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SESJA NAUKOWA W 160 ROCZNICĘ URODZIN 
WIKTORA GODLEWSKIEGO

(BOGUTY, 29 MAJA 1992 R.)

Wiktor Ignacy Godlewski urodził się 30 grudnia 1831 r. w Bogutach Wielkich (obecnie woj. 
łomżyńskie), jako syn Aleksandra i Karoliny z Ciołkowskich; pochodził ze szlachty zaściankowej. 
Ukończył gimnazjum w Łomży, a następnie pracował w administracji majątków; ponadto przez cały 
czas współpracował z Gabinetem Zoologicznym Warszawskim. Za udział w Powstaniu Styczniowym 
został w roku 1864 aresztowany i wywieziony za Bajkał do m. Pietrowskoje. W latach 1865-1868 
zajmował się głównie preparowaniem ptaków i ssaków, które wysyłał do Gabinetu Zoologicznego 
Warszawskiego. Zetknął się wówczas z B. Dybowskim, który w końcu 1868 r. zaproponował mu 
współpracę i osiedlenie się w Kucuku nad Bajkałem.

Godlewski okazał się uzdolnionym konstruktorem przyrządów naukowych; m.in. opracował 
i zbudował przyrząd do pomiarów głębokości i poboru prób dna, zwany ołowianką. Dzięki 
zastosowaniu ołowianki skorygowano dotychczasową głębokość jeziora i rozpoznano bogactwo 
fauny dennej. Badania Bajkału przeciągnęły się do roku 1872, a wyniki wskazały na mylny dotychczas 
pogląd o ubóstwie fauny jeziora. Obaj badacze zostali odznaczeni małymi złotymi medalami 
Rosyjskiego Towarzystwa Geograficznego. W roku 1871 Godlewski wraz z A. Cze- 
kanowskim odbył wyprawę w góry Przybajkala, w latach 1872-1875 z B. Dybowskim i M. Jan
kowskim wziął udział w podobnej wyprawie Amurem do Władywostoku. Po powrocie zakończyli 
w latach 1875-1877 badania Bajkału i obaj powrócili do kraju; wydali 10 prac naukowych 
dotyczących jeziora Bajkał. W kraju W. Godlewski został dzierżawcą majątku Smolechy pod 
Ostrowią Mazowiecką, który nabył w roku 1899. Zmarł na tyfus 17 listopada 1900 r.; został 
pochowany opodal w Jasienicy.

Sesja naukowa poświęcona 160. rocznicy urodzin Wiktora Godlewskiego miała na celu 
przybliżenie jego postaci. Została ona zorganizowana przez Ośrodek Kultury Gminy Boguty-Pianki; 
na czele komitetu organizacyjnego stał dyrektor Ośrodka Roman Swierżewski. Sesję otworzył wójt 
Gminy Józef Bogucki; uczestniczyli w niej m.in. potomkowie rodziny Edward i Franciszka (z domu 
Drewnowska) Godlewscy oraz ich syn Andrzej Godlewski —  przewodniczący Rady Gminy 
Boguty-Pianki. Z pobliskiego Ciechanowca przybył także dyrektor Muzeum Rolnictwa im. 
Krzysztofa Kluka, mgr Kazimierz Uszