskiego konserwatora zbiorów [Władysław]
Taczanowski rozszerzył terytorialny zasięg swoich badań. Często bywał w Złotym Potoku, Ojcowie oraz Sandomierskiem. W roku 1855 zaproponowano
[Władysławowi] Taczanowskiemu miejsce w Gabinecie Zoologicznym w Warszawie. Nominacja nastąpiła 15 kwietnia 1855 roku. W dokumencie nominacyjnym
napisano, co następuje: „Konserwator zbioru ptaków przy rządzie gubernialnym
radomskim i lubelskim, Władysław Taczanowski, zostaje mianowany adiunktem
przy Gabinecie Zoologicznym w Warszawie”.
Wstąpienie [Władysława] Taczanowskiego do Gabinetu Zoologicznego stało
się początkiem nowej epoki w rozwoju tej instytucji, aczkolwiek aż do przejścia
prof. [Feliksa Pawła] Jarockiego na emeryturę (1862) wpływ jego na bieg spraw
Gabinetu nie mógł być decydujący. [Władysław] Taczanowski od początku swej
pracy w Gabinecie zwrócił uwagę na kompletowanie okazów fauny krajowej, słabo
wówczas jeszcze poznanej i włączył do Gabinetu swą bogatą kolekcję ssaków,
ptaków i jaj ptasich zebranych w kraju11. Nawiązał też stopniowo kontakty z przyrodnikami polskimi, pozyskał mecenasów, którzy finansowali podróże eksploratorów dla zdobywania okazów fauny w różnych częściach świata i nadsyłania ich
do Gabinetu Warszawskiego. Wkrótce też dzięki współpracy z uczonymi polskimi
i zagranicznymi Gabinet stał się wartościową placówką naukowo-badawczą.
Stan Gabinetu w roku 1855, kiedy [Władysław] Taczanowski rozpoczął
w nim pracę, został oceniony przez niego dosyć surowo12: „W roku 1855 w Gabinecie Zoologicznym było ssaków – gat[unków] 168, ptaków – 977, gadów –
86, ryb – około stu. Wszystko to jednak gromadzone z różnych źródeł, często bez
wiadomego pochodzenia, nie miało wartości naukowej. Co do bezkręgowców, to
trudno mieć wyobrażenie, gdyż nie było katalogów naukowych, wiele gatunków
źle określonych lub wcale nie oznaczonych, a działy te nie były uporządkowane”.
{17} Ponieważ prof. [Feliks Paweł] Jarocki, człowiek w owym czasie już
w wieku podeszłym, nie mógł zdobyć się na żywszą działalność, [Władysław]
Taczanowski sam zakrzątnął się gorliwie około zdobywania nowych okazów fauny
krajowej i obcej. Odbywał wycieczki z Antonim Wałeckim, Gaugerem, Janem
Sznablem, Janem Wańkowiczem. W roku 1861, kiedy przybył do Warszawy
Oktawiusz Radoszkowski nawiązał za jego pośrednictwem kontakt z Muzeum
Zoologicznym Akademii Nauk w Petersburgu, skąd otrzymał cenne okazy fauny
syberyjskiej. Dzięki Antoniemu Wadze nawiązał łączność z dyrektorem muzeum
w Genewie, Henri de Saussure. Zakupywano też w dalszym ciągu okazy od
Verr[e]aux w Paryżu.

11

Jan Sztolcman. Historyczny zarys dziejów Polskiego Państwowego Muzeum Przyrodniczego l. c.
Władysław Taczanowski. Historyczna wiadomość o stanie Warszawskiego Zoologicznego Gabinetu.
Przyroda i Przemysł. Warszawa 1878/79, T VII.

12
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OKRES WŁADYSŁAWA TACZANOWSKIEGO (1862–1891XXIII)
W roku 1862 Feliks Paweł Jarocki przeszedł na emeryturę, a jego pomocnik
Władysław Taczanowski otrzymał tytuł kustosza i został faktycznym kierownikiem
Gabinetu. Równocześnie zwinięta została Dyrekcja Gabinetów (utworzona w roku
1832) i Gabinet Zoologiczny przeszedł pod zarząd Szkoły Głównej. Urzędowymi
opiekunami Gabinetu z ramienia Senatu Szkoły Głównej byli kolejno profesorowie: Konstanty Gorski (1862), Benedykt Dybowski (1862–1864) i August
Wrześniowski (1865–1869), lecz bliższego udziału w kierowaniu sprawami tej
instytucji nie brali, pozostawiając całkowitą swobodę działania Taczanowskiemu.
Przy przejściu Gabinetu pod zarząd Szkoły Głównej stan jego był następujący13:
Ssące ................................
Ptaki ................................
Gady i płazy ......................
Ryby ................................
Jaja ptasie
......................

269 gat[unki]
1612 ”
142 ”
150 ”
281 ”

.........................
.........................
.........................
.........................
.........................

584 okazy
3744 ”
310 ”
344 ”
2269 ”

„Bezkręgowe zwierzęta nie były uporządkowane, więc ilości ich podać nie
było można. Od czasu nabycia zbiorów [Alojzego] Estreichera przybytki były nieznaczne. Owadów 3 główne kolekcje: 1. [Alojzego] Estreichera, 2. [Sylwiusza]
Münkwitza, {18} 3. [Johanna Gottlieba] Kugelan[n]a (głównie [chrząszczy]
Coleoptera). Wiele w tym było dubletów, a oznaczenie niepewne. Pająków i krocionogów wcale nie było prócz niewielu egzemplarzy zasuszonych. Kolekcja
muszli dość bogata (1 680 gat[unków] – 9 400 okaz[ów]). Od 1839 w zbiorach
było niewiele postępu, a nawet nieco zmalały bo wiele dubletów rozdano. Nowym
nabytkiem były głowonogi. W dziale polipów znajdowało się sporo pięknych
okazów, ale do kompletu wiele brakowało”.
Szkoła Główna nie była bogato uposażona. Budżet Gabinetu Zoologicznego
zamykał się w granicach 600 rb. rocznie. [Władysław] Taczanowski zabiegał
xxiii
13

Według „Słownika biologów polskich”, (red.) S. Feliksiak, Warszawa 1987, powinno być: 1890.
W[ładysław] Taczanowski. Historyczna wiadomość… 1878/79 l. c.
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o powiększenie tego budżetu, lecz uzyskał tylko jednorazową dotację w wysokości
1000 rb. Wówczas uciekł się do pomocy mecenasów, których znalazł w osobach
Aleksandra (1821–1877) i Konstantego (1824–1884) Branickich. [Aleksander
i Konstanty] Braniccy byli zamiłowanymi podróżnikami i amatorami przyrodnikami, sami zbierali liczne kolekcje, zakupywali obce zbiory przyrodnicze,
a głównie finansowali podróże polskich badaczy po krajach pozaeuropejskich.
Dzięki ich pomocy do Gabinetu Zoologicznego poczęły napływać bogate zbiory
z krajów europejskich i egzotycznych.
Aleksander Branicki odbył wraz z bratem Konstantym [Branickim] kilkakrotnie podróże naukowe. Pierwsza z nich, do Egiptu Górnego i Nubii, w towarzystwie
Antoniego Wagi dokonana została w latach 1863–64. Nie była ona jeszcze
należycie zorganizowana i stanowiła niejako pierwszą próbę w tym kierunku,
mimo to Gabinet Zoologiczny zyskał z niej kilkadziesiąt gatunków ptaków, pewną
liczbę ssaków, gadów, ryb, muszli i owadów. Druga wyprawa [Konstantego i Aleksandra] Branickich odbyła się w latach 1866–67 do Algieruxxiv w towarzystwie
[Antoniego] Wagi i [Władysława] Taczanowskiego. Była ona znacznie lepiej
zorganizowana i szczególnie pod względem ornitologicznym dała świetne wyniki.
Po kilku latach (od roku 1872 do 1873) Aleksander Branicki już bez brata, ale
w towarzystwie dr H[enryka] Dziedzickiego, badał ponownie obszary Egiptu
i Nubii. Ponadto A[leksander] Branicki podarował Gabinetowi liczne okazy
pochodzące z bliższych i dalszych wycieczek, zakupił bogatą kolekcję owadów
europejskich po zmarłym entomologu Maschelu oraz cenny zbiór muszli. Aleksander Branicki finansował badania Benedykta Dybowskiego i jego towarzyszów
{19} po Syberii.
Konstanty Branicki, brat Aleksandra [Branickiego], był ornitologiem, podróżnikiem i myśliwym. Oprócz wyżej wymienionych podróży odbytych razem z bratem udał się sam w roku 1882 do Tunisu. Podróżował także po Europie (Riviera,
Hiszpania), Bliskim Wschodzie (Jerozolima) i Kaukazie. Zbiory z tych podróży
również trafiły do Gabinetu w Warszawie. Konstanty [Branicki] finansował podróże [Konstantego] Jelskiego i [Jana] Sztolcmana (patrz niżej).
Najcenniejsze kolekcje napłynęły do Gabinetu Zoologicznego od polskich
podróżników po Azji i Ameryce [Południowej]. Najznakomitszym z tych podróżników był b[yły] profesor Szkoły Głównej w Warszawie, Benedykt Dybowski
(1833–1930).

xxiv

Powinno być: do Algierii. Wyprawa sporo podróżowała po tym kraju, przyrodnicy dużo czasu spędzili polując i zbierając okazy m.in. w Annabie (dawniej Bonne), Konstantynie i Biskrze. Por.
P. Daszkiewicz, „L’expédition zoologique polonaise en Algérie: un important épisode des sciences naturelles au XIXe siècle” w: Annales du Centre Scientifique de l’Académie Polonaise des Sciences à Paris
16, 2014, ss. 191–204.
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[Benedykt] Dybowski był skazany za udział w powstaniu 1863 roku na
katorgę w Syberii. Przybywszy na wygnanie w towarzystwie Wiktora Godlewskiego, Alfonsa Parvexa i Michała Jankowskiego rozpoczął przy ich pomocy badania naukowe Daurii. Trwały one od roku 1865 do 1867. Po krótkim pobycie
w Irkucku [Benedykt] Dybowski i [Wiktor] Godlewski osiedlili się w Kułtuku
nad jeziorem Bajkał, gdzie pracowali do roku 1873. Następnie obydwaj badacze
razem z [Michałem] Jankowskim badali brzegi rzeki Argun i stepy Mongolii na
terytorium chińskim. Latem 1873 dotarli do Błagowieszczeńska. Nad ujściem
Ussuri przebyli do lata 1874. [Benedykt] Dybowski z [Wiktorem] Godlewskim
wrócili następnie do Kułtuku nad Bajkałem i spędzili tam zimę 1876/77 poświęcając się badaniom skorupiaków i mięczaków Bajkału. W 1879 roku [Benedykt]
Dybowski mianowany naczelnym lekarzem Kamczatki udał się tam z Janem Kalinowskim, przyszłym badaczem Peru, na ten nowy posterunek. Po 4-ech latach
badań na Kamczatce i wyspach Komandorskich [Benedykt] Dybowski wrócił do
Europy, pozostawiając [Jana] Kalinowskiego we Władywostokuxxv.
Początkowo [Benedykt] Dybowski poświęcał główną uwagę ptakom wschodnio-syberyjskim, których kilkaset gatunków przysłał do Gabinetu Warszawskiego.
Następnie zajął się badaniem fauny Bajkału i osiągnął rewelacyjne wyniki. W Bajkale wydobył samych skorupiaków, obunogów (Amphipoda) 120 gatunków,
z których tylko 5 było przed tym znanych. Zbiór ten umieszczono w Gabinecie
{20} Zoologicznym. W roku 1874 na brzegu [M]orza Japońskiego zebrał
[Benedykt] Dybowski kolekcję ssaków, ptaków, ryb morskich, raczków, owadów
i muszli. Rok 1876 i początek 1877 spędził znowu nad Bajkałem i Angarą.
Powiększyło to kolekcję [obunogów] Amphipoda. [Benedykt] Dybowski pierwszy
po [Peterze Simonie] Pallasie prowadził we wschodniej Syberii badania na tak
szeroką skalę: ryb nowych odkrył około 20 gatunków, ptaków kilkanaście. Nie
brakło też przedstawicieli ssaków i innych grup systematycznych. Najwięcej zebrał
przedstawicieli bezkręgowych. Mięczaki bajkalskie opracował brat Benedykta
[Dybowskiego], Władysław Dybowski, [obunogi] Amphipoda – Benedykt Dybowski i [Adolf Eduard] Grube z Wrocławia. W ten sposób Gabinet Zoologiczny
w Warszawie zgromadził tak bogatą kolekcję fauny wschodniej Syberii, że mogła
się z nią porównać tylko kolekcja z Petersburga.
Prawie w tym samym czasie, gdy Benedykt Dybowski rozpoczynał poszukiwania w Azji, Konstanty Jelski począł zbierać okazy fauny w Ameryce Południowej. K[onstanty] Jelski (1837–1896) był wychowankiem Uniwersytetu w Kijowie, uczniem wybitnego zoologa, Karola Kesslera. Przyjąwszy posadę aptekarza

xxv
Por. „Pamiętnik dra Benedykta Dybowskiego od roku 1962 zacząwszy do roku 1878”, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Lwów 1930, 623 s.
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marynarki francuskiej [Konstanty] Jelski udał się do Gujanyxxvi i w latach 1865–
69 prowadził tam poszukiwania. Uzyskawszy pomoc finansową od Konstantego
Branickiego, przekazał zebrane materiały do Gabinetu w Warszawie. [Konstanty]
Jelski nadesłał do Warszawy z Gujany: ssaków gat[unków] 54, ptaków – 347,
gadów – 110, ryb kilkadziesiąt, liczne bezkręgowce: pająki, owady, krocionogi,
skorupiaki. W roku 1870 [Konstanty] Jelski przebywał na Martynice i zgromadził
około 100 gatunków ryb morskich. Z Martyniki pojechał w roku 1870 do Peru.
Kraj ten uchodził za dziedzinę pod względem naukowym zbadaną, gdyż prowadzili
tam poszukiwania tacy uczeni, jak Szwajcar [Johann Jacob von] Tschudi, [Francuzi] [René Primevère] Lesson, [Francis] Castelnau i naturaliści angielscy. Jelski
znalazł jednak w Peru wiele nowego. Do roku 1874 Jelski był finansowany przez
K[onstantego] Branickiego i zgromadzony materiał odsyłał do Warszawyxxvii.
W roku 1874 wszedł jednak na służbę rządu peruwiańskiego jako pomocnik
dyrektora Muzeum w Limie, [Antonio] Raimondiego. Wówczas zaproponował
[Konstantemu] Branickiemuxxviii, by na jego miejsce przysłano kogo innego.
[Władysław] Taczanowski polecił Jana Sztolcmana. [Jan] Sztolcman (1854–
1928) studiował na Uniwersytecie Warszawskim i pracował w Gabinecie Zoologicznym pod kierunkiem [Władysława] Taczanowskiego. Konstanty Branicki
zgodził się na propozycję [Władysława] Taczanowskiego i wysłał [Jana] Sztolcmana w roku 1875 do Peru. Początkowo [Jan] Sztolcman i [Konstanty] Jelski
pracowali {21} łącznie, jeden dla Gabinetu w Warszawie, drugi dla Muzeum
w Limie. Gabinet Zoologiczny w Warszawie uzyskał najprzód od [Konstantego]
Jelskiego, potem od [Jana] Sztolcmana piękną kolekcję peruwiańską. Samych
ptaków przeszło 600 gatunków, w tym przeszło 80 gatunków dotychczas nauce
nieznanych. Z ssaków nowe: Dinomys Branickiixxix, jedna łasica, kilka nietoperzy,
kilku przedstawicieli myszowatych. Z gadów – jedna nowa jaszczurka. Ponadto
bogate zbiory krocionogów, raków, mięczaków. Część peruwiańskich okazów
poszła na wymianę z Muzeum Brytyjskim, muzeami w Wiedniu, Petersburgu,
Paryżu.
Po pewnym czasie [Jan] Sztolcman zaczął pracować samodzielnie, niezależnie
od [Konstantego] Jelskiego. Zwiedził zatokę Chimbote, ujście [rzeki] Tumbez,
Lechugal, spędził rok w Kordylierach. Z kolei był w Cutervo, Callacate i Chota.

xxvi

Informacja błędna. Konstanty Jelski dopiero w Gujanie dzięki zawartym tam znajomościom uzyskał
posadę ucznia-pomocnika aptekarskiego administracji kolonialnej, a nie marynarki, a w 1868 (13 maja) został nawet mianowany szefem serwisu farmaceutycznego na Iles du Salut.
xxvii
Częściowo także do Francji, do zamku w Montrésor, własności rodziny Branickich.
xxviii
Propozycję tę wysunął Władysław Taczanowski.
xxix
Obecnie, zgodnie z zasadami Międzynarodowego Kodeksu Nomenklatury Zoologicznej, epitet gatunkowy (drugi człon nazwy gatunku) powinien być pisany małymi literami, również w przypadku
nazwy pochodzącej od nazwiska, stąd poprawna pisownia jest następująca: Dinomys branickii.
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Podążył następnie Amazonką do Peruxxx, skąd wrócił do Europy (1881). W drugiej
podróży do Ameryki południowej [Jan] Sztolcman prowadził badania w towarzystwie geologa, Józefa Siemiradzkiego. Zwiedzili obydwaj wówczas równikowe
zbocza Andów po stronie zachodniej (Ekwador).
Kolekcje nagromadzone przez [Konstantego] Jelskiego i [Jana] Sztolcmana
opracowywali następujący uczeni:
Ssaki – [Wilhelm Karl Hartwig] Peters z Berlina i [Thomas] Oldfield z Londynu.
Ptaki – [Philip Lutley] Sclater, [Osbert] Salvin, [Frederic DuCane] Godman
z Londynu, [Jean-Louis] Cabanis z Berlina, [Władysław] Taczanowski
z Warszawy, [Carl Eduard] Hellmayr z Monachium, [Hans von] Berlepsch z Kassel i [Robert] Ridgway z Waszyngtonu.
Gady, płazy i ryby – [Albert] Günther z Londynu i [Franz] Steindachner
z Wiednia.
Skorupiaki – [August] Wrześniowski z Warszawy.
Owady – [Siemion] Solski z Petersburga, bracia [Charles i René] Oberthür
z Rennes, [Jan] Sznabl i [Henryk] Dziedzicki z Warszawy oraz [Ignacio]
Bolivar z Madrytu.
Pajęczaki – [Tord] Thorell ze Sztokholmu i [Władysław] Taczanowski
z Warszawy.
Mięczaki – [Władysław Emanuel] Lubomirski z Warszawy.
Robaki – [Adolf Eduard] Grube z Wrocławia.
Oprócz wymienionych powyżej eksploratorów pracowali dla Gabinetu Zoologicznego także: Ludwik Młokosiewicz na Kaukazie, Michał Jankowski (z [Benedyktem] Dybowskim, później samodzielnie) w Azji Wschodniej, Tomasz Barey
w {22} Azji środkowej, Jan Kalinowski w Korei, a następnie w Peru. Korespondentami Gabinetu Zoologicznego, z tego tytułu, że nadsyłali okazy do Warszawy,
zostali ponadto (1870) Stanisław Rembieliński (okazy z Himalajów) i Władysław
Garliński, oficer rosyjski, odbywający służbę w Turkiestanie. [Władysław] Taczanowski utrzymywał także kontakt listowny ze znanym rosyjskim podróżnikiem po
niezbadanych obszarach Azji, Mikołajem Przewalskim, i uzyskał od niego niektóre
okazy dla Gabinetu Zoologicznego.
Wspomnieliśmy już wyżej, że [Władysław] Taczanowski nawiązał łączność
Gabinetu Zoologicznego z przyrodnikami polskimi, co nie udawało się poprzednio
Feliksowi Pawłowi Jarockiemu. Dzięki zaletom swego charakteru [Władysław]
Taczanowski potrafił skupić przy sobie cały zespół pracowników naukowych,
xxx
Powinno być raczej: w Peru, a nie: do Peru, bowiem wszystkie wymienione miejsca znajdują się na
terytorium Republiki Peru.
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którzy pomagali mu w zgromadzeniu materiałów, porządkowaniu i opracowywaniu zebranych kolekcji, a zarazem stworzyli w Gabinecie Zoologicznym jakby
swego rodzaju prywatne Towarzystwo Zoologiczne, które zbierało się nieoficjalnie
i niesystematycznie u [Władysława] Taczanowskiego, dyskutowało nad zagadnieniami zoologii i patronowało poczynaniom na polu badań zoologicznych
w b[yłym] zaborze rosyjskim. Do grona tego można zaliczyć następujących
zoologów: Antoniego Wagę, Antoniego Wałeckiego, Augusta Wrześniowskiego,
Kazimierza Stronczyńskiego, Jana Wańkowicza, Ludwika Hildta, Henryka
Dziedzickiego, Jana Sznabla, Władysława Lubomirskiego, Jana Sztolcmana, Aleksandra, Konstantego i Władysława Branickich.
W roku 1869 Szkoła Główna została zamknięta i Gabinet Zoologiczny znalazł
się we władaniu rosyjskiego Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Część profesury Szkoły Głównej przeszła do tej nowej wyższej uczelni, m. in. prof. zoologii
August Wrześniowski. Utworzono jednak obok katedry zoologii nową katedrę
anatomii porównawczej i embriologii. Objęli ją profesorowie rosyjscy, kolejno:
Mitrofan Ganin (od roku 1870 do 1885), Wasyl Uljanin (1885–1889), a następnie Paweł Mitrofanow (1889–1915). Profesorowie ci, wybitni przedstawiciele
nauki, reprezentowali odmienny niż [August] Wrześniowski, bardziej nowoczesny
kierunek badań. Nie zajmowali się systematyką, {23} lecz uprawiali morfologię
porównawczą, embriologię i histologię. Młodzież polska, studiująca w Uniwersytecie Warszawskim, dała się pociągnąć temu nowemu kierunkowi, więc Gabinet
Zoologiczny, poświęcony systematyce zoologicznej, nie mógł już liczyć w przyszłości na dopływ nowych współpracownikówxxxi. Dopóki w Uniwersytecie
pracował [August] Wrześniowski, który miał nadzór nad Gabinetem i pozostawiał
[Władysławowi] Taczanowskiemu zupełną swobodę działania w toku prac
Gabinetu nic się nie zmieniało. Należało się jednak liczyć z tym, że [Władysław]
Taczanowski starzeje się, [August] Wrześniowski przejdzie na emeryturę
(nastąpiło to w roku 1889), a jego przyszły następca oczywiście Rosjanin, zapewne
inaczej ustosunkuje się do Gabinetu i może się on znaleźć w niebezpieczeństwie14.
Zbiory mogą być rozparcelowane, wywiezione w całości lub częściowo do Moskwy
czy Petersburga, gdyż w Warszawie nie będzie chętnych do naukowego ich
opracowania.
W obliczu tego niebezpieczeństwa [Władysław] Taczanowski namówił Ksawerego Branickiego, syna Konstantego, do założenia własnego muzeum zoologicznego w pałacu Frascati, przy ul. Wiejskiej w Warszawie. W roku 1880 Muzeum Branickich przy pomocy Władysława Branickiego zostało otwarte i odtąd

xxxi
Stwierdzenie to nie jest do końca prawdziwe. Pomimo owej zmiany i mniejszego zainteresowania
systematyką do gabinetu trafił młody Jan Sztolcman.
14
K[rystyna] Kowalska. Komentarz do listów W. Taczanowskiego… l. c.
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zbiory z całego świata kierowane były do [pałacyku] Frascatixxxii. Obie instytucje,
Gabinet i Muzeum, stanowiły jednak jakby całość i zakładano, że w przyszłości,
kiedy warunki polityczne na to pozwolą, będą z sobą połączone. Kierował nimi
[Władysław] Taczanowski (do chwili zgonu) przy pomocy Jana Sztolcmana, który
został dyrektorem Muzeum Branickich15.
Podstawą Muzeum Branickich stały się następujące zbioryxxxiii:
1. Ostatnie kolekcje ptaków podrównikowych Sztolcmana.
2. Część dublikatów Gabinetu Zoologicznego jeszcze nie zinwentaryzowanych.
3. Kolekcja ptaków z okolic Władywostoku, zebranych przez Michała
Jankowskiego.
4. Kolekcja jaj ptaków polskich zebrana przez Marię Rzyszewską.
{24} Ponadto spadkobiercy Władysława Lubomirskiego zdeponowali
w [pałacu przy ulicy Wiejskiej] Frascati bogatą kolekcję konchyliologiczną
i bibliotekę, a spadkobiercy Jana Wańkowicza przekazali kolekcję chrząszczy.
Dla Muzeum Branickich pracowali dwaj eksploratorzy: Jan Kalinowski
(Korea, Peru, Boliwia) i Tomasz Barey (Kaukaz, Aschabad, brzegi [Morza]
Kaspijskiego, Kokanda i Turkiestan). Ponadto Muzeum Branickich czyniło zakupy
okazów i prowadziło wymianę z Muzeum Brytyjskim, Jardin des Plantes w Paryżuxxxiv, Muzeum w Sydney, Muzeum Berlepschaxxxv i in.
Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę Muzeum Branickich zostało
złączone w jedną całość z Gabinetem Zoologicznym. Zawierało ono w owym
momencie około 4 500 gatunków ptaków obok przedstawicieli różnych innych
grup zwierzęcych w ogólnej ilości prawie 12 tys. okazów.

xxxii
Informacja nieścisła. Już wcześniej część okazów trafiała bezpośrednio do Konstantego Branickiego,
który istotnie obawiał się, że kolekcja warszawskiego gabinetu stanie się „rosyjskim łupem” w przypadku nowej fali antypolskich represji. Zakupywane okazy trafiały bądź do zamku rodziny Branickich
w Montrésor we Francji, bądź do ich pałacu w Warszawie. Począwszy od 1882 Konstanty i Ksawery
Braniccy starali się dla bezpieczeństwa kolekcji, aby zakupywane okazy trafiały w większej części właśnie do rodzinnych zbiorów, a nie do warszawskiego Gabinetu. W 1887 roku za namową Władysława
Taczanowskiego syn Konstantego Branickiego, Ksawery Branicki, otworzył prywatne muzeum przyrodnicze, aby zgromadzone kolekcje udostępnić publiczności, a jednocześnie uczcić w ten sposób pamięć swojego zmarłego w 1884 roku ojca.
15
J[an] Sztolcman. Historyczny zarys dziejów Pol[skiego] Państw[owego] Muz[eum] Przyr[odniczego] l. c.
xxxiii
Także zbiory przekazane z Montrésor, m.in. część okazów przysłanych przez Konstantego Jelskiego
lub zakupionych za radą Władysława Taczanowskiego w Paryżu.
xxxiv
Tak autorzy nazywają Narodowe Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu, którego Jardin des Plantes
jest integralną częścią.
xxxv
Zbiory barona Hansa von Berlepscha znajdowały się w Kassel. W 1916 roku zostały zakupione
przez Senckenberg Museum we Frankfurcie nad Menem. Była to największa prywatna kolekcja ornitologiczna na świecie licząca m.in. ponad 550 000 ptasich skórek.
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Aż do chwili otwarcia Muzeum Branickich do Gabinetu Zoologicznego
napływały ciągle nowe okazy. Tak więc w okresie 1878–1880 kolekcja ssaków
wzrosła z 530 gatunków do 546, a ptaków z 3 500 do 4 21616. Znaczny wzrost
zbiorów ornitologicznych zawdzięczał Gabinet w tym czasie, przede wszystkim
[Janowi] Sztolcmanowi, który nadsyłał materiały z Peru, [Benedyktowi] Dybowskiemu – okazy z Kamczatki i wysp Komandorskich, Michałowi Jankowskiemu – ptaki i motyle wysepki Askold, niedaleko Władywostoku. Karol Oberthür
ogłosił na podstawie materiałów [Michała] Jankowskiego pracę o faunie Lepidoptera wyspy Askoldxxxvi. Stanisław Rembieliński przywiózł ptaki z Kaszmiru
i południowego Tybetu.
{25} Nie ustawał także dopływ okazów od innych ofiarodawców. Konstanty
Rembieliński, brat Stanisława [Rembielińskiego], ofiarował Gabinetowi zebrane
przez siebie ptaki, gady i ryby Abisynii oraz muszle z morza Czarnego. Kapitan
[Władysław] Garliński – ptaki z Turkiestanu. Konstanty Branicki podróżował
w towarzystwie ks. [Armanda] Dawida, badacza Chin, po Tunisie i zebrane materiały nadsyłał do Warszawy.
[Władysław] Taczanowski w owym czasie narzekał na wielką ciasnotę lokalu.

16

Władysław Taczanowski. O stanie obecnym Warszawskiego Gabinetu Zoologicznego. Przyroda
i Przemysł. Warszawa 1880/81. Tom IX s. 325.
xxxvi
Natomiast Władysław Taczanowski opublikował pracę o awifaunie „Liste des Oiseaux recueillis
par M. Jankowski dans l’île Askold”, Bulletin de la Société Zoologique de France 3e volume 1878, ss.
133–140.
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OKRES 1890–1915
W roku 1889 prof. August Wrześniowski przeszedł na emeryturę, a w rok później
(początek [17 stycznia] roku 1891xxxvii zmarł Władysław Taczanowski. Trzydziestoletnia epoka [Władysława] Taczanowskiego w dziejach Gabinetu Zoologicznego została definitywnie zakończona.
Obawy, że Gabinet Zoologiczny może być rozparcelowany, lub wywieziony,
nie ziściły się. Został on w nienaruszonej postaci, w związku z Uniwersytetem
Warszawskim, lecz utracił to znaczenie, które miał za czasów [Władysława]
Taczanowskiego. Nie był już ośrodkiem skupiającym przyrodników polskich i nie
miał już tych, co poprzednio, powiązań z naukowymi ośrodkami zagranicznymi.
Ustał też bogaty, stały dopływ ciągle nowych materiałów naukowych.
Następcą A[ugusta] Wrześniowskiego na katedrze zoologii w Uniwersytecie
Warszawskim, a tym samym kierownikiem naukowym Gabinetu Zoologicznego,
został Rosjanin, Mikołaj Nasonow (1890). [Mikołaj] Nasonow dbał o Gabinet
Zoologiczny. Przy pomocy studentów stale porządkował zbiory, zorganizował
(przy udziale płk. Bykowa) szereg interesujących grup biologicznych, {25a}
pomnożył kolekcje entomologiczne, a także nabył dla Gabinetu dużą kolekcję
rosyjskich ptaków i gadów, zebraną przez Piotra Bedriagę. Po strajku szkolnym,
w roku 1906, [Mikołaj] Nasonow porzucił Warszawę i przeniósł się do Rosji.
Następcą jego został Jakub Szczełkanowcew, który dotrwał do roku 1915, tj. do
ewakuacji Uniwersytetu do Rostowa nad Donem. Działalność [Jakuba] Szczełkanowcewa niczym szczególnym się nie zaznaczyła.
Za czasów [Mikołaja] Nasonowa i [Jakuba] Szczełkanowcewa Gabinet
Zoologiczny nie był już samodzielną placówką naukową, lecz spełniał tylko zadania dydaktyczne jako pomoc przy studiowaniu zoologii przez wychowanków Uniwersytetu Warszawskiego. Obok młodzieży akademickiej odwiedzały jednak
Gabinet i to bardzo licznie szerokie koła publiczności. Mieszkańcy Warszawy,
którym ze względów politycznych nie dawano okazji do zdobywania wiedzy przyrodniczej na wykładach popularnych czy odczytach, chodzili tłumnie dwa razy
w tygodniu do Gabinetu i z ciekawością oglądali zgromadzone tam bogate zbiory
xxxvii

Według „Słownika biologów polskich”, (red.) S. Feliksiak, Warszawa 1987, powinno być: 1890.
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fauny krajowej i obcej, tym bardziej, że Warszawa nie miała nawet w owym czasie
ogrodu zoologicznego.
Warszawski Gabinet Zoologiczny był najbogatszym spośród muzeów przyrodniczych w Polsce. Nie mogły się z nim równać ani kolekcje Lwowaxxxviii, Krakowa, czy Poznania, ani tym bardziej zbiory miast prowincjonalnych. Jeśli chodzi
o faunę krajową, to – szczególnie zbiory ornitologiczne – były bogatsze niż zbiory
wszystkich innych zbiorów krajowych razem wziętych. W ogóle w Gabinecie
Warszawskim najbogaciej były reprezentowane: 1. zbiory ornitologiczne, 2. entomologiczne, 3. malakozoologiczne. Gabinet Warszawski nie należał jednak do
rzędu wielkich muzeów europejskich, którymi szczyciły się takie miasta, jak Londyn, Paryż, Berlin, Wiedeń, Petersburg itp. Posiadając mnóstwo bardzo cennych
okazów, m. in. egzemplarzy deskrypcyjnych, na których oparte były opisy nowych
gatunków, miał jednak szereg podstawowych wad. Przede wszystkim nie były tam
podzielone w odpowiedni sposób zbiory ściśle naukowe i wystawowexxxix, przeznaczone do oglądania przez zwiedzających. Z braku miejsca okazy były stłoczone
tak, iż nie wiadomo {25b} było, czy sale zapełnione nimi stanowią wystawę, czy
magazyn. Były też w części wystawowej duże braki pod względem dydaktycznym,
gdyż wystawiony materiał nie był właściwie usystematyzowany. Okazy rozmieszczono nie tyle zgodnie z układem systematycznym, ile stosownie do wielkości
i rozkładu sal.
Budynek – jak już wyżej było zaznaczone – nie był budowany dla celów
muzealnych, lecz dla potrzeb wydziału Sztuki Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiegoxl. Umieszczenie w nim Gabinetu Zoologicznego miało stanowić prowizorium, lecz przeciągnęło się na okres przeszło stuletni. Budynek nie był oddany
w całości Gabinetowi, gdyż znalazł w nim pomieszczenie także Zakład Anatomii
Porównawczej Uniwersytetu Warszawskiego oraz jedna wielka sala na parterze
zawierała zbiory sztuki (odlewy gipsowe rzeźb). Gabinet Zoologiczny zajmował
więc część parteru, I-sze piętro, a kilka mniejszych pomieszczeń znalazło się na
półpiętrze i na poddaszu. Ciasnota lokalu była tak wielka, że niektóre okazy
umieszczone zostały na klatce schodowej. Z tym brakiem miejsca na stale
zwiększające się zbiory musieli walczyć wszyscy kierownicy Muzeum Zoologicznego, poczynając od [Władysława] Taczanowskiego.
xxxviii

Niewątpliwie twierdzenie to jest prawdziwe, jeśli chodzi o liczbę zgromadzonych gatunków. Należy
jednak pamiętać, że Muzeum Dzieduszyckich we Lwowie w swojej kolekcji posiadało wiele cennych
okazów, prowadziło aktywną politykę naukową, a jeśli chodzi o działalność popularyzatorską i pedagogiczną to prawdopodobnie przewyższało nawet warszawski Gabinet Zoologiczny.
xxxix
Nie było to specyfiką warszawskiego Gabinetu. Podobna sytuacja panowała w nieomal wszystkich
muzeach przyrodniczych XIX i początków XX wieku w Europie.
xl
Informacja błędna: Pawilon Sztuk Pięknych (obecnie siedziba Wydziału Historycznego) miał pełnić
m.in. funkcję muzealną. Na parterze w Sali Kolumnowej miał być umieszczony zbiór odlewów gipsowych, a jego pierwsze piętro miało być przeznaczone również na cele ekspozycyjne; por. przypis xv.

26

http://rcin.org.pl

{26} GABINET ZOOLOGICZNY JAKO SAMODZIELNA
JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA
W roku 1915, w toku działań I-szej wojny światowej, wojska niemieckie posunęły
się na wschód, zagrażając bezpośrednio Warszawie. Rosjanie po stuletnim (od
r. 1815)xli władaniu stolicą Polski dokonali ewakuacji swoich władz, urzędów,
wojska i rządy rosyjskie w b[yłym] Królestwie Kongresowym zostały zlikwidowane. Cesarski Uniwersytet Warszawski został przeniesiony do Rostowa nad
Donem, ale Gabinet Zoologiczny pozostał w Warszawiexlii.
Już w początku ewakuacji Rosjan zawiązał się w Warszawie Komitet Obywatelski, w którym m. in. utworzono Wydział Oświecenia. Dnia 11 sierpnia 1915
roku Wydział Oświecenia wyłonił komisję dla zorganizowania w Warszawie polskiego uniwersytetu i politechniki. Niemiecki Zarząd Cywilny, utworzony niezwłocznie po zajęciu Warszawy przez wojska niemieckie, uznał za właściwe
pogodzić się z faktami dokonanymi przez polskie czynniki obywatelskie. Dnia
2 listopada został mianowany rektor polskiego uniwersytetu w Warszawie,
a 15 listopada 1915 roku nastąpiło uroczyste otwarcie Uniwersytetu.
Władze nowo otworzonego Uniwersytetu Warszawskiego włączyły Gabinet
Zoologiczny do Zakładu Zoologii jako jednostkę pomocniczą. Od dnia 15-go

xli
Nie licząc wielomiesięcznej przerwy, gdy miasto zostało wyzwolone w okresie powstania listopadowego.
xlii
Twierdzenie nieprawdziwe. Do Rostowa wywieziono znaczącą część kolekcji. O wywiezieniu typów
opisowych ptaków informacje znaleźć można w artykule Jana Sztolcmana i Janusza Domaniewskiego
(J. Sztolcman & J. Domaniewski, „Typy opisowe ptaków w Polskim Państwowym Muzeum Przyrodniczym” w: Prace Zoologiczne Polskiego Państwowego Muzeum Przyrodniczego VI, Zeszyt 2,1927,
ss. 95–194). Według Gabriela Brzęka (G. Brzęk, „Historia zoologii w Polsce do drugiej wojny światowej”, Polska Akademia Umiejętności Rozprawy Wydziału Przyrodniczego, tom 2, Kraków 2007)
z Warszawy wywieziono około 200 tysięcy okazów zwierząt, w tym 112 typów opisowych ptaków.
Zgodnie z pokojowym traktatem ryskim podpisanym w 1921 roku okazy te powinny były, podobnie
jak i inne wywiezione dobra kultury, powrócić do Polski. Pomimo wielokrotnych starań władz II Rzeczypospolitej nigdy do tego nie doszło. Według sowieckiej wersji wywiezione zbiory Gabinetu warszawskiego miały ulec zniszczeniu w czasie pożaru, jaki wybuchł w miejscu ich składowania
w Rostowie. Autorzy artykułu prawdopodobnie z obawy przed prl-owską cenzurą woleli nie przypominać losów tej wywiezionej przez Rosjan z Warszawy części kolekcji Gabinetu Zoologicznego.
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listopada 1915 roku mianowano kustoszem Gabinetu Janusz Domaniewskiego,
wychowanka Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Już za czasów [Władysława] Taczanowskiego było rzeczą oczywistą, że zasoby Gabinetu Zoologicznego przerastają znacznie potrzeby katedry zoologii na
Uniwersytecie. W Gabinecie obok okazów przydatnych do demonstracji podczas
wykładów zoologii były liczne materiały ściśle naukowe (częściowo jeszcze nie
opracowane) i bardzo szeroki asortyment wszystkich grup świata zwierzęcego,
tworzący imponującą wystawę zoologiczną. Zarówno opracowanie posiadanych
przez Gabinet materiałów naukowych, jak i obsługa wystawy wymagały szeregu
pracowników, którymi Zakład Zoologii nie rozporządzał. Dodać należy, że Ksawery Branicki, spełniając wolę założycieli Muzeum Branickich, {27} wystąpił do
Rządu R.P. z projektem przekazania Muzeum w [pałacu] Frascati Państwu
i połączenia go z Gabinetem Zoologicznym. Zasoby Gabinetu miały więc jeszcze
bardziej wzrosnąć.
Wobec powyższego [Janusz] Domaniewski powziął myśl, która w konsekwencji doprowadziła do zasadniczego zwrotu w losach Gabinetu Zoologicznego.
Opracował on memoriał, w którym proponował utworzenie ze zbiorów Gabinetu
i Muzeum Branickich nowej instytucji, niezależnej od Uniwersytetu, mianowicie
samodzielnego Muzeum Zoologicznego. Myśli zawarte w memoriale znalazły
uznanie zarówno czołowych zoologów polskich, jak i czynników państwowych.
Rozporządzeniem z dnia 24 września 1919 roku dokonano połączenia obu zbiorów (pod warunkiem wydzielenia pewnej ilości okazów dla potrzeb Zakładu Zoologii UW) i stworzono nową instytucję p. n. „Narodowe Muzeum Przyrodnicze
– Dział Zoologiczny”.
Według projektu [Janusza] Domaniewskiego miało być utworzone w Warszawie Narodowe Muzeum Przyrodnicze, obejmujące wszystkie działy nauk przyrodniczych. Dział Zoologiczny był więc tylko pierwszą jego częścią, otwartą
dzięki temu, że już nagromadzone były zbiory. Do otwarcia innych działów nigdy
jednak nie doszło, a ponieważ nazwa nowej instytucji powodowała liczne
nieporozumienia ze względu na istnienie w Warszawie miejskiego „Muzeum
Narodowego”, więc zarządzeniem Min[isterstwa] W[yznań] R[eligijnych]
i O[świecenia] P[ublicznego] z dnia 7 września 1921 zmieniono początkową
nazwę na „Polskie Państwowe Muzeum Przyrodnicze”.
Pierwszym kierownikiem nowo utworzonej instytucji muzealnej z tytułem
wicedyrektora został od dnia 1 października 1919 roku Jan Sztolcman, który przetrwał na tym stanowisku aż do zgonu (29 IV 1928). Janusz Domaniewski ustąpił
ze swego stanowiska w połowie roku 1920.
O losach Jana Sztolcmana i jego poszukiwaniach faunistycznych w Ameryce
południowej była już wyżej mowa. Po powrocie z Ameryki do Warszawy (1884)
objął on już na stałe kierownictwo Muzeum Branickich, jednakże w roku
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1900xliii odbył jeszcze jedną egzotyczną wyprawę do Afryki, nad Nil
Niebieski.
{28} [Jan] Sztolcman ogłosił szereg prac zoologicznych, głównie
ornitologicznych, dotyczących przede wszystkim ptaków Ameryki południowej.
Pisane były one przeważnie w językach obcych i znane były zwłaszcza w kołach
fachowych zagranicą. W Polsce [Jan] Sztolcman występował głównie jako popularyzator wiedzy przyrodniczo-łowieckiej, działacz w zakresie ochrony przyrody
i pisarz podróżniczy („Peru”xliv, „Nad Nilem Niebieskim”).
Rozporządzenie urzędowe z września 1919 roku o utworzeniu Narodowego
Muzeum Przyrodniczego uczyniło z dotychczasowego Gabinetu Zoologicznego,
zależnego od Uniwersytetu, samodzielną jednostkę organizacyjną. Już od 1 października 1919 roku Muzeum otrzymało własny personel naukowy: wicedyrektora
Jana Sztolcmana (patrz wyżej) i obok J[anusza] Domaniewskiego jeszcze dwóch
kustoszów, Tadeusza Chrostowskiego i Władysława Polińskiego ([Władysław]
Poliński pracował w Gabinecie Zoologicznym już od 1 V 1918). Okres organizacyjny Muzeum trwał dość długo. Bardzo skąpe możliwości finansowe nie pozwalały na odpowiedni rozwój placówki. Była to na początku instytucja mała,
zatrudniająca zaledwie kilku pracowników, jednak znalazło się wśród nich paru
wybitnych zoologów, którzy rozpoczęli intensywną pracę naukową.
[Ponieważ nazwa „Narodowe Muzeum Przyrodnicze” ze względu na istnienie
w Warszawie miejskiego „Muzeum Narodowego” powodowała liczne nieporozumienia, więc zarządzeniem Ministwerstwa Wyznań Reliogijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 7 września 1921 roku została ona zmieniona na „Polskie
Państwowe Muzeum Przyrodnicze”.]xxxx
Od roku 1921 datuje się początek rozkwitu Muzeum. 1 stycznia 1921 roku
obsadzone zostało stanowisko dyrektora Muzeum w osobie dr Antoniego Józefa
Wagnera i przybył kustosz działu owadów, dr Jan Prüffer.
Antoni Wagner (1860–1928) urodził się w Ustroniu na Śląsku Cieszyńskim.
Uczył się w gimnazjum w Cieszynie, a następnie studiował w Wiedniu medycynę
i nauki przyrodnicze. Po ukończeniu studiów służył w armii {29} austriackiej jako
lekarz, od roku 1920 w armii polskiej w randze podpułkownika lekarza. Objąwszy
stanowisko dyrektora Państwowego Muzeum Przyrodniczego, przetrwał na nim
aż do zgonu (12 VI 1928). [Antoni] Wagner ogłaszał przeważnie w języku niemieckim liczne wartościowe prace naukowe, wśród których na szczególne
uwzględnienie zasługują: monografia „Die Familie der Helicinidae” (1911), opis
lądowych mięczaków Albanii, studia nad świdrzykami (Clausiliidae) oraz nad
mięczakami Bułgarii. [Antoni] Wagner miał wyrobioną i ustaloną pozycję wśród
xliii

Według „Słownika biologów polskich”, (red.) S. Feliksiak, Warszawa 1987, powinno być: 1901.
Pełny tytuł: „Peru. Wspomnienia z podróży”.
xxxx
W maszynopisie akapit ten został przekreślony.
xliv
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malakologów europejskich. Po objęciu stanowiska dyrektora ofiarował Muzeum
swą liczną i bardzo cenną kolekcję malakologiczną.
W roku 1921 Muzeum zapoczątkowało edycję własnych wydawnictw naukowych. Pierwszy zeszyt p[od] n[azwą] Prace Zoologiczne Polskiego Państwowego Muzeum Przyrodniczego ukazał się 30 IX 1921 roku.
W latach 1921–1929 wychodziło staraniem Polskiego Państwowego Muzeum
Przyrodniczego pod redakcją doc. dr Władysława Polińskiego wydawnictwo
zbiorowe pt. „Podręcznik do zbierania i konserwowania zwierząt”. Całość zawarta
w kilkunastu zeszytach (niektóre były wydawane ponownie) opracowana została
przez dwudziestu kilku autorów, wybitnych specjalistów od poszczególnych grup
zwierzęcych. Podręcznik ten stał się bardzo pożyteczną pomocą naukową dla stale
rosnącej ekipy młodych polskich faunistów.
Dużo uwagi poświęcono rozbudowie Biblioteki Muzeum, której podwaliny
założył – jak już informowaliśmy wyżej – Feliks Paweł Jarocki.
Nie zapomniano też o gromadzeniu dalszych zbiorów faunistycznych. Ponieważ zabrakło już mecenasów, którzy w okresie W[ładysława] Taczanowskiego
finansowali podróże eksploratorów, Muzeum zorganizowało i wysłało w oparciu
o własne środki szereg ekspedycji naukowych. Tak więc Tadeusz Chrostowski
i Tadeusz Jaczewski odbyli podróż do Brazylii (1921), Tadeusz Jaczewski i Tadeusz Wolski – do Meksyku, Wacław Roszkowski i Stanisław Feliksiak na „Darze
Pomorza” do Brazylii i na Wyspy Kanaryjskie, Azory i Martynikę, Tadeusz Jaczewski i Stanisław Feliksiak na Nową Funlandię i do Kanady. Dzięki tym wpływom oraz zakupom (np. zbiór arachnologiczny po zmarłym prof. Władysławie
Kulczyńskim) i ofiarom (np. kolekcje [Antoniego] Wagnera i [Henryka] Dziedzickiego) zasoby Muzeum Przyrodniczego rosły, a opracowaniem ich zajęli się
wybitni nasi specjaliści.
Dnia 30 października 1921 roku skład osobowy Muzeum przedstawiał się
następująco:
Dyrektor – dr płk. Antoni Wagner
Wicedyrektor – Jan Sztolcman
Kustosz działu zwierząt kręgowych – vacat
Kustosz działu zwierząt bezkręgowych (oprócz owadów) – dr Władysław
Poliński
Kustosz działu owadów – dr Jan Prüffer
Kierownik działu ptaków neotropikalnych – Tadeusz Chrostowski
Preparator – Jan Poborczyk
Woźny – Piotr Kozłowski
Działalność naukowa Muzeum stale się rozwijała. Tematyką głównie w Muzeum uprawianą była systematyka zwierząt i faunistyka. Za podstawowe swe
zadanie Muzeum uznało dokładne opracowanie fauny Polski, ale {30} nie unikało
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też opracowywania zagadnień faunistycznych innych krajów europejskich i pozaeuropejskich.
W czasie od roku 1919 do 1939 w Państwowym Muzeum Przyrodniczym
pracowali w różnych okresach, jedni krócej, drudzy dłużej, przede wszystkim
Janusz Domaniewski, Jan Sztolcman, Antoni Wagner, Tadeusz Chrostowski,
Władysław Poliński, Jan Prüffer, Tadeusz Jaczewski, Tadeusz Wolski, Stanisław
Feliksiak, Janusz Nast, Hieronim Jawłowski, Zdzisław Raabe, Stanisław Adamczewski, Jerzy Kremky, Kazimierz Tarwid, Władysław Rydzewski, Andrzej Dunajewski, Marian Masłowski, Romuald Skobejko, Mieczysław Węgrzecki.
W roku 1928 Muzeum przeszło jeszcze raz rekonstrukcję organizacyjną.
Mianowicie 29 lutego 1928 roku na mocy Rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej nadano mu nazwę Państwowego Muzeum Zoologicznego, a 14 marca
tegoż roku Rozporządzeniem Rady Ministrów nadano Muzeum Zoologicznemu
statut.
Według tego statutu zadania Muzeum Zoologicznego były następujące:
1. Gromadzenie materiałów zoologicznych.
2. Prace badawcze w zakresie nauk zoologicznych ze szczególnym uwzględnieniem morfologii porównawczej, zoogeografii i bionomii.
3. Organizowanie wypraw i wycieczek zoologicznych zarówno w kraju, jak
i poza jego granicami, mających na celu wzbogacenie wiedzy zoologicznej
oraz planowe powiększanie zbiorów.
Jak już wyżej wspomniano, w czerwcu 1928 roku zmarł dyrektor Muzeum,
dr Antoni Wagner. Ponieważ parę miesięcy wcześniej (kwiecień 1928) zmarł
również wicedyrektor Muzeum Jan Sztolcman, więc p. o. dyrektora został ówczesny kustosz działu bezkręgowców, doc. dr Władysław Poliński, a naczelny
nadzór nad Muzeum objął prof. zoologii Uniwersytetu Warszawskiego, dr Konstanty Janicki. Ten stan prowizoryczny trwał do 1 maja 1929 roku, kiedy dyrektorem Muzeum mianowano prof. dr Wacława Roszkowskiego.
Wacław Roszkowski (1886–1944) urodził się w Broszkowie na Podlasiu.
Studia uniwersyteckie odbywał w Krakowie, Fryburgu i Lozannie. Doktoryzował
się w Lozannie w roku 1913. Przeprowadzał badania limnologiczne na jez.
Lemańskim pod kierunkiem prof. [A. François-Alphonse] Forelaxlv. Po wybuchu
wojny [Wacław] Roszkowski wyjechał w roku 1915 do Rosji, a później do Japonii.
W roku 1918 wrócił do Warszawy i został asystentem prof. [Jana] Tura przy katedrze anatomii porównawczej Uniwersytetu Warszawskiego. W roku 1922, po
zgonie prof. [Eugeniusza Antoniego] Kiernika, został mianowany zastępcą profesora anatomii zwierząt domowych na wydziale Weterynaryjnym. W roku 1925
xlv

Chodzi o przyrodnika, malakologa i sejsmologa François-Alphonse’a Forela (1841–1912), a nie
entomologa i psychiatrę Augusta Forela (1848–1931).
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[Wacław] Roszkowski habilitował się {31} do zoologii i anatomii porównawczej,
po czym uzyskał nominację na profesora wydziału Weterynaryjnego. W roku 1929
– jak już wyżej powiedziano – został mianowany dyrektorem Państwowego
Muzeum Zoologicznego. Głównym przedmiotem zainteresowań naukowych
[Wacława] Roszkowskiego były mięczaki (przede wszystkim błotniarki), ich
systematyka, anatomia i histologia narządów rozrodczych oraz układu pokarmowego. Poza mięczakami zajmował się wypławkami, wijami, owadami, płazami
i gadami. Był też autorem obszernego studium metodyki badań zoologicznych,
ogłoszonego w „Poradniku dla Samouków” (1932). [Wacław] Roszkowski odbył
podróże naukowe do Egiptu, Brazylii, na Martynikę, do Parany i Afryki Południowej. Dyrektorem Muzeum Zoologicznego był [Wacław] Roszkowski do roku
1935, po czym przeszedł [na] stanowisko profesora zoologii w Uniwersytecie
Warszawskim. Kierownictwo Muzeum powierzono wówczas Januszowi Domaniewskiemu jako p.o. dyrektora.
Wspomnieliśmy już wyżej, że w roku 1921 zapoczątkowano wydawnictwa
własne Muzeum przez założenie periodyku pt. „Prace zoologiczne Państwowego
Muzeum Przyrodniczego”. W roku 1930 zmieniono nazwę tego wydawnictwa na
„Annales Musei Zoologici Polonici”, a od roku 1933 „Acta Ornithologica Musei
Zoologici Polonici”.
W końcu roku 1931 założone zostało „Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Zoologicznego”, którego zadaniem miała być wszechstronna pomoc przy realizowaniu zadań Muzeum Zoologicznego. Na czele komitetu organizacyjnego stanął
prof. dr Jan Lewiński. Towarzystwo Przyjaciół żywszej działalności nie ujawniło.
W roku 1931 z inicjatywy prof. M[ichała] Siedleckiego przy Państwowym
Muzeum Zoologicznym została założona „Stacja Badania Wędrówek Ptaków”.
Jej pierwszym kierownikiem był dr Janusz Domaniewski, ówczesny kierownik
Działu Kręgowców w Muzeum. Od roku 1936 kierował stacją mgr Władysław
Rydzewski. W okresie 1931–1939 stacja wydała 7 sprawozdań, drukowanych
w Acta Ornithologica17.
{31a} Okres międzywojenny (1919–1939) był także okresem utworzenia
Biblioteki Muzeum jako samodzielnego działu pracy×. Wyżej już wspominaliśmy,
że gromadzeniem książek dla potrzeb Gabinetu Zoologicznego zajmował się już
F[eliks] P[aweł] Jarocki. Za czasów [Władysława] Taczanowskiego księgozbiór
Gabinetu powiększył się ilościowo, ale nie traktowano go jako jednostki samodzielnej, równorzędnej ze zbiorami. Za datę utworzenia Biblioteki przyjąć można dzień
1-go października 1919 roku, w którym to dr W[ładysław] Poliński zajął się w
kancelarii Muzeum porządkowaniem i prowizorycznym katalogowaniem będących
17
Jan B. Szczepski. Przeszłość i przyszłość stacji ornitologicznej w Polsce. Chrońmy przyrodę ojczystą.
R. 2. 1946, nr 7–8.
×
W[iesława] Laszczkowska. Zarys rozwoju Biblioteki Inst[ytutu] Zool[ogicznego] PAN l. c.
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w posiadaniu Muzeum książek zwiększonych liczebnie przez włączenie księgozbioru Muzeum Branickich. [Władysław] Poliński obok swej pracy w charakterze
kustosza stale przez szereg lat pracował nad zorganizowaniem biblioteki. Pomagali
mu dorywczo różni pracownicy działów naukowych. Jednak aż do roku 1930 Biblioteka nie miała własnego personelu. Dopiero 1 grudnia 1930 roku zaangażowano na bibliotekarkę Marię Prauss.
Księgozbiór Muzeum stale wzrastał, hamowany jedynie brakiem odpowiedniego pomieszczenia (np. skład wydawnictw własnych Muzeum i dubletów mieścił
się pod schodami wejściowymi) i bardzo skąpym budżetem. Dopiero po pożarze
i przeniesieniu Muzeum do lokalu na ul. Wilczej 64 warunki uległy poprawie.
Biblioteka otrzymała dwa pokoje na parterze i dużą, półparterową salę na magazyn. Urządzono więc pracownię biblioteczną i czytelnię, a w dużej sali zainstalowano żelazne regały i rozmieszczono skład książek. Od dnia 1 marca 1936 roku
zaczęło pracować w Bibliotece dwóch pracowników ryczałtowych, mgr Janina
Rożnowska i nieco później Anna Juchnowicz.
Głównym źródłem dopływu nowych dzieł do Biblioteki były dary. Największym zbiorem przekazanym Bibliotece był księgozbiór Muzeum Branickich
(3 212 tomów) i on stał się właściwym zaczątkiem Biblioteki. Obok darów dużą
rolę spełniała wymiana wydawnictw z licznymi instytucjami w świecie i zakupy.
Te ostatnie w okresie międzywojennym były niestety ograniczone szczupłością
sum przeznaczonych na ten cel w budżecie Muzeum.
{31b} Licząc się z ciasnotą pomieszczeń Muzeum, [Janusz] Domaniewski
proponował (1935 rok) donajęcie lokalu na mieście. Zgodnie z jego projektem
dział wystawowy i dział kręgowców mogły pozostać na miejscu, natomiast biblioteka, kancelaria, dział zwierząt bezkręgowych i entomologia powinny być przeniesione do innego pomieszczenia. Zabiegi [Janusza] Domaniewskiego nie
odniosły jednak skutku i Muzeum razem ze zbiorami, pracowniami, biblioteką
i częścią administracyjną pozostało w całości w dawnym gmachu.
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{32} POŻAR W MUZEUM ZOOLOGICZNYM W ROKU 1935
W nocy z dnia 1 na 2 października 1935 roku, o godz. 23 min. 15 w Państwowym
Muzeum Zoologicznym wybuchł pożar. Ogień objął północne skrzydło gmachu,
w którym mieściły się zbiory zwierząt kręgowych, pracownie Działu Kręgowców
i biblioteka ornitologiczna. Do godz. 1-ej spłonęło całkowicie kilka sal na I-ym
piętrze, poddasze i dach nad tą częścią budynku. Duże szkody wywołała woda,
którą tłumiono pożar oraz sadze, które pokryły wiele niespalonych okazów.18, xlvi
Przeprowadzone po pożarze dochodzenie nie ustaliło w sposób definitywny
przyczyn katastrofy. Najprawdopodobniej zaprószenie ognia było skutkiem przypadku i nieostrożności. Muzeum było dostępne dla publiczności tylko dwa razy
w tygodniu (czwartki i niedziele), ale stale przebywali tam pracownicy Muzeum
i studenci.
Straty spowodowane przez pożar, ujęte w sposób sumaryczny, przedstawiały
się następująco:19, xlvii

18

Ilustr[owany] Kurier Codzienny nr 275 z dnia 4 X 1935.
W artykule dotyczącym pożaru (Ilustrowany Kurier Codzienny nr 275 z dnia 4 X 1935) wskazuje
się na wiele niedociągnięć, takich jak brak urządzeń przeciwpożarowych, brak kranów do hydrantów,
brak kluczy do wejść, ogólne zamieszanie spowodowane nieprzygotowaniem woźnych uniwersyteckich
(ponad 90 osób) do akcji ratunkowej. Muzeum mieściło się w jednym z najstarszych budynków, już
wówczas uznawanym za zabytkowy, kompleksu uniwersyteckiego przy ulicy Krakowskie Przedmieście
26/28. Gmach ten związany był ze Szkołą Główną. Mieszkał w nim Benedykt Dybowski, a w 1863
roku odbywały się w nim posiedzenia Rządu Narodowego. Obecnie jest to siedziba Wydziału Historycznego UW (Budynek Pomuzealny).
19
Raport p. o. Kierownika Muzeum J. Domaniewskiego. Archiwum MiIZ. Załącznik 2.
xlvii
Fedorowicz i Feliksiak oparli ten rozdział na informacjach zawartych w dokumencie sporządzonym
przez Janusza Domaniewskiego pełniącego wówczas obowiązki kierownika PMZ – „Odpis 2-gi. Sprawozdanie ze strat w Bibljotece spowodowanych pożarem Państwowego Muzeum Zoologicznego
w Warszawie w dniu 1-ym października 1935 roku”. Dokument ten nie posiada daty, nie jest podpisany, a wiele poprawek świadczy o tym, że należy traktować go jako projekt właściwego sprawozdania.
Mimo tytułu sugerującego wykaz strat w bibliotece, Domaniewski zamieścił dane dotyczące również
wystawy i zbiorów zoologicznych. Sprawozdanie było załącznikiem do pisma wysłanego do Wydziału
Nauki i Sztuki Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, w którym Janusz Domaniewski pisał: „[…] dokładny wykaz spalonych obiektów nie jest możliwy do przeprowadzenia […]
załączone wykazy charakteryzują więc obraz zniszczenia jedynie w przybliżeniu […]”.
xlvi
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1. Biblioteka – dzieł spalonych i uszkodzonych około 500 tomów.
2. Zbiory
a. Zwierzęta ssące.
Małpy spaliły się wszystkie – paręset sztuk.
Lemury ”
”
”
– kilkanaście sztuk.
Parzystokopytne
spłonęły wszystkie barany – kilkanaście sztuk.
”
”
koziorożce – kilkanaście sztuk.
”
”
antylopy – kilkanaście sztuk.
”
”
lamy – kilka sztuk.
Nieparzystokopytne
spłonął tapir – jedna sztuka.
” koń domowy – jedna sztuka.
Walenie uzębione
spłonęły wszystkie delfiny – około 10 sztuk.
{33} Płetwonogie
spłonęły wszystkie – około 10 sztuk
Drapieżne
spłonęły prawie wszystkie – paręset sztuk (spośród Felidae spaliły się
lwy – 5 sztuk, 1 tygrys, inne koty ocalały).
Gryzonie
spaliło się kilkanaście sztuk
Szczerbaki
spaliło się kilkanaście sztuk
Nietoperze
spłonęły prawie wszystkie – paręset sztuk
Torbacze
spłonęła znaczna część – ponad 100 sztuk.
Zbiory ssaków uległy zniszczeniu w znacznej części, albo od ognia, albo
w czasie akcji ratowniczej. Niektóre rzędy spłonęły całkowicie. Szkody były
niepowetowane, gdyż m. in. zniszczone zostały typy deskrypcyjne w ilości kilkunastu. Spaliły się także wszystkie okazy zakonserwowane w alkoholu (około 300
słojów), kilkadziesiąt szkieletów i czaszek.
b. Ptaki
Wypchane
spłonął zbiór ptaków krajowych – około 500 sztuk
”
” rodzin alk i mew – około 50 sztuk
”
”
”
siewek i kulików – około 150 sztuk
”
”
”
dzioborożców, dudków, żołn – około 80 sztuk
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”
”
”
sów i kaczek – około 250 sztuk
”
”
”
kruków, wilg, szpaków – około 280 sztuk
Skórki
spłonęła skrzynia ze skórkami kaczek – około 400 sztuk
”
”
”
”
kaczek i mew – około 80 sztuk
”
”
”
”
drapieżników – około 300 sztuk
”
szafa
”
”
dzięciołów – około 100 sztuk
{34} spłonęło 1,5 szafy ze skórkami dudków, żołn, kukułek,
lelków, zimorodków, jeżyków – około 1000 sztuk
”
0,5
” ze skórkami łuszczaków (głównie Emberiza) –
około 600 sztuk
”
pudło z trznadlami – około 180 sztuk
”
” z wróblami – około 160 sztuk
”
” z mazurkami – około 60 sztuk
”
” z raniuszkami – około 20 sztuk
”
5 pudeł świeżych nabytków – około 500 sztuk
”
kilkanaście grup biologicznych ptaków krajowych
”
zbiór jaj – około 7000 sztuk
Ogółem spłonęło 4 tysiące kilkaset ptaków. Poza tym znaczna ilość została
osmolonych, okopconych i uszkodzonych wodą.
Oprócz własnych okazów uległy zniszczeniu niektóre obce przysłane do
oznaczenia:
3 głuszce ze Sztokholmu
5 głuszców z Moskwy
kilkanaście okazów Periparus palustris z Moskwy.
c. Gady
spłonęło około 1500 okazów
”
wystawowy zbiór węży i część materiału naukowego
”
”
” jaszczurek
d. Płazy
spłonęło około 800 okazów, zbiór wystawowy i część materiału
naukowego
e. Ryby
spłonęło około 1500 okazów
f. Szkarłupnie
spłonęło około 500 okazów
g. Mięczaki
spłonęły 4 gablotki
{35} h. Skorupiaki
spłonęło kilka okazów
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i.

Owady
spłonęło 5 gablot motyli krajowych – około 500 okazów
”
10 pudeł tekturowych z muchówkami wypożyczonymi z Muzeum
Przemysłu i Handluxlviii w Warszawie.

Biorąc rzecz ogólnie, spłonęły przede wszystkim zbiory kręgowców i bezkręgowców znajdujące się w części wystawowej. Dokładny opis strat nie jest
możliwy, gdyż inwentaryzacja nie była przeprowadzona całkowicie, a istniejące
inwentarze spłonęły. Oprócz zbiorów spaliły się także meble oraz gotówka w ilości
6815 złxlix.
Pożar w Muzeum Zoologicznym stał się nowym punktem zwrotnym w dziejach tej instytucji. Wyłoniła się przede wszystkim sprawa lokalu dla Muzeum.
Odbudowa zniszczonego ogniem budynku przy pozostawaniu ocalałej części
zbiorów na dotychczasowym miejscu nie wchodziła w ogóle w rachubę. Koniecznym było przeniesienie Muzeum do innego lokalu. Rozważano różne projekty, m. in. wzniesienie tymczasowych baraków, jednak projekt ten odrzucono.
Ponieważ sprawa był nagląca, wybrano niezbyt szczęśliwe załatwienie, mianowicie
wynajęto dla Muzeum budynek przy ul. Wilczej 64, wzniesiony niegdyś jako siedziba szkoły. Z góry od razu wypadło zrezygnować z urządzenia w tym lokalu
wystawy zoologicznej, gdyż odpowiedniego pomieszczenia nie było. Odtąd
w ciągu lat jedenastu, aż do roku 1946 (patrz niżej) Warszawa nie posiadała dostępnej dla publiczności wystawy zoologicznej.
W nowym lokalu, składającym się z parterowego budynku od ulicy i pięciopiętrowej oficyny, ogółem 1 365 m2 powierzchni użytkowej, umieszczono pracownie, magazyny ze zbiorami, bibliotekę i dział administracyjny. Przeprowadzka
nastąpiła wiosną roku 1936.
Wkrótce po przeprowadzce ustąpił ze stanowiska p. o. dyrektora J[anusz]
Domaniewski, a jego miejsce zajął ponownie prof. W[acław] Roszkowski. Rządy
[Wacława] Roszkowskiego w Muzeum tym razem nie trwały długo, gdyż w roku
1937 p.o. dyrektora został ówczesny docent, dr Tadeusz Jaczewski.

xlviii

Powinno być: Rolnictwa.
Projekt „Ugody” pomiędzy Skarbem Państwa i Januszem Domaniewskim. Archwium MiIZ PAN.
Załącznik 4.
xlix
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{36} MUZEUM ZOOLOGICZNE W OKRESIE WOJNY 1939–1945
W dniu 31 sierpnia 1939 roku skład osobowy pracowników Muzeum Zoologicznego przedstawiał się jak następuje:
1. Adamczewski Stanisław
2. Feliksiak Janina
3. Feliksiak Stanisław
4. Jaczewski Tadeusz
5. Nast Tadeusz
6. Praussowa Maria
7. Ottowa Anna
8. Pacyna Tadeusz
9. Kozłowska Hanna
10. Kozłowska Wanda
11. Skobejko Romuald
12. Borhardt Karolina
13. Wolski Tadeusz
14. Jawłowski Hieronim
15. Kremky Jerzy
16. Fiudkowski Antoni

17. Papież Józef
18. Dubiński Kazimierz
19. Dąbrowski Ryszard
20. Grelecki Franciszek
21. Goljan Antoni
22. Wierzbicki Jerzy
23. Sapiński Edward
24. Czarnecki Stefan
25. Tarwid Kazimierz
26. Rydzewski Władysław
27. Kreczmer Bohdan
28. Raabe Zdzisław
29. Dunajewski Andrzej
30. Gałązka Eugeniusz
31. Komuda

Korespondenci Państw[owego] Muz[eum] Zool[ogicznego]
1. Świderski Edward
3. Czak[yi] J[ózef]
4. Roszkowski Wacław
2. Tenenbaum Szymon
Wolontariusze Państw[owego] Muz[eum] Zool[ogicznego]
1. Masłowski Marian
2. Jankowski Antoni
{36a} Wybuch wojny we wrześniu 1939 roku spowodował rozproszenie personelu Muzeum20. Niektórych pracowników zmobilizowano, inni szli ochotniczo
do formacji wojskowych, które według pogłosek miały się tworzyć na wschodzie
20

W[iesława] Laszczkowska. Zarys rozwoju Biblioteki Inst[ytutu] Zool[ogicznego] PAN l. c.
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Polski. W dniu 8 września w Instytucji pozostały tylko kobiety. W czasie walk
o Warszawę kilka pocisków artyleryjskich uszkodziło budynek Muzeum, głównie
dach.
Po zakończeniu walk i zajęciu Warszawy przez Niemców zaczęli do Muzeum
napływać powracający z różnych stron pracownicy. Spośród 31 osób personelu
zgłosiło się do pracy 17. P. o. dyrektora, doc. dr T[adeusz] Jaczewski, razem
z grupą pracowników zabezpieczył prowizorycznie zbiory od zniszczenia,
pokrywając zdartym z podłóg linoleum uszkodzony dach oraz zabijając deskami
część okien.
Niespodzianie w dniach 8 i 9 listopada w gmachu zjawili się Niemcy. Celem
wizyty był rabunek. Kilku oficerów SS w asyście całej brygady tragarzy (zagarniętych przymusowo Żydów) wybierało okazy, sprzęt optyczny i książki (m. in. dwa
żubry, czaszki turów i nosorożca kopalnego). Zrabowane przedmioty na czterech
samochodach ciężarowych pod nadzorem oficera SS wywieziono do Niemiec (po
wojnie część tego ładunku odnaleziono w Salzburgu i odzyskano dla Muzeum)l.
Tymczasem pracownicy Muzeum, którzy w ciągu kilku miesięcy przychodzili
systematycznie do pracy, nie mając żadnych środków egzystencji, zaczęli się ponownie rozpraszać. Pozostało tylko kilku, którzy ustalili między sobą dyżury i czuwali
nad całością gmachu i zbiorów. Dopiero w środku surowej zimy 1939/40 roku
administracja niemiecka zainteresowała się Instytucją. Komisja Likwidacyjna
Min[isterstwa] W[yznań] R[eligijnych] i O[świecenia] P[ublicznego] (Die Abwicklungsstelle für das ehemalige Polnische Kultur- und Unterrichtsministerium) zaangażowała jednego z dawnych woźnych Muzeum i zleciła mu opiekę nad Muzeum,
zakazując wpuszczać kogokolwiek do gmachu, a zwłaszcza b. pracowników.
{37} Obejście tego zakazu ułatwiła okoliczność, że w gmachu Muzeum
mieściło się mieszkanie sekretarki, Anny Bloch-Ottowej. Umożliwiło to jej oraz
dr [Tadeuszowi] Jaczewskiemu i mgr [Kazimierzowi] Tarwidowi obserwację budynku celem zabezpieczenia go od kradzieży, a także przedostanie się do magazynów i częściowe zabezpieczenie zbiorów, które wobec nieogrzewania budynku
mogły ulec zawilgoceniu.
Wiosną 1940 roku Komisja Likwidacyjna Min[isterstwa] W[yznań] R[eligijnych] i O[świecenia] P[ublicznego] przyznała Muzeum kilka etatów dla
l
Opisywanym rabunkiem kierował bezpośrednio Eduard Paul Tratz – ówczesny dyrektor Museum
der Natur w Salzburgu. Jego przełożonym był Wolfram Sievers. Obaj działali w ramach Sonderkommando Paulsen, które zostało utworzone przez Petera Paulsena (profesora archeologii) w celu rabowania dóbr kultury w Polsce. Obaj należeli do partii nazistowskiej, chodzili w uniformach SS.
W Archiwum MiIZ PAN znajdują się niekompletne listy obejmujące część okazów zwróconych Państwowemu Muzeum Zoologicznemu w 1945/46 roku; jedna z nich została sporządzona 18 maja 1946
roku przez Stanisława Feliksiaka. Archiwum MiIZ PAN. Załącznik 5. O tym, że nie wszystkie okazy
zostały zwrócone, świadczy pismo Stanisława Feliksiaka z dnia 24 maja 1947 roku do Okręgowej
Komisji Badań Zbrodni Niemieckich dotyczące rewindykacji zbiorów PMZ. Archiwum MiIZ PAN.
Załącznik 6.
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pracowników konserwacji zbiorów. Od 1 kwietnia do połowy lipca 1940 roku
opiekunem Muzeum był mgr Władysław Rydzewski, po nim mgr Kazimierz Tarwid. Jesienią 1940 roku władze niemieckie projektowały przeniesienie Muzeum
do jednego z budynków uniwersyteckich. Ta ewentualna przeprowadzka groziła
rozproszeniem i częściowym zniszczeniem zbiorów i biblioteki. Na szczęście mgr
[Kazimierz] Tarwid zdołał zapobiec temu przeniesieniu. Kilkuletni okres następny,
aż do powstania warszawskiego, upłynął dla Muzeum we względnym spokoju.
Prowadzono w Muzeum prace konserwacyjno-porządkowe przy udziale oficjalnie
zaangażowanych pracowników, jak dr Stanisław Feliksiak, mgr Antoni Goljan
i preparator Kazimierz Dubiński oraz wolontariuszów, jak Krystyna Kowalska.
Pracowali również dr T[adeusz] Jaczewski i mgr Stanisław Adamczewski. W tym
czasie przyjęto do Muzeum na przechowanie część zbiorów zoologicznych
i księgozbioru Zakładu Zoologii Uniwersytetu Warszawskiego i niektórych księgozbiorów prywatnych.
Wybuch powstania w dniu 1 sierpnia 1944 roku zaskoczył pracowników
Muzeum. Kilku z nich, jak dr T[adeusz] Jaczewski, dr S[tanisław] Feliksiak,
mgr W[ładysław] Rydzewski, mgr S[tanisław] Adamczewski wzięło czynny udział
w walkach. W gmachu Muzeum znaleźli się: mgr K[azimierz] Tarwid, sekretarka,
preparator i dwóch woźnych oraz ich rodziny i kilka osób przypadkowych.
Wszyscy oni postanowili przetrwać cały okres powstania w Muzeum, nie przypuszczając, że potrwa ono tak długo.
Dnia 7 października oddziały SS wypędziły ludność zamieszkałą w domach
przy ul. Wilczej, kierując ją do obozu w Pruszkowie. Od dnia 8 października
Muzeum zostało całkowicie pozbawione opieki i było narażone na podpalenie
i rozgrabienie.
{38} 12 października rozpoczęto w Pruszkowie starania o zabezpieczenie
względnie wywiezienie w bezpieczne miejsce majątku Państwowego Muzeum
Zoologicznego21, li. Powstał tam Komitet Ewakuacji Mienia Kulturalnego z Warszawy. Prezes Komitetu, Eugeniusz Łopuszański, podał nazwisko dr S[tanisława]
Feliksiaka jako mogącego zorganizować akcję ratowania Muzeum Zoologicznego. Dr [Stanisław] Feliksiak został przyjęty w poczet członków Komitetu
i rozpoczął starania o przedostanie się do płonącej Warszawy.
Człowiekiem, który potrafił zorganizować nielegalne wyjazdy do niszczonego
planowo przez Niemców miasta, był dr Stanisław Lorentz, dyrektor Muzeum Narodowego. Dzięki niemu dnia 2 listopada udało się dr [Stanisławowi] Feliksiakowi

21
Sprawozdanie dyr. S[tanisława] Feliksiaka z dnia 10 X 1946. Arch[iwum] Inst[ytutu] Zool[ogicznego] PAN. [Archiwum MiIZ PAN. Załącznik 7.]
li
W archiwum MiIZ PAN znajdują się dwa odrębne sprawozdania, za rok 1945 i 1946, oba noszące
datę 10 pażdziernika 1946 roku.
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po raz pierwszy przedostać do Warszawy z grupą prof. J[ana] Zachwatowicza,
która zajęła się ratowaniem biblioteki Zakładu Architektury Politechniki Warszawskiej przy ul. Lwowskiej i prywatnych księgozbiorów przy ul. Mokotowskiej
i Noakowskiego.
Dopiero następnego dnia (3 listopada) dr [Stanisław] Feliksiak w towarzystwie mgr S[tanisława] Adamczewskiego zdołał dotrzeć do gmachu Muzeum przy
ul. Wilczej 64. Zastali dymiące zgliszcza czwartego i piątego piętra gmachu, gdzie
znajdowały się zbiory owadów z całego świata, oraz szeregu pokojów przy klatce
schodowej na I, II, III piętrze, gdzie znajdowały się przede wszystkim archiwa
muzealne. Rozkład ognisk pożaru świadczył niewątpliwie o rozmyślnym podpaleniu gmachu przez Niemców. Dr [Stanisław] Feliksiak i mgr [Stanisław] Adamczewski przy pomocy gaśnic zlikwidowali tlący jeszcze pożar i dnia tego uratowali
jeszcze część rękopisów pracowników Muzeum, składając je w piwnicy.
Dzięki pomocy dyrektora S[tanisława] Lorentza dr [Stanisław] Feliksiak
i mgr [Stanisław] Adamczewski uzyskali współdziałanie całej ekipy prof. [Jana]
Zachwatowicza i już w dniach 5 i 7 listopada zdołali wywieźć samochodami 1248
pudeł z kolekcjami światowych i krajowych skórek ptasich w ogólnej liczbie ponad
50 000 egzemplarzy, część działu malakologicznego w postaci kolekcji O[tto von]
Retowskiego (21 skrzyń muszli – około 50 000 egz.) oraz około 40 worków
zawierających książki, katalogi i rękopisy. Wywiezione zbiory (ogółem 2 wagony
dziesięciotonowe) ulokowano prowizorycznie w fabryce Tudora w Piastowie
i w garażu straży pożarnej w Pruszkowie, po czym umieszczono je w podziemiach
klasztoru Bernardynów w Piotrkowie.
Dalszą pracę ratowniczą można było przeprowadzić dopiero, poczynając od
dnia 5 grudnia, po uzyskaniu zezwolenia od okupacyjnych władz hitlerowskich.
Dr [Stanisław] Feliksiak zorganizował dziesięcioosobową grupę ratowniczą, która
do dnia 31 grudnia, pracując w bardzo ciężkich warunkach, wykonała następujące
prace.
Na dziedzińcu muzealnym wykopano w zamarzniętej ziemi trzy wielkie doły
(głębokości 2,5 m), w których następnie zabezpieczono 6 000 słojów i weków
wypełnionych zbiorami gadów, płazów, ryb, mięczaków, szkarłupni, robaków
i innych bezkręgowców zakonserwowanych w alkoholu i formalinie. Zbiory te nie
nadawały się do transportu, a pozostawione na miejscu uległyby zniszczeniu.
W dalszym ciągu prac ratowniczych spakowano bardzo obszerny (742 szuflady,
zawierające około 100 000 próbek, ponad milion okazów) dział mięczaków,
10 skrzyń ptasich skórek i ptaków wypchanych, 12 skrzyń jaj ptasich, 4 skrzynie
ssaków zawierających skórki i czaszki oraz 200 m bieżących książek, które
pomieściły się w 221 workach.
{39} W drugim okresie prac ratowniczych, trwającym od 2-go do 15-go stycznia, dr [Stanisław] Feliksiak jako jedyna siła fachowa, przy pomocy dziesięciu
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przygodnie zgromadzonych pomocników, zabezpieczył na miejscu 836 słojów,
kopiąc czwarty z kolei dół, głębokości około 4 m. Część tych słojów pochodziła
z wystawy Muzeum, część była depozytem Zakładu Zoologii UW. Spakowano
ponadto dalsze 33 skrzynie ptaków i ssaków, resztę książek bibliotecznych (195
worków), depozyt Zakładu Anatomii Porównawczej UW i depozyty prywatnelii.
Zamierzone przez Niemców wywiezienie tych materiałów do Rzeszy nie
doszło do skutku wobec natarcia na Warszawę armii radzieckiej i polskiej. Dnia
17 stycznia 1945 roku nie było już Niemców w Warszawie.
Jeśli idzie o straty spowodowane podpaleniem Muzeum przez Niemców, to
dnia 5 listopada podsumowano je prowizorycznie w następujący sposób22: kompletne zniszczenie urządzeń wszystkich pracowni, sekretariatu, archiwów i spalenie zbiorów entomologicznych, obejmujących około 2 milionów okazów z całego
świata. Zginęły kolekcje chrząszczy, motyli, pluskwiaków, muchówek, błonkówek,
prostoskrzydłych, gromadzonych przez S[tanisława] Adamczewskiego, J[ózefa]
Czakiego, K[azimierza] Drogoszewskiego, B[enedykta] Dybowskiego, H[enryka]
Dziedzickiego, braci [Juljana i Stanisława] Ejsmondów, St[anisława] Feliksiaka,
K[azimierza] Gajla, L[udwika] Hildta, T[adeusza] Jaczewskiego, K[onstantego]
Jelskiego, Z[ygmunta] Koźmińskiego, A[rkadiusza] Kreczmera, J[erzego]
Kremkyego, A[ntoniego] Księżopolskiego, L[udwika] Młokosiewicza, M[ikołaja]
Nasonowa, J[anusza] Nasta, P. Słaszczewskiego, J[ana] Sznabla, K[azimierza]
Tarwida, [M. Jana] Wańkowicza i Wertza. Zaginęły rękopisy prac naukowych
mgr [Stanisława] Adamczewskiego, K[azimierza] Drogoszewskiego, dr M[ariana]
Gieysztora, inż. [Józefa] Makólskiego, dr R[omana] Kuntzego, część rękopisów
[Stanisława] Feliksiaka i mgr [Kazimierza] Tarwida.
Ogółem zniszczenia w Państwowym Muzeum Zoologicznym wyniosły w roku
1944 – 43,5%.

lii
Sprawozdanie Stanisława Feliksiaka z działalności Grupy Zoologicznej za okres od dnia 2 I 1945
do dnia 15 I 1945. Archiwum MiIZ PAN. Załącznik 8.
22
Raport dr S. Feliksiaka z dnia 25 maja 1945 r. Arch[iwum] Inst[ytutu] Zool[ogicznego] PAN.
[Archiwum MiIZ PAN. Załącznik 9.]
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{40} POWOJENNA ODBUDOWA MUZEUM ZOOLOGICZNEGO
Dnia 19 stycznia 1945 roku Muzeum Zoologiczne wznowiło swą działalność.
Opiekę nad Muzeum rozciągnął dr S[tanisław] Feliksiak, jako kierownik Muzeum. Od dnia 1 stycznia 1947 roku został on mianowany dyrektorem.
Stanisław Feliksiak urodził się w roku 1906 w Łodzi. Po ukończeniu gimnazjum w rodzinnym mieście kształcił się na Uniwersytecie Warszawskim, pod
kierunkiem prof. K[onstantego] Janickiego. Otrzymał doktorat w roku 1938,
habilitował się w roku 1947. W Państwowym Muzeum Zoologicznym pracował
od roku 1928. Odbył podróże naukowe na Martynikę, do Brazylii, na wyspy Kanaryjskie i Azory na statku „Dar Pomorza” łącznie z prof. [Wacławem] Roszkowskim oraz do Kanady i na Nową Funlandię łącznie z dr Tadeuszem Jaczewskim.
Był członkiem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Specjalnością naukową
dr [Stanisława] Feliksiaka jest morfologia, systematyka i etologia mięczaków.
{41} Mimo poniesionych w okresie wojny i powstania strat Muzeum
zawierało jeszcze olbrzymie kolekcje, liczące łącznie około 2 miliony okazów23.
Były tam zbiory ornitologiczne opracowane przez W[ładysława] Taczanowskiego,
J[ana] Sztolcmana, T[adeusza] Chrostowskiego, J[anusza] Domaniewskiego,
A[ndrzeja] Dunajewskiego, kolekcje ryb, płazów, gadów i ssaków; malakologiczne
– gromadzone przez W[ładysława] Lubomirskiego, O[tto von] R[ae]towskiego,
S[iemiona] Solskiego, B[enedykta] Dybowskiego, A[ntoniego] Wagnera,
W[ładysława] Polińskiego, W[acława] Roszkowskiego, S[tanisława] Feliksiaka;
pajęczaków – po W[ładysławie] Kulczyńskim i W[ładysławie] Taczanowskim;
wijów opracowanych przez H[ieronima] Jawłowskiego; robaków pasożytniczych
po J[anie] Ruszkowskim, parę tysięcy prób planktonu dr T[adeusza] Wolskiego.
Poza tym znajdowały się olbrzymie nieopracowane materiały faunistyczne
pochodzące z licznych wypraw pracowników Muzeum Zoologicznego, głównie na kontynent Ameryki (Brazylia, Meksyk, Martynika, Nowa Szkocja, Nowa
Funlandia).

23

Raport dr S. Feliksiaka z dnia 25 V 1945 Arch[iwum] Inst[ytutu] Zool[ogicznego] PAN. [Archiwum
MiIZ PAN. Załącznik 9.]
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Personel Muzeum Zoologicznego wyszedł z wojny bardzo uszczuplony, gdyż
w dniu 1 marca 1945 roku składał się zaledwie z siedmiu osób:
1. Adamczewski Stanisław
5. Goljan Antoni
2. Dubiński Kazimierz
6. Nast Janusz
3. Feliksiakowa Janina
7. Ottowa Anna
4. Feliksiak Stanisław
Spośród korespondentów pozostał jedynie Świderski Edward.
Polegli lub zmarli w czasie wojny następujący pracownicy Muzeum:
1. Dunajewski Andrzej zginął w roku 1944
2. Fiudkowski Antoni rozstrzelany w czasie powstania
3. Kremky Jerzy zmarł z wycieńczenia
4. Pacyna Tadeusz zginął na froncie we wrześniu 1939
5. Sapiński Edward zamordowany w Oświęcimiu
6. Skobejko Romuald zaginął w czasie wojny
Wolontariusze, Masłowski Marian i Jankowski Antoni, zmarli w czasie wojny;
korespondenci, Roszkowski Wacław – zamordowany przez Niemców w czasie
powstania, Tenenbaum Szymon – zmarł w getcie.
{42} Pierwszym zadaniem, przed którym stanął dyr. [Stanisław] Feliksiak,
była odbudowa gmachu Muzeum. Nie była to rzecz łatwa, gdyż w owym czasie
cała Warszawa leżała w gruzach i trudno było zdecydować, co w pierwszej
kolejności powinno być odbudowane i jak podzielić szczupłe ilości będących do
dyspozycji materiałów budowlanych i fachowych sił pracowniczych.
Dzięki życzliwej postawie i aktywnej pomocy dzisiejszego Marszałka Polski,
a ówczesnego płk. M[ariana] Spychalskiego, prezydenta m. Warszawy, już
w lutym 1945 roku zaczęło się usuwanie gruzów na posesji Muzeum. W końcu
w roku 1945 jedno skrzydło gmachu miało już odbudowany sposobem gospodarczym dach. Dalsze roboty prowadzone były przez Biuro Odbudowy Stolicy
(BOS). Przeciągnęły się one do połowy września 1947 roku i objęły odbudowę
parterowego budynku frontowego, odbudowę 5-cio piętrowego budynku głównego, a więc resztę dachu, odtworzenie dwóch górnych kondygnacji oraz pomieszczeń przyległych do klatki schodowej na wszystkich piętrach, wybicie nowych
otworów okiennych, kanalizację, wodociągi, centralne ogrzewanie, instalacje elektryczne. Ogólny koszt odbudowy wyniósł 4,600 tys. dawn[ych] złotych.
Równocześnie z odbudową gmachu prowadzona była już od roku 1945 akcja
porządkowania zbiorówliii. Wykopano z ziemi zbiory zakonserwowane w alkoholu
i formalinie, przewieziono i oczyszczono zbiory zabezpieczone w podziemiach
liii
W tym samym czasie rozpatrywana była sprawa przeniesienia zbiorów do Krakowa. Wnioskował
o to Janusz Domaniewski w swoim sprawozdaniu, z dnia 20 marca 1945 roku, sporządzonym dla
Ministerstwa Oświaty. Archiwum MiIZ PAN. Załącznik 10.
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klasztoru OO. Bernardynów w Piotrkowie. Urządzono także na nowo pracownie:
entomologiczną, ichtiologiczną, herpetologiczną i malakologiczną. W Bibliotece
rozpakowano książki z worków i rozmieszczono je na półkach. Uruchomiono
dział Archiwum i Informacji Zoologicznej.
W roku 1951 [na] personel Państwowego Muzeum Zoologicznego składał się:
personel naukowy – 37 etatów (w tym obsadzonych 32)
personel administracyjny – 14 etatów (obsadzonych 14)
Dyrektor S[tanisław] Feliksiak przyjął udział w akcji zabezpieczenia zbiorów
przyrodniczych i bibliotek przyrodniczych porzuconych przez Niemców {43} na
naszych ziemiach odzyskanych. Zbiorom tym i bibliotekom groziło z jednej strony
zniszczenie na skutek braku konserwacji, z drugiej rozgrabienie przez czynniki
niepowołane. Akcja prowadzona była przez Departament Likwidacyjny Ministerstwa Ziem Odzyskanych. Dyrektor [Stanisław] Feliksiak został upoważniony
w grudniu 1945 roku przez Ministerstwo Oświaty, Ministerstwo Administracji
i Naczelne Dowództwo WP, do wzięcia udziału w poszukiwaniach ocalałych
zbiorów oraz do przejęcia w imieniu Państwowego Muzeum Zoologicznego tych
ich części, które mogły mieć znaczenie naukowe24.
Poszukiwania dyr. [Stanisława] Feliksiaka objęły w roku 1947 Jelenią Górę,
Cieplice, Karpniki, Zgorzelec, Szklarską Porębę, Opolówkę, Kłodzko, Wrocław,
Szczecin, Świnoujście. W latach następnych poszukiwania były prowadzone
w dalszym ciągu przez dyr. [Stanisława] Feliksiaka, częściowo przy pomocy delegowanych w tym celu pracowników Muzeum; w roku 1946 prowadził prace
w Zielonej Górze mgr [Stanisław] Adamczewski oraz dyr. [Stanisław] Feliksiak
i mgr [Zdzisław] Raabe w Szczecinie; w roku 1947 – [Jan] Szczepski w Karpnikach; w roku 1948 – [Stanisław] Adamczewski w Poznaniu i Sławnie, [Antoni]
Goljan i [August] Dehnel w Koszalinie, Świnoujściu, Czamborowie, [Andrzej
Samuel] Kostrowicki w Nowej Soli; w roku 1949 – [Andrzej Samuel] Kostrowicki
we Lwówku, [Stanisław] Adamczewski i [Krystyna] Kowalska w Szczecinie;
w roku 1952 – dyr. [Stanisław] Feliksiak w Cieplicach.
W wyniku tych prac do Państwowego Muzeum Zoologicznego w Warszawie
napłynęły zbiory, które przynajmniej częściowo (jeśli idzie o ilość) zastąpiły
spalone przez Niemców w roku 1944 kolekcje. Najważniejsze z tych zdobyczy były następujące: zbiory Entomologischer Verein Stettin, znajdujące
się w Stettinisches Naturwissenschaftliches Museum – 102 szafy z gablotami
i 580 oddzielnych gablot z kolekcjami owadów z całego świata, 2 szafy zbiorów

24
Sprawozdanie dyr. Feliksiaka z 30 VIII 1947 i 27 II 1952. Arch. IZPAN. [Dane zamieszczone
w tych sprawozdaniach nie są możliwe do zweryfikowania. Historia przejmowania zbiorów w latach
1945–1952 zostanie szczegółowo przedstawiona w kolejnym opracowaniu. Archiwum MiIZ PAN.
Załączniki 11 i 12.]
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ornitologicznych, 12 okazów ssaków; z Cieplic – 3 000 ptaków (z siedmiotysięcznej kolekcji 2 000 uzyskał Wrocław, 2 000 ptaków egzotycznych pozostawiono w Cieplicach w tamtejszym Muzeum Regionalnym), jaja ptasie, owady
(chrząszcze i motyle); ze Świnoujścia – 21 gablot motyli, {44} ze Sławna – 110
gablot motyli, z Karpnik – 40 gablot jaj ptasich, 27 pudeł owadów, ze Szczecina
(dodatkowo) – 36 gablot i pudeł motyli. Biblioteka uzyskała m. in. 103 skrzynie
książek ze Szczecina i około 5 tys. tomów z Cieplic.
Stan zbiorów Muzeum był w roku 1948 następujący25:
Ptaki i ssaki – około 30 000 okazów
Mięczaki – około 1 miliona
Owady (chrząszcze, motyle, pluskwiaki i in.) – około 3 milionów
Biblioteka – około 80 000 tomów
Personel naukowy liczył – 16 osób
Personel pomocniczy ” – 9 ”
Personel administr. ” – 10 ”
Wyżej już było wspomniane, że po pożarze Muzeum w roku 1935 przestał
istnieć dział wystawowy, częściowo z powodu spalenia większości okazów mających znaczenie dydaktyczne, głównie zaś z tej przyczyny, że w nowej siedzibie
przy ul. Wilczej nie było odpowiedniego dla wystawy pomieszczenia. Było to
z wielką szkodą dla Warszawy, przyzwyczajonej od lat do zwiedzania Gabinetu
Zoologicznego, głównie zaś dla młodzieży szkolnej, pozbawionej ważnej pomocy
naukowej przy studiowaniu nauk przyrodniczych. W wyczuciu tej istotnej potrzeby
dyr. [Stanisław] Feliksiak postanowił w roku 1946 utworzyć niewielką wystawę,
ilustrującą program szkolny w zakresie zoologii. Wystawa ta ulokowana w parterowym budynku od frontu zajęła 4 salki i 2 pokoiki. Wystawiono tam przede
wszystkim kręgowce (ssaki, ptaki, gady, płazy i ryby), uwzględniając zagadnienia
wędrówek ptaków, ochrony przyrody i znaczenia gospodarczego drapieżników.
Wystawę zwiedzały głównie wycieczki szkolne i organizacje młodzieżowe, ale
również i pojedyncze osoby oraz grupy. Frekwencja wahała się w poszczególnych
latach od 15 do 40 tys. osób.
Aby już nie wracać do zagadnień wystawy, nadmienimy, że w 12 lat później,
{45} w roku 1958, korzystając z propozycji zarządu Pałacu Kultury i Nauki,
wynajęto pomieszczenie o powierzchni 800 m2, złożone z 4 dużych sal i dwóch
mniejszych pomieszczeń, celem urządzenia tam wystawy zoologicznej. Utworzono
dwa główne działy: zwierząt kręgowych i zwierząt bezkręgowych. Kręgowce wystawiono problemowo pod kątem widzenia ewolucji, dając pierwszeństwo wykresom, tablicom, modelom i preparatom anatomicznym, z dodatkiem stosunkowo
25

Sprawozdanie Muz[eum] Zool[ogicznego] z roku 1948. Arch[iwum] Inst[ytutu] Zool[ogicznego]
PAN. [Archiwum MiIZ PAN. Załącznik 13.]
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nielicznych, najbardziej typowych przedstawicieli świata zwierzęcego. Bezkręgowce przedstawiono w okazach uszeregowanych systematycznie w szafach
i gablotach, uzupełniając ten zestaw tablicami rysunkowymi (zwłaszcza form drobnych i mikroskopowych) i podaniem genealogii poszczególnych form zwierzęcych.
Jedną z sal przeznaczono na wystawy zmienne. Była tam np. wystawa poświęcona
Karolowi Darwinowi (1959 rok), wystawa ochrony przyrody (1960 rok), rozmieszczenia geograficznego zwierząt (1963 rok). Frekwencja na wystawie od
chwili przeniesienia do Pałacu Kultury bardzo znacznie wzrosła i sięga ostatnio
85 tys. osób rocznie.
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{46} PAŃSTWOWE MUZEUM ZOOLOGICZNE JAKO CZĘŚĆ
SKŁADOWA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
W czasie od 29 czerwca do 2 lipca 1951 roku w gmachu Politechniki w Warszawie obradował Pierwszy Kongres Nauki Polskiej. W czwartym dniu obrad
(2 lipca) uchwalono powołać do życia Polską Akademię Nauk jako najwyższą
jednostkę naukową w Polsce, obejmującą swą działalnością cały kraj. Polska
Akademia Nauk złączyła w jedną całość wszystkie polskie instytucje o charakterze
akademii, m. in. Polską Akademię Umiejętności w Krakowie i Towarzystwo Naukowe Warszawskie.
9 kwietnia Prezydent R. P. powołał pierwszy skład PAN oraz jej prezydium.
Dnia 26 września 1952 roku w ramach scalania i regulowania stosunków
organizacyjnych instytucji poświęconych nauce powołano do życia jako część
składową PAN Instytut Zoologiczny PANliv.
Instytut Zoologiczny PAN wytworzył się z połączenia Państwowego Muzeum
Zoologicznego w Warszawielv, Muzeum Zoologicznego w Poznaniu i Muzeum
Przyrodniczego w Łodzi. W grudniu 1953 roku zostało przyłączone do Instytutu
także Muzeum Przyrodnicze PAU w Krakowie. Państwowe Muzeum Zoologiczne
w Warszawie stało się centralą Instytutu Zoologicznego. Przejęcie Muzeum
Zoologicznego przez Polską Akademię Nauk nastąpiło w dniach 18 i 19 listopada
1952 rokulvi.

liv

Prace nad tym projektem były bardzo zaawansowane już pod koniec 1951 roku, o czym świadczy
„Notatka z dnia 20 listopada 1951 roku dla prof. Włodzimierza Michajłowa”. Aktywny udział brał
w nich prof. Tadeusz Jaczewski, ówczesny Przewodniczący Komitetu Zoologicznego PAN, a później
pierwszy dyrektor Instytutu Zoologicznego PAN. Pismo prof. Tadeusza Jaczewskiego z dnia 4 września
1952 roku. Archiwum MiIZ PAN. Załączniki 14 i 15. Ciekawostką jest dokument z dnia 27 lutego
1941 roku podpisany przez Stanisława Feliksiaka; wynika z niego, że reorganizacja Państwowego
Muzeum Zoologicznego i przekształcenie go w placówkę o charakterze naukowobadawczym planowane było już w czasie wojny. Archiwum MiIZ PAN. Załącznik 16.
lv
Stanisław Feliksiak był ostatnim dyrektorem Państwowego Muzeum Zoologicznego, pełnił tę
funkcję do dnia 31 października 1953 roku. Życiorys Stanisława Feliksiaka. Archiwum MiIZ PAN.
Załącznik 17.
lvi
Zgodnie ze sprawozdaniami z zebrań pracowników naukowych PMZ na początku 1953 roku
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Muzeum Przyrodnicze w Poznaniu zostało założone w roku 1857, później
było Muzeum Miejskim, a od roku 1950 – Państwowym.
Muzeum Przyrodnicze w Łodzi założone było w roku 1927 jako miejskie, od
roku 1950 było państwowe.
Muzeum Przyrodnicze w Krakowie powstało w latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia jako Muzeum Komisji Fizjograficznej PAU, ostatnio PAN.
Wyżej wymienione stały się oddziałami Instytutu Zoologicznego. Do Instytutu Zoologicznego PAN należał także od roku 1954 Zakład Badania Ssaków
w Białowieży.
Zadania Instytutu Zoologicznego określone w uzasadnieniu wniosku o jego
powołaniu są następujące:
a. Zorganizowanie i prowadzenie badań zoologicznych zwłaszcza w zakresie
traktowanej ewolucyjnie zoologii systematycznej, morfologii porównawczej
i zoologii terenowej (pod tą nazwą należy rozumieć faunistykę i zoogeografię).
b. Współpraca w zakresie teorii i praktyki z innymi instytucjami pokrewnymi.
c. Najszersza popularyzacja wiedzy przyrodniczej.
d. Opracowanie publikacji naukowych i pomocniczo-naukowych.
Władzami Instytutu Zoologicznego PAN (patrz: Statut Instytutu Zoologicznego zatwierdzony przez Sekretariat Naukowy PAN uchwałą z dnia 3 IV
1962) jest Dyrektor Instytutu i Rada Naukowa Instytutu.
Rada Naukowa Instytutu powołana została przez Sekretariat Naukowy PAN
już uchwałą z dnia 21 XII 1954. W skład Rady Naukowej wchodzą:
1. członkowie PAN odpowiedniej specjalności, o ile wyrażą na to zgodę –
z urzędu.
2. dyrektor Instytutu – z urzędu.
3. przewodniczący, zastępca przewodniczącego i inni członkowie Rady,
powołani przez Sekretariat Naukowy Wydziału II na okres 3 lat spośród

pracownicy Państwowego Muzeum Zoologicznego oraz władze Polskiej Akademii Nauk traktowały
tę instytucję jeszcze jako odrębną. Świadczą o tym intensywne prace prowadzone na przełomie
1952/53 nad projektem siedziby PMZ na Kampusie Ochota, który został przedstawiony w dniu 21
maja 1951 roku. Archiwum MiIZ PAN. Załącznik 18. Jednocześnie przeprowadzane były działania
związane z przejęciem PMZ przez PAN; 25 października 1952 roku wpłynęło do PMZ oficjalne pismo
informujące o przekazaniu PMZ Polskiej Akademii Nauk przez Radę Ministrów uchwałą z dnia 26
września 1952 roku. Archiwum MiIZ PAN. Załącznik 19. Pierwsza wzmianka o Instytucie Zoologicznym w sprawozdaniach z zebrań pracowników naukowych PMZ została zamieszczona
w dokumencie z dnia 30 stycznia 1953 roku w związku ze sprawą złożenia podań o stypendia naukowe
bezpośrednio do PAN przez pięciu asystentów będących pracownikami PMZ. W sprawozdaniu tym
czytamy: „[…] Muzeum nie mogło prowadzić sprawy uzyskania stypendiów dla swych pracowników
ze względów formalnych, ponieważ załatwić mógł je jedynie Instytut Zoologiczny. W przyszłości Instytucja [PMZ] nie będzie pomijana przy wystawianiu kandydatów na stypendia naukowe […]”. „Sprawozdania z zebrań pracowników naukowych PMZ” z dnia 9 stycznia 1953 roku i 30 stycznia 1953
roku. Archiwum MiIZ PAN. Załączniki 20 i 21.
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samodzielnych pracowników nauki oraz wybitnych praktyków i znawców
w zakresie danej specjalności.
Do zadań Rady Naukowej należy m. in.:
a.inicjowanie i czuwanie nad właściwym przebiegiem prac naukowych
Instytutu
b.rozpatrywanie i opiniowanie projektów wieloletnich i rocznych planów
naukowych Instytutu
c.sprawowanie nadzoru nad poziomem wydawnictw Instytutu
d.przeprowadzanie przewodów doktorskich oraz nadawanie stopni naukowych pracownikom Instytutu.
Dnia 1 lipca 1953 roku zaszła zmiana w kierownictwie Instytutu Zoologicznego PAN. Ustąpił mianowicie ze stanowiska dyrektora doc. dr Stanisław
Feliksiak, a jego miejsce zajął prof. dr Tadeusz Jaczewski.
{47} Tadeusz Jaczewski urodził się w roku 1899 w Petersburgu. Nauki
gimnazjalne pobierał tamże, a następnie zapisał się na Uniwersytet Petersburski,
gdzie przebywał 6 semestrów, kształcąc się w zakresie zoologii głównie pod
kierunkiem prof. Walentego Dogiela. Równocześnie pracował także jako wolontariusz w Muzeum Zoologicznym Petersburskiej Akademii Nauk pod kierunkiem
Aleksandra Kiriczenki. W roku 1920 przybył [Tadeusz] Jaczewski do Polski
i kontynuował swe studia na Uniwersytecie Warszawskim, pełniąc równocześnie
obowiązki młodszego asystenta przy prof. [Konstantym] Janickim. W roku 1925
uzyskał [Tadeusz] Jaczewski doktorat na Uniwersytecie Poznańskim, w roku 1936
habilitował się w Warszawie. W Państwowym Muzeum Zoologicznym pracował
od roku 1924 do 1939 jako kustosz; od roku 1937 jako p. o. kierownika Muzeum.
Odbył podróże naukowe: do Brazylii (z T[adeuszem] Chrostowskim), do Turcji,
Meksyku (z T[adeuszem] Wolskim), Kanady i Nowej Funlandii (ze St[anisławem]
Feliksiakiem). [Tadeusz] Jaczewski brał udział w 3-im powstaniu śląskim, w kampanii wrześniowej i w powstaniu warszawskim. Po wojnie i powrocie z niewoli
niemieckiej został w roku 1946 docentem etatowym Uniwersytetu Warszawskiego,
p.o. Naczelnika Wydziału Nauki w Ministerstwie Oświaty, po czym kolejno profesorem Uniwersytetu Warszawskiego i dyrektorem Instytutu Zoologicznego PAN
(1953–1959). Prof. [Tadeusz] Jaczewski był członkiem Towarzystwa Naukowego
Warszawskiego, został członkiem Polskiej Akademii Nauk od chwili jej założenia,
należy do Royal Entomological Society w Londynie, jest członkiem stałego Komitetu Międzynarodowych Kongresów Zoologicznych (od roku 1958) i od roku
1937 członkiem Międzynarodowego Komitetu Nomenklatury Zoologicznej. Ogłosił drukiem około 100 prac naukowych z zakresu entomologii i należy do wybitnych światowych znawców pluskwiaków równoskrzydłych.
Jak wynika z zestawienia zadań Państwowego Muzeum Zoologicznego
(patrz wyżej: Statut Muzeum z roku 1928) i Instytutu Zoologicznego PAN,
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instytucja, której rozwój historyczny omawiamy, uległa w roku 1952 zasadniczemu przeobrażeniu. O ile w roku 1928 jako główny cel istnienia Muzeum
uważano gromadzenie materiałów zoologicznych i planowe powiększanie zbiorów
{48} obok prac badawczych w zakresie zoologii systematycznej, w Instytucie
Zoologicznym za podstawowe zadanie uznano organizowanie i prowadzenie
badań w zakresie traktowanej ewolucyjnie zoologii systematycznej i terenowej.
W ten sposób początkowy Gabinet Zoologiczny Uniwersytetu z instytucji
o charakterze głównie muzealnym stał się instytucją naukowo-badawczą
stawiającą sobie m. in. także zadanie kształcenia młodych kadr naukowych w zakresie zoologii, gdyż Rada Naukowa Instytutu uzyskała prawo nadawania stopni
naukowych.
W założeniach organizacyjnych Instytutu Zoologicznego leżało ponadto
ześrodkowanie w nim, jako w instytucji macierzystej, wszystkich prac naukowych
w zakresie zoologii systematycznej w całym kraju. Wyraziło się to w administracyjnym złączeniu muzeów Poznania, Łodzi i Krakowa oraz Zakładu Badań
Ssaków w Białowieży z centralą w Warszawie. Nie wszystkie jednak podstawowe
założenia organizacyjne wytrzymały próbę czasu. Tak więc złączenie z centralą
w Warszawie trzech placówek prowincjonalnych (Poznań, Łódź, Kraków) nie
przyniosło korzystnych zmian w zakresie badań zoologicznych w Polsce×. Centrala Instytutu nie dawała oddziałom właściwej pomocy naukowej. Oddział
w Krakowie był całkowicie samodzielny i na podporządkowaniu go centrali nic
nie zyskał. Oddziały w Poznaniu i Łodzi potrzebowały opieki, ale nie miały własnej
kadry naukowej poza kierownictwem, które kilkakrotnie się zmieniało. Centrala
Instytutu w Warszawie nie wykazywała tendencji do zjednoczenia z oddziałami
i nie broniła zasady utrzymania oddziałów. Wkrótce też nastąpiła redukcja podstawowych założeń organizacyjnych. Zakład Badania Ssaków w Białowieży,
założony w roku 1954 usamodzielnił się w roku 1956 jako jednostka zależna
bezpośrednio od centrali Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Oddział {49}
w Krakowie oddzielony został od Instytutu Zoologicznego od dnia 1 stycznia 1962
roku i przekształcony na Zakład Zoologii Systematycznej, również zależny
bezpośrednio od centrali Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Podobnie ułożyły
się losy oddziału łódzkiego. 1 stycznia 1962 roku oddzielony on został od centrali
w Warszawie i przyłączony do Uniwersytetu Łódzkiego. W gestii Instytutu Zoologicznego PAN pozostał tylko oddział w Poznaniu. Co się tyczy centrali Instytutu
w Warszawie, to zgodnie ze statutem Instytutu zatwierdzonym 3 kwietnia 1962
roku – ustrój jej jest następujący:
I. Dział kręgowców
1. Pracownia Ichtiologiczna
×

Memoriał dyr. J[anusza] Nasta z dnia 19 II 1960. Arch[iwum] Inst[ytutu] Zool[gicznego] PAN.
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2. Pracownia Ornitologiczna
3. Preparatornia
II. Dział bezkręgowców
1. Pracownia Malakologiczna
2. Pracownia Arachnologiczna
III. Dział owadów
1. Pracownia Ortopterologiczna
2.
”
Hemipterologiczna
3.
”
Koleopterologiczna
4.
”
Lepidopterologiczna
5.
”
Dipterologiczna
6.
”
Hymenopterologiczna
IV. Dział Historii Zoologii
V. Dział Wystaw i Popularyzacji
VI. Stacja Terenowa w Górkach Wschodnich (założona w roku 1931 jako
Stacja Badania Wędrówek Ptaków, przeniesiona w roku 1958 do Górek
Wschodnich pod Gdańskiem)
VII. Biblioteka Główna
VIII. Dział Dokumentacji i Informacji Naukowej
{50} W strukturze wewnętrznej centrali Instytutu Zoologicznego zachodziły
w poszczególnych latach zmiany, uzupełnienia i odchylenia od opisanego wyżej
schematu. Zmieniała się też obsada personalna stanowisk naukowych. W latach
od 1953 do końca 1959 wyglądało to następująco:
Dyrektor Instytutu Zoologicznego PAN – prof. dr Tadeusz Jaczewski
Zastępca dyrektora do spraw naukowych – prof. dr Janusz Nast
Samodzielny pracownik naukowy prof. dr Stanisław Feliksiak
I. Dział kręgowców – kierownik dr Matylda Gąsowska
1. Pracownia ssaków – mgr Włodzimierz Serafiński, od r. 1959 vacat
2.
”
ptaków – mgr Zbigniew Swirski
3.
”
gadów i płazów – vacat
4.
”
ryb – dr M[atylda] Gąsowska
5. Preparatornia – J[erzy] Linkowski
II. Dział bezkręgowców – kierownik mgr M[aria] Wierzbicka, od 1 VI 1956 –
mgr A[dolf] Riedel
1. Pracownia bezkręgowców wodnych – kierownik vacat
2.
”
mięczaków – kierownik mgr A[dolf] Riedel
3.
”
bezkręgowców lądowych – kierownik vacat
III. Dział owadów – kierownik mgr A[ntoni] Goljan, od 1 II 1958 – dr W[ładysław] Bazyluk
1. Pracownia koleopterologiczna – kierownik mgr M[aciej] Mroczkowski
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2.
”
lepidopterologiczna – kierownik vacat, od 1 IV 1958 p. o.
dr S[ergiusz] Toll, od 1 II 1959 prof. dr S[tanisław] Adamczewski
3.
”
hemipterologiczna – kierownik prof. dr J[anusz] Nast
4.
”
hymenopterologiczna – kierownik mgr B[ohdan] Pisarski
5.
”
dipterologiczna – kierownik mgr B[ohdan] Pisarski, od
1958 – dr P[rzemysław] Trojan, od 1 VI 1959 dr J[akub] Nowakowski
6.
”
innych owadów – kierownik dr W[ładysław] Bazyluk
IV. Międzydziałowa pracownia hodowlana – kierownik Z[ygmunt] Lorec
V. Dział Dokumentacji Naukowej – kierownik mgr K[rystyna] Kowalska {51}
VI.Dział Wystaw i Popularyzacji – kierownik dr T[adeusz] Paszkowski,
w czasie od 1 XII 1955 do 31 V 1956 mgr K[rystyna] Kowalska, od 1 VI
1956 – dr Z[ygmunt] Fedorowicz
VII. Biblioteka Główna – Dyrektor T[adeusz] Remer
VIII. Stacja Ornitologiczna – kierownik J[an] Szczepski
Dnia 11 września 1959 roku prof. [Tadeusz] Jaczewski przestał pełnić
funkcję Dyrektora Instytutu. Pełniącym obowiązki dyrektora został zastępca
dyrektora do spraw nauki prof. Janusz Nast. 31 stycznia 1959 roku prof. [Tadeusz] Jaczewski został zwolniony ze stanowiska dyrektora Instytutu i do 31 X
1962 stanowisko to było nieobsadzone, przy czym p. o. dyrektora był prof.
[Janusz] Nast. Od 1 XI 1962 prof. J[anusz] Nast uzyskał nominację na stanowisko
dyrektora Instytutu Zoologicznego.
Janusz Nast urodził się w roku 1908 w Warszawie. Studia gimnazjalne odbył
w Warszawie, uzyskując świadectwo dojrzałości w roku 1927. Zapisał się następnie na Uniwersytet Warszawski, gdzie studiował zoologię pod kierunkiem
prof. Konstantego Janickiego, Wincentego Wiśniewskiego i Wacława Roszkowskiego. Już w roku 1928 zaczął pracować w Państwowym Muzeum Zoologicznym,
początkowo dorywczo, później stale. W roku 1946 został mianowany kustoszem.
Doktorat uzyskał w roku 1950, a w roku 1951 otrzymał tytuł samodzielnego pracownika nauki. W roku 1954 został mianowany profesorem nadzwyczajnym.
Specjalnością prof. [Janusza] Nasta jest entomologia, w szczególności pluskwiaki
(Homoptera – Cicadina), systematyka, zoogeografia, morfologia porównawcza,
faunistyka.
Działalność naukowa Instytutu Zoologicznego wyraża się przede wszystkim
w prowadzeniu badań terenowych zagranicznych ze szczególnym uwzględnieniem
Palearktyki i badań terenowych krajowych.
Początkowo zamierzano prowadzić badania zagraniczne głównie na Bałkanach. Objęły one stawonogi (zwłaszcza owady) i mięczaki, przygodnie także
ryby i ptaki. W latach 1956–1958 pracownicy Instytutu odbywali poszukiwania
w Bułgarii, Jugosławii, Rumunii. Później pracowano także w innych {52} krajach europejskich: na Węgrzech, w Czechosłowacji, Danii, RFN, w ZSRR.
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Z krajów pozaeuropejskich wyjeżdżano: na Kaukaz, do Chin, Mongolii, Korei,
Wietnamu, na Bliski Wschód, do Ghany, na Kubę. Poza badawczymi były
także wyjazdy szkoleniowe do ZSRR, Szwecji, Francji, Szwajcarii, Włoch, Berlina,
Londynu.
Terenowe badania krajowe prowadzone były w kierunku ujętym ogólnie:
„Fauna Polski i jej historia”. Złożyły się na to przyczynki do dwóch przyszłych
monografii: ”Fauna Polski”, „Katalogi fauny Polski”.
Jeszcze za czasów Państwowego Muzeum Zoologicznego zapoczątkowane
były badania na terytorium przyległym do rzeki Nidy. Celem badań był problem
pochodzenia fauny kserotermicznej tego obszaru. Ukazał się szereg prac jednostkowych z tego zakresu, ale brak dotychczas opracowania syntetycznego.
Drugim obszarem badań stały się Karpaty. W założeniu miały to być badania międzynarodowe, obejmujące cały łuk Karpat. Jak dotychczas, badania
prowadzone są jedynie w Polsce na obszarze Bieszczadów i dotyczą głównie ryb
i ptaków.
Pracownicy centrali Instytutu zbierali materiały ponadto na Wybrzeżu, Kujawach, Mazurach, Górach Świętokrzyskich, Puszczy Sandomierskiej, Jurze Krakowskiej, na Białostoczyźnie, Lubelszczyźnie i w innych częściach kraju.
W latach od 1935 do 1953 Państwowe Muzeum Zoologiczne wydało pod
redakcją prof. T[adeusza] Jaczewskiego i prof. T[adeusza] Wolskiego kilkanaście
zeszytów serii „Fauna słodkowodna Polski”. Seria ta nie została zakończona i dalsze wydawanie przerwano w roku 1953.
W roku 1957 ustalono następujący plan krajowych badań terenowych dla
centrali Instytutu Zoologicznego:
1. Fauna okolic Warszawy
2. Fauna puszczy Kampinoskiej
3. Ornitofauna Wisły na obszarze woj. warszawskiego
4. Fauna dolnej Nidy
5. Ornitofauna Karpat i Podkarpacia.
{53} Ważnym działem pracy Instytutu Zoologicznego jest wydawnictwo pt.
„Klucze do oznaczania owadów Polski”. Klucze nie stanowią formalnie wydawnictwa Instytutu. Jest to wydawnictwo zbiorowe wychodzące zeszytami pod egidą
Polskiego Związku Entomologicznego (obecnie Towarzystwa Entomologicznego), jednakże część roboczą kolegium redakcyjnego stanowią pracownicy Instytutu. Autorzy poszczególnych zeszytów rekrutują się z rozmaitych ośrodków
naukowych Polski. Wydawnictwo jest zamierzeniem obliczonym na szereg lat
zarówno z powodu rozległości swego założenia, jak i z tej przyczyny, że do niektórych grup owadów nie ma dotychczas w kraju specjalistów. Znaczenie kluczy
jest wyjątkowe, gdyż staje się ono w rękach badaczy niezastąpionym narzędziem
poszukiwań.
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Centrala Instytutu Zoologicznego PAN w Warszawie publikuje następujące
wydawnictwa:
Annales Musei Zoologici Polonici (od roku 1930, od 1954 Annales Zoologici)
Fragmenta Faunistica Musei Zoologici Polonici (od roku 1933, od 1954 Fragmenta Faunistica)
Acta Ornithologica Musei Zoologici Polonici (od roku 1933, od 1954 Acta
Ornithologica)
Acta Theriologica (1955–1958, od roku 1958/59 wydawnictwo przeszło do
Zakładu Badania Ssaków w Białowieży)
Memorabilia Zoologica (od roku 1958)
Katalog Fauny Polski (od roku 1960).
Stacja Ornitologiczna, czynna w latach 1931–1958 przy centrali Państwowego Muzeum Zoologicznego (od roku 1952 Instytutu Zoologicznego PAN)
została przeniesiona w roku 1958 do Górek Wschodnich pod Gdańskiem. Celem
jej jest badanie wędrówek ptaków przy pomocy obrączkowania. Praca ta jest
wykonywana przez pracowników Stacji oraz terenowych współpracowników,
których w roku 1956 było 270. Od roku 1965 sieć dobrowolnych współpracowników jest reorganizowana i zapewne wynosić będzie około 150 osób. Ilość
zaobrączkowanych ptaków ulega w poszczególnych latach wahaniom. W roku
1966 sięgała ona 14581.
Dział Dokumentacji Naukowej zapoczątkowany został w lipcu 1951 roku
{54} w postaci gromadzenia materiałów archiwalnych przez mgr Józefa
Kożuchowskiego. Zadaniem działu jest gromadzenie materiałów do dziejów zoologii w Polsce. Materiały te są dwóch rodzajów: archiwalne i bibliograficzne.
Materiały archiwalne obejmują m. in. dokumenty, korespondencje (oryginały i fotokopie), ryciny i fotografie. Dział bibliograficzny stanowią pozycje dotyczące:
1. historii przyrodoznawstwa polskiego, 2. zoologów polskich, 3. prac morskich
zoologów polskich. Prowadzony jest także dział terminologiczno-nomenklatoryczny, ewidencja starych druków zoologicznych. Dział Dokumentacji jako całość
kierowany był przez mgr Krystynę Kowalską.
W roku 1963 zamiast dotychczasowego Działu Dokumentacji utworzono dwa działy niezależne: Dział Historii Zoologii pod kierownictwem
mgr K[rystyny] Kowalskiej i Dział Dokumentacji i Informacji Naukowej
pod kierunkiem mgr A[ntoniego] Goljana. Kompetencje tych działów podzielono
w następujący sposób: do Działu Historii Zoologii należą sprawy dotyczące historii przyrodoznawstwa polskiego oraz zoologów polskich. Do Działu Dokumentacji i Informacji Naukowej zaliczono natomiast dokumentację zbiorów,
ogólną opiekę nad nimi, rejestrację, przechowywanie, rozmieszczenie, przypływ
i odpływ okazów, ponadto wypożyczanie i wymianę. Dział gromadzi m. in.
fotografie i rysunki zwierząt, ilustracje prac ogłaszanych przez Instytut,
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udziela też wszelkich informacji dotyczących Instytutu oraz zoologii w ogólności.
Biblioteka Instytutu Zoologicznego PAN w Warszawie jest centralną biblioteką zoologiczną w Polsce o zadaniach ogólnokrajowych. Działalność Biblioteki
obejmuje w szczególności:
1. planowe gromadzenie i uzupełnianie zbiorów bibliotecznych
2. uzupełnianie zbiorów bibliotecznych stosownie do ich rodzaju i potrzeb
użytkowników
3. przechowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz udzielanie
informacji biblioteczno-bibliograficznych
4. współpraca z innymi bibliotekami i instytucjami zwłaszcza w zakresie wypożyczeń międzybibliotecznych, wymiany druków zbędnych i dubletów
oraz centralnej ewidencji zbiorów
5. prowadzenie wymiany wydawnictw z instytucjami naukowymi krajowymi
i zagranicznymi oraz propagowanie dorobku naukowego Instytutu.
Stan księgozbioru na dzień 31 XII 1966 wynosił (bez zasobu wydawnictw własnych przeznaczonych na wymianę) ogółem 188 632 jednostek inwentarzowych,
w tym księgozbiór całkowicie opracowany 157 338 woluminów, zasób rezerwy
i dubletów 28 344 wol[uminów], księgozbiór nieopracowany 2 950 wol[uminów].
Wymianę wydawnictw prowadzi Biblioteka z 1 141 instytucjami w 82 krajach.
W końcu roku 1966 w Instytucie Zoologicznym PAN byli zatrudnieni następujący pracownicy naukowi: {55}
Dyrektor Inst[ytutu] Zool[ogicznego] PAN – prof. nadzw. dr Janusz Nast
Zastępca Dyrektora do spraw nauki – doc. dr Władysław Bazyluk
Samodzielny Pracownik Nauki – prof. nadzw. dr Stanisław Adamczewski
Samodzielny Pracownik Nauki – prof. nadzw. dr Stanisław Feliksiak
I. Dział Kręgowców – kierownik dr Matylda Gąsowska, adiunkt
1. Pracownia Ornitologiczna – kierownik dr Bolesław Jabłoński, st. asystent
mgr Zbigniew Swirski, adiunkt, dokumentalista
dr Mieczysław Józefik, adiunkt
mgr Maciej Luniak, st. asystent
2. Pracownia Ichtiologiczna – kierownik dr Matylda Gąsowska, adiunkt
mgr Maciej Rembiszewski, st. asystent
3. Preparatornia – kierownik Jerzy Linkowski, technik
II. Dział Bezkręgowców – kierownik dr Adolf Riedel, adiunkt
1. Pracownia Bezkręgowców Wodnych – kierownik vacat
2. Pracownia Malakozoologiczna – kierownik dr Adolf Riedel, adiunkt
3. Pracownia Bezkręgowców Lądowych – kierownik vacat
dr Danuta Plisko, adiunkt
mgr Cezary Dziadosz, st. asystent
mgr Wojciech Staręga, st. asystent
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III. Dział Owadów – kierownik dr Henryk Szelegiewicz, adiunkt
1. Pracownia Koleopterologiczna – dr Bolesław Burakowski, adiunkt
dr Kazimierz Galewski, adiunkt
dr Ryszard Bielawski, adiunkt
dr Maciej Mroczkowski, adiunkt
2. Pracownia Lepidopterologiczna – kierownik prof. dr S[tanisław]
Adamczewski
3. Pracownia Hemipterologiczna – kierownik prof. dr J[anusz] Nast
4. Pracownia Hymenopterologiczna – kierownik dr Bohdan Pisarski,
adiunkt
mgr Eugeniusz Kierych, st. asystent
{56} 5. Pracownia Dipterologiczna – kierownik dr Jakub Nowakowski,
adiunkt
mgr Waldemar Mikołajczyk, st. asystent
dr Regina Pisarska, adiunkt
dr Agnieszka Draber-Mońko, adiunkt
6. Pracownia innych owadów – kierownik doc. dr W[ładysław] Bazyluk
mgr Anna Liana – st. asystent
IV. Stacja Ornitologiczna – kierownik Jan Bogusław Szczepski
V. Dział Historii Zoologii – kierownik mgr Krystyna Kowalska, dokumentalista dyplom[owany]
mgr Barbara Zielińska – dokumentalista dyplom[owany]
mgr Anna Mroczkowska, kustosz
VI. Dział Wystaw i Popularyzacji – kierownik mgr Antoni Goljan
VII. Biblioteka Główna – Dyrektor mgr Jan Fabijański, st. kustosz dyplom[owany]
1. Dział Uzupełnień Zbiorów – dr Zofia Sidorowicz, st. kustosz dyplom[owany]
2. Dział Wymiany Wydawnictw – mgr Jan Radożycki, kustosz Zofia
Nastowa, st. bibliotekarz
3. Dział Druków Zwartych – mgr Wiesława Laszczkowska, kustosz
4. Dział Druków Ciągłych – mgr Janina Feliksiakowa, st. kustosz dyplom[owany]
5. Dział Udostępniania Zbiorów – mgr inż. Józefa Górska, kustosz
VIII. Dział Dokumentacji i Informacji Naukowej – kierownik mgr A[ntoni]
Goljan, mgr Jan Krzemiński
Dorobek Naukowy Gabinetu Zoologicznego w Warszawie, Państwowego Muzeum Zoologicznego i Instytutu Zoologicznego PAN, jeśli uwzględnić publikacje
pracowników tych instytucji i obce, dokonane w oparciu o zbiory muzealne, sięga
kilku tysięcy pozycji. Bibliografia tego dorobku wymaga oddzielnego opracowania.
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{57} SPRAWA BUDOWY GMACHU DLA INSTYTUTU

ZOOLOGICZNEGO PAN
Gabinet Zoologiczny Uniwersytetu Warszawskiego, późniejsze Państwowe Muzeum Zoologiczne w Warszawie, nie miał nigdy budynku wzniesionego specjalnie
dla jego potrzeb. Po kilkuletniej tułaczce w początkach swego istnienia został
pomieszczony w roku 1823 w jednym z budynków uniwersyteckich, wzniesionych
dla pracowni i wystaw wydziału Sztuk Pięknych (patrz wyżej). Traktowano takie
załatwienie sprawy jako prowizorium, lecz przeciągnęło się ono lat 112, aż do
pożaru w roku 1935.
W ciągu tego długiego czasokresu nie ustawały narzekania na ciasnotę
pomieszczeń Gabinetu ([Władysław] Taczanowski, [Janusz] Domaniewski, [Jan]
Sztolcman). Było to zupełnie zrozumiałe. Każda żywa instytucja muzealna musi
się liczyć ze stałym bogaceniem swoich zasobów. Pod tym względem muzea
można porównać z książnicami publicznymi. Już przy wznoszeniu budynku dla
wielkiej biblioteki projektuje się pomieszczenia z dużą rezerwą przestrzeni na
wzrost książnicy, a lokalizacja powinna mieć na uwadze także ewentualną
możność dalszej rozbudowy. Żadnych z tych względów nie brano pod uwagę,
umieszczając Gabinet Zoologiczny w gmachu przy Krakowskim Przedmieściu.
Liczni pracownicy i współpracownicy Gabinetu oraz eksploratorzy, przeszukujący różne zakątki kraju i dziewicze obszary Syberii, Kamczatki, Himalajów,
Kaukazu, Gujany, Peru, Ekwadoru itd., nadsyłali ciągle nowe, niekiedy bardzo
cenne okazy, a przestrzeni dla ich umieszczenia, choćby zmagazynowania nie
przybywało.
Od roku 1919, tj. od chwili przekształcenia Gabinetu Zoologicznego na
Państwowe Muzeum Przyrodnicze, kiedy cele naukowo-badawcze tej instytucji
zaczęły odgrywać większą niż poprzednio rolę i w związku z tym powiększał się
fachowy personel naukowy, zaszła potrzeba rozmieszczenia tych pracowników,
a równocześnie stworzenia pracowni naukowych dla poszczególnych działów
pracy. Budynek zaczął pękać w szwach. Zamierzano zaspokoić rosnące potrzeby
lokalowe, choćby przez donajęcie jakiegoś pomieszczenia poza obrębem Uniwersytetu i rozparcelowania Muzeum na dwie części (patrz wyżej: projekt {58} Domaniewskiego 1935), lecz zamiar ten nie został zrealizowany.
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Pożar Muzeum w roku 1935 spowodował przeniesienie instytucji z Krakowskiego Przedmieścia na ul. Wilczą, ale przeniesienie nie poprawiło warunków
jej egzystencji. Zamiast 1394 m2 powierzchni (patrz wyżej) Muzeum otrzymało
1365 m2, a więc jeszcze mniej niż poprzednio. Pewne działy Muzeum, np. Biblioteka, uzyskały poprawę warunków swej pracy, ale wystawę trzeba było zlikwidować. Część zbiorów wystawowych rozpoczęła długą tułaczkę najprzód po piętrach
budynku przy ul. Wilczej 64, później po różnych salach Pałacu Kultury i Nauki
i Pałacu Staszica (ciągłe przenoszenia odbiły się fatalnie na stanie zbiorów),
by osiąść ostatecznie w jakimś budynku gospodarczym na wsi Strzyżew (pow.
sochaczewski), zupełnie dla tych celów nie odpowiednim, gdzie narażone są na
całkowite zniszczenie. Inna część (głównie ptaki) została zwalona byle jak w ciasnych zapleczach Wystawy Zoologicznej w Pałacu Kultury. I pomyśleć, że taki los
spotkał okazy gromadzone wysiłkiem [Benedykta] Dybowskiego, [Michała]
Jankowskiego, [Wiktora] Godlewskiego, [Ludwika] Młokosiewicza, [Tomasza]
Bareya, [Konstantego] Jelskiego, [Jana] Sztolcmana i tylu innych badaczy na niezbadanych wówczas obszarach Azji, Afryki, Ameryki Płd., okazy, które stanowiły
nieraz światową sensację naukową i były chlubą Muzeum!
A zbiory Instytutu Zoologicznego wciąż rosną. Zamiast spalonych przez
hitlerowców w roku 1944 kolekcji entomologicznych uzyskano zbiory poniemieckie ocalałe z pożogi wojennej na Ziemiach Zachodnich. Jest również stały,
coroczny dopływ nowych materiałów. Dla przykładu wymienimy, że w roku 1964
wpłynęło do Instytutu 145 329 okazów, a w roku 1965 – 232 645 okazów.
Aczkolwiek większość tych okazów są to formy drobne, niemniej jednak roczny
przyrost pudeł wynosi kilka tysięcy.
Biblioteka również nie może pomieścić swoich zasobów. Część dubletów na
skutek nieodpowiednich warunków ulokowania uległa całkowitemu zniszczeniu
przez grzyby i wypadało ją spisać na straty, a reszta została umieszczona w schronie przy ul. Obozowej 61, gdzie warunki również nie są zadowalające.
{59} Ustawiczne alarmy w sprawie warunków lokalowych Instytutu spowodowały, że celem rozładowania dużego nagromadzenia zbiorów naukowych
i bibliotecznych oraz dla stworzenia właściwych warunków dla pracy naukowej
czynniki kierownicze Polskiej Akademii Nauk zdecydowały w zasadzie budowę
nowego gmachu dla Instytutu Zoologicznego, względnie rozbudowę siedziby przy
ul. Wilczej 64.
Projektów załatwienia sprawy, dawniejszych i nowszych, był cały szereg. Rozpatrzmy je w porządku chronologicznym.
Najdawniejszy projekt pochodzi z lat 1937–1938. Wyniknął on ze świadomości, że pomieszczenie Muzeum Zoologicznego w budynku przy ul. Wilczej 64
jest niewystarczające i może być traktowane tylko jako prowizorium. Plan opracowany przez architekta Stefana Tworkowskiego przewidywał wzniesienie
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budynku czterokondygnacyjnego o powierzchni użytkowej 6 000 m2. Budynek
miał pomieścić salę odczytową, 20 pokoi po 30 i 40 m2 na pracownie, 8 pokoi po
50 m2 na magazyny, 6 pokoi po 40 m2 na podręczne preparatornie przy pracowniach. Dla celów administracyjnych przewidziano 5 pokoi po 50 m2. Biblioteka
z czytelnią i magazynem książek miała otrzymać 1 000 m2, wystawa 900 m2. Projekt ten miał charakter wstępny, niejako orientacyjny, gdyż nie wiadomo było
nawet, gdzie ten budynek stanie. Zanim zdołano początkowy pomysł rozwinąć,
wybuchła wojna i projekt się zdezaktualizował×.
W roku 1947, w rok po otwarciu niewielkiej wystawy zoologicznej w parterowym budynku przy ul. Wilczej 64 (patrz wyżej), na posiedzeniu pracowników
naukowych Muzeum rozważany był projekt wystawienia na posesji przy ul. Wilczej
62, wówczas niezabudowanej, hali wystawowej, która zwiększyłaby pomieszczenia
wystawy. Projekt ten nie znalazł poparcia nawet wśród większości pracowników
Muzeum.
{60} Przy opracowywaniu ogólnego planu odbudowy zabytków historycznych Warszawy zwrócono m. in. uwagę na ruiny Zamku Ujazdowskiego.
Zimą 1948 roku ogłoszony był konkurs dla ewentualnych inwestorów o przyznanie tych ruin celem odbudowania. Możliwość przeniesienia Muzeum na
Ujazdów była brana pod uwagę także i przez dyrekcję Muzeum Zoologicznego.
Zwiedzono komisyjnie te ruiny, a następnie przeprowadzono obszerną dyskusję.
Z jednej strony były głosy, by ubiegać się o przyznanie ruin i następnie odbudować
je dla celów muzealnych, z drugiej podkreślano, że byłoby to również prowizorium, gdyż powierzchnia użytkowa nawet po odbudowie nie pomieściłaby wszystkich działów Muzeum. Zwyciężył projekt, aby ubiegać się o nową lokalizację
i wznieść nowoczesny gmach, odpowiadający całkowicie potrzebom Muzeum.
W roku 1951 sprawa budowy gmachu Muzeum została przekazana Dyrekcji
Budowy, projektującej gmachy dla Uniwersytetu Warszawskiego. Gmach muzeum
miał stanąć przy ul. Żwirki i Wigury frontem do tej ulicy. Projekt został opracowany pod kierunkiem arch. A. Gutta. Był to projekt bardzo obszerny, uwzględniający wszelkie potrzeby Instytutu Zoologicznego. Obejmował on istniejące
i mogące powstać w przyszłości działy Instytutu, a więc pomieszczenia dla
dyrekcji, administracji, pracownie naukowe, preparatornie, magazyny zbiorów,
bibliotekę z czytelnią, pracowniami bibliotecznymi i magazynami książek, wystawę,
salę odczytową i salę zebrań oraz laboratoria hodowlane. Przewidziane były też
rezerwy terenowe na dalszą rozbudowę.
Ze względu na szerokie ramy założeń budowy, projekt arch. Gutta
postanowiono traktować jako perspektywiczny o nieustalonym, a w każdym razie

×

Projekt arch[itektoniczny] S[tefana] Tworkowskiego. Arch[iwum] Inst[ytutu] Zool[ogicznego] PAN.
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dość odległym terminie realizacji. Nadmienić należy, że lokalizacja Instytutu przy
ul. Żwirki i Wigury, ze względu na postępującą zabudowę {61} pola Mokotowskiego, jest już dziś nieaktualna.
Projekty budowy Instytutu Zoologicznego znalazły się w ten sposób w impasie. Wobec tego prof. dr S[tanisław] Feliksiak wystąpił w końcu roku 1956
z projektem rozbudowy istniejącej posesji Instytutu przy ul. Wilczej 64. Według
tego projektu Instytut miałby zająć posesje przy ul. Wilczej 62, 64, 66 i 68 oraz
przy ul. Emilii Plater 8 i 10. Parcele te są częściowo zajęte przez starą zabudowę,
należałoby więc budowle te rozebrać, przy czym uzyskanoby działkę liczącą łącznie
9775 m2.
W 2-giej wersji od strony ul. Wilczej zamiast zwartego frontalnego zabudowania powstałyby dwa gmachy połączone pergolą z bramą i otwartym widokiem
na obecny gmach główny. Podobna pergola wraz z bramą prowadziłyby do wnęki
w gmachu wystawowym. Pod zabudową byłoby 3 450 m2, dziedzińce zajęłyby
2 400 m2, razem – 5 850 m2.
Projekt prof. [Stanisława] Feliksiaka nie znalazł uznania w kierowniczych
kołach Polskiej Akademii Nauk i ani 1-sza, ani 2-ga wersja nie zostały opracowane
technicznie i kosztorysowo. Obecnie wobec zabudowania działki przy ul. Wilczej
62 omawiany projekt stracił całkowicie aktualność.
Myśl rozbudowy istniejącego obiektu przy ul. Wilczej 64 uznana została
jednak za słuszną. Wychodząc z tego założenia Biuro Miastoprojekt Specjalistyczne opracowało w końcu roku 1961 projekt przewidujący rozbudowę Instytutu
w kierunku ulicy Emilii Plater z tym, że parcele 66 i 68 przeznaczonoby na parking. Przewiduje się wzniesienie nowego budynku od strony ulicy Wilczej (obecna
część parterowa od tej ulicy ma być rozebrana) dla administracji, pracowni naukowych i zespołu bibliotecznego. W {62} budynku istniejącym pozostałyby w zasadzie tylko zbiory naukowe i magazyny biblioteczne. Projektowana budowla
miałby 7 kondygnacji, przy czym siódmą kondygnację zajęłaby szklarnia. Elewacja
frontowa nowej części Instytutu zwrócona byłaby ku ul. Wilczej i ku parkingowi.
Pomieszczenia dla wystawy nie przewidziano.
Powyższy projekt jest w zasadzie w chwili obecnej traktowany jako ostateczne
rozwiązanie problemu rozbudowy Instytutu, jednak termin wykonania nie jest
ustalony. W ramach bieżącej pięciolatki omawiana budowla nie została zamieszczona, aczkolwiek budynek parterowy od ul. Wilczej został już rozebrany, co
można traktować jako wstępną część rozpoczęcia robót.
Na zakończenie poruszymy jeszcze sprawę wystawy zoologicznej. Jak wspomnieliśmy wyżej, aktualny projekt budowlany Instytutu nie przewiduje umieszczenia
wystawy przy ul. Wilczej 64. Wynikałoby z tego, że tymczasowa wystawa w Pałacu
Kultury i Nauki ma pozostać na stałe jako jedyna ekspozycja zoologiczna w stolicy i będzie stanowić wąski margines działalności Instytutu. Jest to całkowite

64

http://rcin.org.pl

odwrócenie zadań Instytutu w porównaniu z okresem sprzed 150 laty. Początkowo Gabinet Zoologiczny był prawie wyłącznie wystawą, a jego działalność
naukowa rozwijała się stopniowo i bardzo powoli, obecnie Instytut Zoologiczny,
który wśród swoich zadań (patrz statut) ma także współdziałanie w upowszechnianiu wiedzy zoologicznej, przesuwa centrum swoich zainteresowań na badania
naukowe i kształcenie oraz dokształcanie kadr naukowych. Nie umniejszając roli
tych właśnie kierunków w działalności Instytutu, podkreślamy, iż upowszechnienie
wiedzy zoologicznej, inaczej mówiąc popularyzacja, jest dziedziną wielkiej wagi
społecznej. Popularyzować wiedzę zoologiczną można oczywiście w sposób rozmaity. Czyni to radio i telewizja, zajmuje się popularyzacją zoologii Towarzystwo
Wiedzy Powszechnej, szereg wydawnictw periodycznych i książkowych, ale
w pierwszym rzędzie do upowszechniania wiedzy zoologicznej powołany jest
Instytut Zoologiczny.
{63} Na zachodzie Europy, w Związku Radzieckim, Stanach Zjednoczonych
Ameryki Północnej i wielu innych krajach istnieją ogromne muzea zoologiczne.
Uprawiają one na szeroką skalę badania naukowe, ale równocześnie kładą także
nacisk na popularyzację wiedzy zoologicznej. W obszernych pałacach-muzeach,
nakładem wielkich kosztów, zgromadzone są kolosalne ilości eksponatów z zakresu zoologii: okazy zakonserwowane w alkoholu i formalinie, okazy wypchane
i zasuszone, szkielety, modele, tablice itp. Ustawione są grupy biologiczne całych
zespołów roślinno-zwierzęcych, jak las tropikalny, sawanna, step, pustynia, krajobraz górski, polarny, dno morza itd. W oparciu o te eksponaty prowadzona jest
systematyczna akcja popularyzatorska w postaci oprowadzania po wystawie,
systematycznych cyklów prelekcji, odczytów, wyświetlania filmów, kolportażu
literatury popularno-naukowej.
W Polsce w chwili obecnej wystawy podobnego typu, choćby w skromnym
zakresie, nie ma. Istniejące u nas muzea zoologiczne w Zakopanem, Krakowie,
Poznaniu, Łodzi mają charakter prowincjonalny i zapoznają zwiedzających
głównie z fauną krajową. Szerszy zakres ma wystawa zoologiczna Instytutu
Zoologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest to muzeum poniemieckie, zrujnowane w większej swej części w okresie walk o Wrocław i ostatnio odbudowane
przez władze polskie. Z ocalałych zbiorów wymienić należy przede wszystkim
wielką i cenną kolekcję szkieletów. Inne działy zbiorów mają ogromne luki, gdyż
prawie wszystkie preparaty mokre były potłuczone, a preparaty suche pozbawione
osłony wobec zrujnowania ścian i dachu także przeważnie uległy zniszczeniu.
Nawet po uzupełnieniu braków, co nastąpi bardzo nierychło, wrocławskie muzeum pozostanie muzeum prowincjonalnym.
Istniejąca w Warszawie wystawa Instytutu Zoologicznego, znajdująca się
w Pałacu Kultury i Nauki, może być traktowana tylko jako prowizorium obliczone
na czas krótki. Warszawa powinna mieć wystawę zoologiczną godną stolicy Polski.
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Zasoby dla utworzenia takiej wystawy istnieją. Instytut Zoologiczny ma w swoich
składach, szafach, gablotach kilka {64} milionów okazów. Niestety, z powodu
braku lokalu, zbiory te są zupełnie dla zwiedzających niedostępne. Gdyby można
było je odpowiednio rozstawić i udostępnić, powstałaby wystawa, w oparciu
o którą Instytut Zoologiczny mógłby w sposób właściwy zorganizować swą działalność popularyzatorską i spełnić nakreślone w statucie zadanie społeczne.
Możność adaptowania dla celów wystawy jakiegoś przedwojennego zabytkowego budynku dziś już nie istnieje, gdyż dużych nieodbudowanych obiektów
w Warszawie nie ma. Za jedyne wyjście z sytuacji uznać trzeba wzniesienie specjalnego budynku wystawowego. Lokalizacja takiego budynku teoretycznie biorąc
mogłaby być rozmaita, jednak ze względu na to, iż wystawa powinna być łatwo
dostępna dla masowych zwiedzających, szkół, wycieczek, powinna ona znajdować
się w centrum Warszawy. I tu nawrócić należy do projektu prof. [Stanisława]
Feliksiaka, omówionego wyżej: budynek wystawowy powinien być obok rozbudowanego obecnie gmachu Instytutu przy ul. Wilczej 64. Działki przy ul. Wilczej
66 i 68 należy przeznaczyć nie na parking, lecz powinien na nich stanąć gmach
wystawy. Środki na rozbudowę Instytutu i wzniesienie budynku wystawowego
powinny się znaleźć i wykonanie całego dzieła nie może być w dalszym ciągu
odkładane. Przystąpienie do budowy byłoby najodpowiedniejszym sposobem
uczczenia 150-cioletniego jubileuszu założenia Gabinetu Zoologicznego
w Warszawie.
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E[i]streicher Aloizy [13, 17]
Fabijański Jan [60]
Fedorowicz Zygmunt [56]
Feldner [Wilhelm Christian Gotthelf von]
[9]
Feliksiak Stanisław [3, 30, 31, 39, 41–43,
45–48, 53, 55, 59, 64, 66]
Feliksiakowa Janina [39, 46, 60]
Fiudkowski Antoni [39, 46]
Gajl Kazimierz [43]
Galewski Kazimierz [60]
Gałązka Eugeniusz [39]
Ganin Mitrofan [22]

Powinno być: Jean-Louis.
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{67} Garliński Władysław [21, 24]
Gauger [16]
Gąsowska Matylda [55, 59]
Gieysztor Marian [43]
Godlewski Wiktor [19, 62]
Godman (z Londynu) Fredrich DuCane
[21]
Goljan Antoni [39, 41, 46, 47, 55, 58, 60]
Gorski Konstanty [17]
Górska Józefa [60]
Grelecki Franciszek [39]
Grube (z Wrocławia) A[dolf] E[duard]
[19, 21]
Gué [9]
Günther Albert [21]
Gutt A.lviii [63]
Hellmayr [Carl Eduard] z Monachium [21]
Hildt Ludwik [22, 43]
Hoffmann Jakub Fryderyk [8, 10, 12]
Jabłoński Bolesław [59]
Janicki Konstanty [31, 45, 53, 56]
Jankowski Antoni [39, 46]
Jankowski Michał [19, 21, 23,62 ]
Jarocki Feliks Paweł [1, 2, 5–17, 21, 30,
32]
Jastrzębowski Wojciech [11]
Jawłowski Hieronim [31, 39, 45]
Jelski Konstanty [18–21, 43, 62]
Józefik Mieczysław [59]
Juchnowicz Anna [33]
Kalinowski Jan [19, 21, 23]
Kessler Karol [19]
Kiernik Eugeniusz [Antoni] [31]
Kierych Eugeniusz [60]
Kiriczenko Aleksander [53]
Komuda [39]
Kostrowicki [Andrzej Samuel] [47]
Kowalska Krystyna [22, 41, 47, 56, 58, 60]
Kozłowska Hanna [39]
Kozłowska Wanda [39]
lviii

Kozłowski Piotr [30]
Kożuchowski Józef [58]
Koźminski Zygmunt [43]
Kreczmer A[rkadiusz] [43]
Kreczmer Bohdan [39]
Kremky Jerzy [31, 39, 43, 46]
Kreutzberg właściciel menażerii [13]
Krzemiński Jan [60]
Krzyżanowski Adrian [5, 7]
Księżopolski A[ntoni] [43]
Kugelan[n] [Johann Gottlieb] kolekcjoner
zwierząt [8, 12, 17]
Kulczyński Władysław [30, 45]
Kuntze Roman [43]
Laszczkowska Wiesława [12, 32, 39, 60,
67]
Lesson [René Primevère] [20]
Lewiński Jerzy [32]
Lichtenstein [Henryk Martin] [6, 7, 11]
Linkowski Jerzy [55, 59]
Lorec Zygmunt [56]
Lorentz Stanisław [41, 42]
Lubomirski Władysław [Emanuel] [21–23,
45]
Luniak Maciej [59]
{68} Łopuszański Eugeniusz [41]
Makólski [Józef] inż. [43]
Maschel entomolog [18]
Masłowski Marian [31, 39, 46]
Mikołaj I car [13]
Mikołajczyk Waldemar [60]
Miquier kolekcjoner zwierząt [11]
Mitrofanow Paweł [22]
Młokosiewicz Ludwik [21, 43, 62]
Mroczkowska Anna [60]
Mroczkowski Maciej [55, 60]
Muchanow Paweł kurator [13]
Münkwitz Sylwiusz [1, 5–7, 9, 10, 12, 17]
Nasonow Mikołaj [2, 25, 43]
Nast Janusz [3, 31, 39, 43, 46, 54–56, 59, 60]

Prawdopodobnie powinno być: Romuald.
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Nastowa Zofia [60]
Nowakowski Jakub [56, 60]
Oberthür [Charles i René] bracia [21]
Oberthür Karol [Charles] [24]
Okuniew Mikołaj gen. kurator [13]
Oldfield [Thomas] z Londynu [21]
Ottowa Bloch Anna [39, 40, 46]
Pacyna Tadeusz [39, 46]
Pallas Szymon [Peter Simon] [19]
Papież Józef [39]
Paszkowski Tadeusz [56]
Peters (z Berlina) Wilhelm [Karl Hartwig]
[21]
Pisarska Regina [60]
Pisarski Bolesławlix [56, 60]
Plisko Danuta [59]
Poborczyk Jan [30]
Poliński Władysław [3, 29, 30–33, 45]
Prauss Maria [33, 39]
Preuscherowa właściciel menażerii [13]
Prüffer Jan [29, 30, 31]
Przewalski Mikołaj [21]
Raabe Zdzisław [31, 39, 47]
Radoszkowski Oktawiusz [16]
Radożycki Jan [60]
Raimondi Antonio [20]
Rembieliński Konstanty [24]
Rembieliński Stanisław [21, 24]
Rembiszewski Maciej [59]
Remer Tadeusz [56]
Retowski O[tto von] [42, 45]
Riedel Adolf [55, 59]
Ridgway [Robert] z Waszyngtonu [21]
Roszkowski Wacław [3, 30–32, 38, 39, 45,
46]
Rożnowska Janina patrz Feliksiakowa [33]
Ruszkowski J[an] [45]
Rydzewski Władysław [3, 31, 32, 39, 41]
Rzewuska [Rozalia] hr z Opola [12]

lix

Rzyszewska Maria [23]
Salvin Osbert [21]
Sapiński Edward [39, 46]
Saussure de Henri [16]
Schulz [Karl] (z Drezna) kolekcjoner
zwierząt [13]
Sclater Philip Litley [21]
Serafiński Włodzimierz [55]
Sidorowicz Zofia [60]
{69} Siedlecki Michał [32]
Siemiradzki Józef [21]
Skobejko Romuald [31, 39, 46]
Skrodzki Józef Karol [5, 7]
Słaszczewski P [43]
Solski Siemion [21, 45]
Spychalski Marian [46]
Staręga Wojciech [59]
Steindachner [Franz] z Wiednia kustosz
[21]
Stronczyński Kazimierz [15, 22]
[SŚ]widerski Edward [39, 46
Swirski Zbigniew [55, 59]
Szczełkanowcew Jakub [25]
Szelegiewicz Henryk [60]
Szczepski Jan Bogumił [32, 47, 56, 60, 67]
Sznabl Jan [16, 21, 22, 43]
Sztolcman Jan [2, 3, 6, 16, 18, 20–24,
28–31, 45, 61, 62, 67]
Taczanowski [Franciszek] radca stanu [5]
Taczanowski Władysław [2, 6, 12–18,
20–26, 28, 30, 32, 45, 61, 67]
Tarwid Kazimierz [3, 31, 39–41, 43]
Tenenbaum Szymon [39, 46]
Thorell Tamerla Teodor [21]
Trojan P[rzemysław] [56]
Tschudi [Johann Jacob von] [20]
Tudor fabrykant [42]
Tur Jan [31]
Tworkowski Stefan [62, 63]
Uljanin Wasyl [22]

Powinno być: Bohdan.
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Verrauxlx [Verreaux] Edward [13, 16]
Waga Antoni [15, 16, 22]
Wagner Antoni [2, 3, 29, 30, 31, 45]
Wałecki Antoni [15, 16, 22]
Wańkowicz Jan [16, 22, 23, 43]
Wertz [43]
Węgrzecki Mieczysław [31]
Wierzbicka Maria [55]
Wierzbicki Jerzy [39]

Wierzejski Paweł [8, 11, 13, 14]
Wiśniewski Wincenty [56]
Wolski Tadeusz [30, 31, 39, 45, 53, 57]
Wrześniowski August [17, 21, 22, 25]
Zachwatowicz J[an] [42]
Zielińska Barbara [60]
Znatowicz Artur [15]
Znatowicz Bronisław [15]

{koniec maszynopisu}
—²–

lx

W całym tekście nazwisko Verreaux pisane błędnie: Verraux.
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SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik 1. Projekt pisma Janusza Domaniewskiego do Departamentu Nauki
i Sztuki Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Archiwum
MiIZ PAN.
Załącznik 2. Pismo Janusza Domaniewskiego do Wydziału Nauki i Sztuki Ministerstwa
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, wraz z załącznikiem „Sprawozdanie
ze strat w Bibljotece spowodowanych pożarem Państwowego Muzeum Zoologicznego
w Warszawie w dniu 1-ym października 1935 roku”. Archiwum MiIZ PAN.
Załącznik 3. Akt zdania Państwowego Muzeum Zoologicznego z dnia 2 maja 1936 roku,
Janusz Domaniewski, Wacław Roszkowski. Archiwum MiIZ PAN.
Załącznik 4. Projekt „Ugody” pomiędzy Skarbem Państwa i Januszem Domaniewskim.
Archiwum MiIZ PAN.
Załącznik 5. Lista części okazów zwróconych Państwowemu Muzeum Zoologicznemu
w 1945/46 roku sporządzona 18 maja 1946 roku przez Stanisława Feliksiaka. Archiwum MiIZ PAN.
Załącznik 6. Pismo Stanisława Feliksiaka z dnia 24 maja 1947 roku do Okręgowej Komisji
Badań Zbrodni Niemieckich dotyczące rewindykacji zbiorów Państwowego Muzeum
Zoologicznego. Archiwum MiIZ PAN.
Załącznik 7. Dwa sprawozdania Stanisława Feliksiaka z dnia 10 października 1946 roku.
Archiwum MiIZ PAN.
Załącznik 8. Sprawozdanie Stanisława Feliksiaka z działalności Grupy Zoologicznej za
okres od dnia 2 I 1945 do dnia 15 I 1945. Archiwum MiIZ PAN.
Załącznik 9. Raport Stanisława Feliksiaka z dnia 25 maja 1945 roku. Archiwum MiIZ PAN.
Załącznik 10. Sprawozdanie Janusza Domaniewskiego z dnia 20 marca 1945 roku, sporządzone dla Ministerstwa Oświaty. Archiwum MiIZ PAN.
Załącznik 11. Sprawozdanie Stanisława Feliksiaka z dnia 30 sierpnia 1947 roku. Archiwum
MiIZ PAN.
Załącznik 12. Sprawozdanie Stanisława Feliksiaka z dnia 27 lutego 1952 roku. Archiwum
MiIZ PAN.
Załącznik 13. Sprawozdanie Stanisława Feliksiaka z działalności Państwowego Muzeum
Zoologicznego z dnia 21 października 1948 roku. Archiwum MiIZ PAN.
Załącznik 14. Notatka z dnia 20 listopada 1951 roku dla prof. Włodzimierza Michajłowa.
Archiwum MiIZ PAN.
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Załącznik 15. Pismo prof. Tadeusza Jaczewskiego z dnia 4 września 1952 roku. Archiwum
MiIZ PAN.
Załącznik 16. Dokument z dnia 27 lutego 1941 roku sporządzony przez Stanisława Feliksiaka. Archiwum MiIZ PAN.
Załącznik 17. Życiorys Stanisława Feliksiaka. Archiwum MiIZ PAN.
Załącznik 18. Sprawozdanie z zebrania pracowników naukowych Państwowego Muzeum
Zoologicznego w dniu 21 maja 1951 roku. Archiwum MiIZ PAN.
Załącznik 19. Pismo z dnia 25 października 1952 informujące o przekazaniu Państwowego
Muzeum Zoologicznego Polskiej Akademii Nauk. Archiwum MiIZ PAN.
Załącznik 20. Sprawozdanie z zebrania pracowników naukowych Państwowego Muzeum
Zoologicznego w dniu 9 stycznia 1953 roku. Archiwum MiIZ PAN.
Załącznik 21. Sprawozdanie z zebrania pracowników naukowych Państwowego Muzeum
Zoologicznego w dniu 30 stycznia 1953 roku. Archiwum MiIZ PAN.
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Załącznik 1. Projekt pisma Janusza Domaniewskiego do Departamentu Nauki i Sztuki
Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Archiwum MiIZ PAN.
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Załącznik 2. Pismo Janusza Domaniewskiego do Wydziału Nauki i Sztuki Ministerstwa
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, wraz z załącznikiem „Sprawozdanie ze strat
w Bibljotece spowodowanych pożarem Państwowego Muzeum Zoologicznego w Warszawie
w dniu 1-ym października 1935 roku”. Archiwum MiIZ PAN.
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Załącznik 3. Akt zdania Państwowego Muzeum Zoologicznego z dnia 2 maja 1936 roku,
Janusz Domaniewski, Wacław Roszkowski. Archiwum MiIZ PAN.
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Załącznik 4. Projekt „Ugody” pomiędzy Skarbem Państwa i Januszem Domaniewskim.
Archiwum MiIZ PAN.
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Załącznik 5. Lista części okazów zwróconych Państwowemu Muzeum Zoologicznemu
w 1945/46 roku sporządzona 18 maja 1946 roku przez Stanisława Feliksiaka. Archiwum
MiIZ PAN.
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Załącznik 6. Pismo Stanisława Feliksiaka z dnia 24 maja 1947 roku do Okręgowej Komisji
Badań Zbrodni Niemieckich dotyczące rewindykacji zbiorów PMZ. Archiwum MiIZ PAN.

99

http://rcin.org.pl

Załącznik 6, cd.

100

http://rcin.org.pl

Załącznik 7. Dwa sprawozdania Stanisława Feliksiaka z dnia 10 października 1946 roku.
Archiwum MiIZ PAN.
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Załącznik 8. Sprawozdanie Stanisława Feliksiaka z działalności Grupy Zoologicznej za
okres od dnia 2 I 1945 do dnia 15 I 1945. Archiwum MiIZ PAN.
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Załącznik 9. Raport Stanisława Feliksiaka z dnia 25 maja 1945 roku. Archiwum MiIZ PAN.
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Załącznik 10. Sprawozdanie Janusza Domaniewskiego z dnia 20 marca 1945 roku,
sporządzone dla Ministerstwa Oświaty. Archiwum MiIZ PAN.
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Załącznik 11. Sprawozdanie Stanisława Feliksiaka z dnia 30 sierpnia 1947 roku.
Archiwum MiIZ PAN.
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Załącznik 12. Sprawozdanie Stanisława Feliksiaka z dnia 27 lutego 1952 roku. Archiwum
MiIZ PAN.
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Załącznik 13. Sprawozdanie Stanisława Feliksiaka z działalności Państwowego Muzeum
Zoologicznego z dnia 21 października 1948 roku. Archiwum MiIZ PAN.
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Załącznik 14. Notatka z dnia 20 listopada 1951 roku dla prof. Włodzimierza Michajłowa.
Archiwum MiIZ PAN.
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Załącznik 15. Pismo prof. Tadeusza Jaczewskiego z dnia 4 września 1952 roku. Archiwum
MiIZ PAN.
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Załącznik 16. Dokument z dnia 27 lutego 1941 roku sporządzony przez Stanisława
Feliksiaka. Archiwum MiIZ PAN.
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Załącznik 17. Życiorys Stanisława Feliksiaka. Archiwum MiIZ PAN.
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Załącznik 18. Sprawozdanie z zebrania pracowników naukowych Państwowego Muzeum
Zoologicznego w dniu 21 maja 1951 roku. Archiwum MiIZ PAN.
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Załącznik 19. Pismo z dnia 25 października 1952 informujące o przekazaniu Państwowego
Muzeum Zoologicznego Polskiej Akademii Nauk. Archiwum MiIZ PAN.
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Załącznik 20. Sprawozdanie z zebrania pracowników naukowych Państwowego Muzeum
Zoologicznego w dniu 9 stycznia 1953 roku. Archiwum MiIZ PAN.
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Załącznik 21. Sprawozdanie z zebrania pracowników naukowych Państwowego Muzeum
Zoologicznego w dniu 30 stycznia 1953 roku. Archiwum MiIZ PAN.
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SPIS ILUSTRACJI
Ryc. 1. Płyta nagrobna Feliksa Pawła Jarockiego, Cmentarz Powązkowski w Warszawie.
Archiwum MiIZ PAN.
Ryc. 2. „Żubr Jarockiego” pozyskany przez Gabinet Zoologiczny w 1827 roku, fotografia
z lat 30. XX w. Archiwum MiIZ PAN.
Ryc. 3. Jan Tafiłowski, Pawilon Oddziału Sztuk Pięknych (tzw. Gmach Pomuzealny, obecnie
siedziba Wydziału Historycznego UW), 1827, rysunek. Archiwum Główne Akt Dawnych.
Ryc. 4. Pałac Kazimierzowski, „Biesiada Literacka”, 1882, nr 317. Archiwum MiIZ PAN.
Ryc. 5. Pawilon Sztuk Pięknych (tzw. Gmach Pomuzealny, obecnie siedziba Wydziału
Historycznego UW), na pierwszym piętrze mieścił się Gabinet Zoologiczny, rycina,
„Biesiada Literacka”, 1882, nr 317. Archiwum MiIZ PAN.
Ryc. 6. Wnętrze Gabinetu Zoologicznego, rycina według rysunku Wojciecha Gersona, „Tygodnik Ilustrowany”, 1869. Archiwum MiIZ PAN.
Ryc. 7. Wnętrze Gabinetu Zoologicznego, rycina, „Biesiada Literacka”, 1882, nr 317.
Archiwum MiIZ PAN.
Ryc. 8. Klatka schodowa Pawilonu Sztuk Pięknych, rycina, „Biesiada Literacka”, 1882, nr
317. Archiwum MiIZ PAN.
Ryc. 9. Wnętrze Gabinetu Zoologicznego, rycina, „Biesiada Literacka”, 1882, nr 317.
Archiwum MiIZ PAN.
Ryc. 10. Jan Feliks Piwarski, Klatka schodowa w Pawilonie Sztuk Pięknych, rysunek podmalowany akwarelą, lata 20. XIX w. Muzeum Narodowe w Warszawie.
Ryc. 11. Deska umieszczona wewnątrz spreparowanego słonia pozyskanego przez Gabinet
Zoologiczny w 1827 roku. Archiwum MiIZ PAN.
Ryc. 12. Orłosępy. Wystawa Państwowego Muzeum Zoologicznego, lata 20. XX w. Archiwum MiIZ PAN.
Ryc. 13. Aleksander Branicki (1821–1877). Archiwum MiIZ PAN.
Ryc. 14. Konstanty Branicki (1824–1884). Archiwum MiIZ PAN.
Ryc. 15. Bychawka, miejsce zamieszkania Władysława Taczanowskiego w latach 1845–49
u księdza Walentego Baranowskiego (później Biskupa Lubelskiego), zebrane tu ptaki
zostały włączone do kolekcji ornitologicznej Gabinetu Zoologicznego, 1969 rok.
Archiwum MiIZ PAN.
Ryc. 16. Bychawka, plebania i kościół, 1969 rok. Archiwum MiIZ PAN.
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Ryc. 17. Bychawka, plebania, 1969 rok. Archiwum MiIZ PAN.
Ryc. 18. Bychawka, szkółka parafialna, 1969 rok. Archiwum MiIZ PAN.
Ryc. 19. Władysław Taczanowski (1819–1890). Archiwum MiIZ PAN.
Ryc. 20. Władysław Taczanowski (1819–1890). Archiwum MiIZ PAN.
Ryc. 21. Od lewej: Antoni Waga (1799–1890), Konstanty Branicki (1824–1884),
Władysław Taczanowski (1819–1890). Archiwum MiIZ PAN.
Ryc. 22. Henryk Dziedzicki (1847–1921). Archiwum MiIZ PAN.
Ryc. 23. Od lewej: Jan Sztolcman (1854–1928), Józef Siemiradzki (1858–1933) oraz pies
Sztolcmana – Dżok, Suayaquil (Ekwador), 1883 rok. Archiwum MiIZ PAN.
Ryc. 24. Jan Sztolcman (1854–1928). Archiwum MiIZ PAN.
Ryc. 25. Od lewej: Antoni Wagner (1860–1928), Jan Sztolcman (1854–1928). Archiwum
MiIZ PAN.
Ryc. 26. August Wrześniowski (1836–1892). Archiwum MiIZ PAN.
Ryc. 27. Benedykt Dybowski (1833–1930). Archiwum MiIZ PAN.
Ryc. 28. Benedykt Dybowski w czasie zesłania na Sybir nad Bajkał, lata 1866–1868. Archiwum MiIZ PAN.
Ryc. 29. Dom Dybowskiego w Kułtuku na Syberii, 1926 rok. Archiwum MiIZ PAN.
Ryc. 30. Benedykt Dybowski (1833–1930). Archiwum MiIZ PAN.
Ryc. 31. Michał Siedlecki (1873–1940). Archiwum MiIZ PAN.
Ryc. 32. Antoni Wagner (1860–1928). Archiwum MiIZ PAN.
Ryc. 33. Janusz Domaniewski (1891–1954), uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, 1920
rok. Archiwum MiIZ PAN.
Ryc. 34. Janusz Domaniewski (1891–1954). Archiwum MiIZ PAN.
Ryc. 35. Od lewej: Janusz Domaniewski (1891–1954), Jan Sztolcman (1854–1928),
Tadeusz Chrostowski (1878–1923), Władysław Poliński (1885–1930), 1919 rok.
Archiwum MiIZ PAN.
Ryc. 36. Janusz Domaniewski (1891–1954), 1945 rok. Archiwum MiIZ PAN.
Ryc. 37. Goryl na wystawie Państwowego Muzeum Zoologicznego w Gmachu Pomuzealnym, 1932 rok. Archiwum MiIZ PAN.
Ryc. 38–39. Pożar budynku Państwowego Muzeum Zoologicznego (obecnie Gmach Pomuzealny), 1935 rok. Narodowe Archiwum Cyfrowe.
Ryc. 40. Pożar budynku Państwowego Muzeum Zoologicznego mieszczącego się w Gmachu Pomuzealnym, 1935 rok. Narodowe Archiwum Cyfrowe.
Ryc. 41. Przenoszenie obiektów muzealnych po pożarze budynku Państwowego Muzeum
Zoologicznego (Gmachu Pomuzealnego) do namiotów rozstawionych przed Szkołą
Główną, 1935 rok. Narodowe Archiwum Cyfrowe.
Ryc. 42–43. Przenoszenie obiektów muzealnych po pożarze budynku Państwowego
Muzeum Zoologicznego (Gmachu Pomuzealnego) do namiotów rozstawionych przed
Szkołą Główną, 1935 rok. Narodowe Archiwum Cyfrowe.
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Ryc. 44. Wacław Roszkowski (1886–1944), Skarżysko, 1908 rok. Archiwum MiIZ PAN.
Ryc. 45. Tadeusz Jaczewski (1899–1974), uczestnik II Powstania Śląskiego (1921),
żołnierz 16 Kompanii Obrony Warszawy (wrzesień 1939), żołnierz Armii Krajowej
(Kedyw), uczestnik powstania warszawskiego, bezpośrednio po uwolnieniu z obozu
jenieckiego – Lubeka, maj 1945. Archiwum MiIZ PAN.
Ryc. 46. Tadeusz Jaczewski (1899–1974). Archiwum MiIZ PAN.
Ryc. 47. Od lewej: Tadeusz Jaczewski (1899–1974), Vladimir Landa, Georgij Paspalev,
akademik Jewgienij N. Pawłowski, Leokadia Jarecka, Leningrad, 1958 rok. Archiwum
MiIZ PAN.
Ryc. 48. Od lewej: Tadeusz Jaczewski (1899–1974), Kazimierz Kowalski (1925–2007),
Leningrad, 1959 rok. Archiwum MiIZ PAN.
Ryc. 49. Tadeusz Jaczewski (1899–1974), Zygmunt Fedorowicz (1889–1973), grób Jana
Sztolcmana i jego siostry, Wilanów. Archiwum MiIZ PAN.
Ryc. 50. Stanisław Feliksiak (1906–1992), 1945 rok. Archiwum MiIZ PAN.
Ryc. 51. Stanisław Feliksiak (1906–1992). Archiwum MiIZ PAN.
Ryc. 52. Janusz Nast (1908–1991). Archiwum MiIZ PAN.
Ryc. 53–63. Państwowe Muzeum Zoologiczne, budynek przy ulicy Wilczej 64, 1945 rok.
Archiwum MiIZ PAN.
Ryc. 64. Państwowe Muzeum Zoologiczne, posesja przy ulicy Wilczej 64, 1945 rok, podwórko z widocznymi wykopami, w których ukryto zbiory w listopadzie 1944 roku.
Archiwum MiIZ PAN.
Ryc. 65. Państwowe Muzeum Zoologiczne, parterowy budynek, w którym urządzono
wystawę, widok od ulicy Wilczej, 1946 rok. Archiwum MiIZ PAN.
Ryc. 66. Państwowe Muzeum Zoologiczne, budynek wystawienniczy, wejście od ulicy
Wilczej. Archiwum MiIZ PAN.
Ryc. 67. Państwowe Muzeum Zoologiczne, ul. Wilcza 64, budynek wystawienniczy od
strony podwórka. Archiwum MiIZ PAN.
Ryc. 68. Lirogon i ptak rajski, wystawa urządzona w 1946 roku przez Państwowe Muzeum
Zoologiczne, ul. Wilcza 64. Archiwum MiIZ PAN.
Ryc. 69. Państwowe Muzeum Zoologiczne, ul. Wilcza 64, brama wjazdowa. Archiwum
MiIZ PAN.
Ryc. 70. Państwowe Muzeum Zoologiczne, ul. Wilcza 64, preparatornia, 1956 rok. Archiwum MiIZ PAN.
Ryc. 71. Instytut Zoologiczny Polskiej Akademii Nauk, wejście do 5-piętrowej oficyny,
1956 rok. Archiwum MiIZ PAN.
Ryc. 72. Instytut Zoologiczny Polskiej Akademii Nauk, budynek wystawienniczy, wejście
od podwórka, 1962 rok. Archiwum MiIZ PAN.
Ryc. 73. Instytut Zoologiczny Polskiej Akademii Nauk, budynek przy ulicy Wilczej 64,
1962 rok. Archiwum MiIZ PAN.
Ryc. 74. Instytut Zoologiczny Polskiej Akademii Nauk, budynek wystawienniczy, wejście
od ulicy Wilczej, 1965 rok. Archiwum MiIZ PAN.
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Ryc. 75. Instytut Zoologiczny Polskiej Akademii Nauk, ulica Wilcza 64, brama wjazdowa,
1965 rok. Archiwum MiIZ PAN.
Ryc. 76. Instytut Zoologiczny Polskiej Akademii Nauk, posesja przy ulicy Wilczej 64,
dziedziniec wewnętrzny, 1965 rok. Archiwum MiIZ PAN.
Ryc. 77–80. Strzyżew (obecnie gmina Kampinos, woj. mazowieckie), budynki gospodarcze, w których przechowywano zbiory zoologiczne, 1966 rok. Archiwum MiIZ PAN.
Ryc. 81. „Orzeł i pięć gwiazd Uniwersytetu. Wystawa z okazji jubileuszu 200-lecia
Uniwersytetu Warszawskiego poświęcona narodzinom uczelni”. Zabytkowy pałac
Tyszkiewiczów-Potockich przy Krakowskim Przedmieściu 32. Foto. H. Kowalski,
2016.
Ryc. 82. Oryginalne eksponaty pochodzące z Gabinetu Zoologicznego na wystawie „Orzeł
i pięć gwiazd Uniwersytetu”. Foto. H. Kowalski, 2016.
Ryc. 83. Orzeł ze zbiorów Sylwiusza Münkwitza zakupionych w 1816 roku dla Gabinetu
Zoologicznego. Wystawa „Orzeł i pięć gwiazd Uniwersytetu”. Foto. H. Kowalski,
2016.
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ILUSTRACJE
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Ryc. 1. Płyta nagrobna Feliksa Pawła Jarockiego, Cmentarz Powązkowski w Warszawie.
Archiwum MiIZ PAN.

Ryc. 2. „Żubr Jarockiego” pozyskany przez Gabinet Zoologiczny w 1827 roku, fotografia
z lat 30. XX w. Archiwum MiIZ PAN.

154

http://rcin.org.pl

Ryc. 3. Jan Tafiłowski, Pawilon Oddziału Sztuk Pięknych (tzw. Gmach Pomuzealny, obecnie siedziba Wydziału Historycznego UW), 1827 rok, rysunek. Archiwum Główne Akt
Dawnych.

Ryc. 4. Pałac Kazimierzowski, „Biesiada Literacka”, 1882, nr 317. Archiwum MiIZ PAN.
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Ryc. 5. Pawilon Sztuk Pięknych (tzw. Gmach Pomuzealny, obecnie siedziba
Wydziału Historycznego UW), na pierwszym piętrze mieścił się Gabinet
Zoologiczny, rycina, „Biesiada Literacka”, 1882, nr 317. Archiwum MiIZ PAN.

Ryc. 6. Wnętrze Gabinetu Zoologicznego, rycina według rysunku Wojciecha Gersona,
„Tygodnik Ilustrowany”, 1869. Archiwum MiIZ PAN.
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Ryc. 7. Wnętrze Gabinetu Zoologicznego, rycina, „Biesiada
Literacka”, 1882, nr 317. Archiwum MiIZ PAN.
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Ryc. 8. Klatka schodowa Pawilonu Sztuk Pięknych, rycina, „Biesiada
Literacka”, 1882, nr 317. Archiwum MiIZ PAN.
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Ryc. 9. Wnętrze Gabinetu Zoologicznego, rycina, „Biesiada Literacka”,
1882, nr 317. Archiwum MiIZ PAN.
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Ryc. 10. Jan Feliks Piwarski, Klatka schodowa w Pawilonie Sztuk Pięknych, rysunek
podmalowany akwarelą, lata 20. XIX w. Muzeum Narodowe w Warszawie.
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Ryc. 11. Deska umieszczona wewnątrz spreparowanego
słonia pozyskanego przez Gabinet Zoologiczny w 1827 roku.
Archiwum MiIZ PAN.
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Ryc. 12. Orłosępy. Wystawa Państwowego Muzeum Zoologicznego,
lata 30. XX w. Archiwum MiIZ PAN.
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Ryc. 13. Aleksander Branicki (1821–
–1877). Archiwum MiIZ PAN.

Ryc. 14. Konstanty Branicki
(1824–1884). Archiwum
MiIZ PAN.
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Ryc. 15. Bychawka, miejsce zamieszkania Władysława Taczanowskiego w latach 1845–49
u księdza Walentego Baranowskiego (później Biskupa Lubelskiego), zebrane tu ptaki zostały włączone do kolekcji ornitologicznej Gabinetu Zoologicznego, 1969 rok. Archiwum
MiIZ PAN.

Ryc. 16. Bychawka, plebania i kościół, 1969 rok. Archiwum MiIZ PAN.
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Ryc. 17. Bychawka, plebania, 1969 rok. Archiwum MiIZ PAN.

Ryc. 18. Bychawka, szkółka parafialna, 1969 rok. Archiwum MiIZ PAN.
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Ryc. 19. Władysław Taczanowski (1819–1890). Archiwum MiIZ PAN.
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Ryc. 20. Władysław Taczanowski (1819–1890).
Archiwum MiIZ PAN.

Ryc. 21. Od lewej: Antoni Waga (1799–1890), Konstanty Branicki (1824–1884),
Władysław Taczanowski (1819–1890). Archiwum MiIZ PAN.
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Ryc. 22. Henryk Dziedzicki
(1847–1921). Archiwum
MiIZ PAN.

Ryc. 23. Od lewej: Jan Sztolcman (1854–1928), Józef
Siemiradzki (1858–1933) oraz pies Sztolcmana – Dżok,
Suayaquil (Ekwador), 1883 rok. Archiwum MiIZ PAN.
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Ryc. 24. Jan Sztolcman (1854–1928). Archiwum
MiIZ PAN.

Ryc. 25. Od lewej: Antoni Wagner (1860–1928), Jan Sztolcman
(1854–1928). Archiwum MiIZ PAN.
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Ryc. 26. August Wrześniowski (1836–
–1892). Archiwum MiIZ PAN.

Ryc. 27. Benedykt Dybowski (1833–1930).
Archiwum MiIZ PAN.
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Ryc. 28. Benedykt Dybowski w czasie
zesłania na Sybir nad Bajkał, lata
1866–1868. Archiwum MiIZ PAN.

Ryc. 29. Dom Dybowskiego w Kułtuku na Syberii, 1926 rok. Archiwum MiIZ PAN.
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Ryc. 30. Benedykt Dybowski (1833–1930). Archiwum MiIZ PAN.
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Ryc. 31. Michał Siedlecki (1873–1940).
Archiwum MiIZ PAN.

Ryc. 32. Antoni Wagner (1860–1928).
Archiwum MiIZ PAN.

173

http://rcin.org.pl

Ryc. 33. Janusz Domaniewski
(1891–1954), uczestnik wojny
polsko-bolszewickiej, 1920 rok.
Archiwum MiIZ PAN.

Ryc. 34. Janusz Domaniewski (1891–1954).
Archiwum MiIZ PAN.
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Ryc. 35. Od lewej: Janusz Domaniewski (1891–1954), Jan Sztolcman (1854–1928),
Tadeusz Chrostowski (1878–1923), Władysław Poliński (1885–1930), 1919 rok. Archiwum
MiIZ PAN.

Ryc. 36. Janusz Domaniewski (1891–1954),
1945 rok. Archiwum MiIZ PAN.
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Ryc. 37. Goryl na wystawie Państwowego Muzeum
Zoologicznego w Gmachu Pomuzealnym, 1932 rok.
Archiwum MiIZ PAN.

176

http://rcin.org.pl

Ryc. 38–39. Pożar budynku Państwowego Muzeum Zoologicznego (obecnie Gmach
Pomuzealny), 1935 rok. Narodowe Archiwum Cyfrowe.
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Ryc. 40. Pożar budynku Państwowego Muzeum Zoologicznego mieszczącego się w Gmachu
Pomuzealnym, 1935 rok. Narodowe Archiwum Cyfrowe.

Ryc. 41. Przenoszenie obiektów muzealnych po pożarze budynku Państwowego Muzeum
Zoologicznego (Gmachu Pomuzealnego) do namiotów rozstawionych przed Szkołą
Główną, 1935 rok. Narodowe Archiwum Cyfrowe.
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Ryc. 42–43. Przenoszenie obiektów muzealnych po pożarze budynku Państwowego
Muzeum Zoologicznego (Gmachu Pomuzealnego) do namiotów rozstawionych przed
Szkołą Główną, 1935 rok. Narodowe Archiwum Cyfrowe.
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Ryc. 44. Wacław Roszkowski (1886–1944), Skarżysko,
1908 rok. Archiwum MiIZ PAN.
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Ryc. 45. Tadeusz Jaczewski (1899–1974),
uczestnik II Powstania Śląskiego (1921), żołnierz
16 Kompanii Obrony Warszawy (wrzesień 1939),
żołnierz Armii Krajowej (Kedyw), uczestnik
powstania warszawskiego, bezpośrednio po
uwolnieniu z obozu jenieckiego – Lubeka,
maj 1945. Archiwum MiIZ PAN.

Ryc. 46. Tadeusz Jaczewski
(1899–1974). Archiwum
MiIZ PAN.
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Ryc. 47. Od lewej: Tadeusz Jaczewski (1899–1974), Vladimir Landa, Georgij Paspalev,
akademik Jewgienij N. Pawłowski, Leokadia Jarecka, Leningrad, 1958 rok. Archiwum
MiIZ PAN.

Ryc. 48. Od lewej: Tadeusz Jaczewski (1899–1974), Kazimierz Kowalski (1925–2007),
Leningrad, 1959 rok. Archiwum MiIZ PAN.
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Ryc. 49. Tadeusz Jaczewski (1899–1974), Zygmunt Fedorowicz
(1889–1973), grób Jana Sztolcmana i jego siostry, Wilanów.
Archiwum MiIZ PAN.
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Ryc. 50. Stanisław Feliksiak
(1906–1992), 1945 rok.
Archiwum MiIZ PAN.

Ryc. 51. Stanisław Feliksiak (1906–1992). Archiwum MiIZ PAN.
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Ryc. 52. Janusz Nast (1908–1991). Archiwum MiIZ PAN.
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Ryc. 53–54. Państwowe Muzeum Zoologiczne, budynek przy
ulicy Wilczej 64, 1945 rok. Archiwum MiIZ PAN.
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Ryc. 55–56. Państwowe Muzeum Zoologiczne, budynek przy
ulicy Wilczej 64, 1945 rok. Archiwum MiIZ PAN.
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Ryc. 57–58. Państwowe Muzeum Zoologiczne, budynek przy
ulicy Wilczej 64, 1945 rok. Archiwum MiIZ PAN.
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Ryc. 59–60. Państwowe Muzeum Zoologiczne, budynek przy
ulicy Wilczej 64, 1945 rok. Archiwum MiIZ PAN.
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Ryc. 61–62. Państwowe Muzeum Zoologiczne, budynek przy
ulicy Wilczej 64, 1945 rok. Archiwum MiIZ PAN.
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Ryc. 63. Państwowe Muzeum Zoologiczne, budynek przy ulicy
Wilczej 64, 1945 rok. Archiwum MiIZ PAN.

Ryc. 64. Państwowe Muzeum Zoologiczne, posesja przy ulicy
Wilczej 64, 1945 rok, podwórko z widocznymi wykopami,
w których ukryto zbiory w listopadzie 1944 roku. Archiwum
MiIZ PAN.
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Ryc. 65. Państwowe Muzeum Zoologiczne, parterowy budynek, w którym
urządzono wystawę, widok od ulicy Wilczej, 1946 rok. Archiwum MiIZ PAN.

Ryc. 66. Państwowe Muzeum Zoologiczne, budynek
wystawienniczy, wejście od ulicy Wilczej. Archiwum
MiIZ PAN.
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Ryc. 67. Państwowe Muzeum Zoologiczne, ul. Wilcza 64, budynek wystawienniczy
od strony podwórka. Archiwum MiIZ PAN.

Ryc. 68. Lirogon i ptak rajski, wystawa
urządzona w 1946 roku przez Państwowe
Muzeum Zoologiczne, ul. Wilcza 64.
Archiwum MiIZ PAN.
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Ryc. 69. Państwowe Muzeum Zoologiczne,
ul. Wilcza 64, brama wjazdowa. Archiwum
MiIZ PAN.

Ryc. 70. Państwowe Muzeum Zoologiczne,
ul. Wilcza 64, preparatornia, 1956 rok.
Archiwum MiIZ PAN.
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Ryc. 71. Instytut Zoologiczny Polskiej Akademii Nauk, wejście do 5-piętrowej oficyny,
1956 rok. Archiwum MiIZ PAN.

Ryc. 72. Instytut Zoologiczny Polskiej Akademii Nauk, budynek wystawienniczy, wejście
od podwórka, 1962 rok. Archiwum MiIZ PAN.
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Ryc. 73. Instytut Zoologiczny Polskiej
Akademii Nauk, budynek przy ulicy
Wilczej 64, 1962 rok. Archiwum
MiIZ PAN.

Ryc. 74. Instytut Zoologiczny Polskiej Akademii Nauk, budynek wystawienniczy, wejście od ulicy Wilczej, 1965 rok. Archiwum
MiIZ PAN.
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Ryc. 75. Instytut Zoologiczny Polskiej
Akademii Nauk, ulica Wilcza 64, brama
wjazdowa, 1965 rok. Archiwum MiIZ PAN.

Ryc. 76. Instytut Zoologiczny Polskiej Akademii Nauk, posesja przy ulicy Wilczej 64,
dziedziniec wewnętrzny, 1965 rok. Archiwum MiIZ PAN.
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Ryc. 77–78. Strzyżew (obecnie gmina Kampinos, woj. mazowieckie), budynki gospodarcze,
w których przechowywano zbiory zoologiczne, 1966 rok. Archiwum MiIZ PAN.
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Ryc. 79–80. Strzyżew (obecnie gmina Kampinos, woj. mazowieckie), budynki gospodarcze,
w których przechowywano zbiory zoologiczne, 1966 rok. Archiwum MiIZ PAN.
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Ryc. 81. „Orzeł i pięć gwiazd Uniwersytetu. Wystawa z okazji
jubileuszu 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego poświęcona
narodzinom uczelni”. Zabytkowy pałac Tyszkiewiczów-Potockich
przy Krakowskim Przedmieściu 32. Foto. H. Kowalski, 2016.
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Ryc. 82. Oryginalne eksponaty pochodzące z Gabinetu Zoologicznego na wystawie „Orzeł i pięć gwiazd Uniwersytetu”. Foto.
H. Kowalski, 2016.
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Ryc. 83. Orzeł ze zbiorów Sylwiusza Münkwitza zakupionych
w 1816 roku dla Gabinetu Zoologicznego. Wystawa „Orzeł i pięć
gwiazd Uniwersytetu”. Foto. H. Kowalski, 2016.
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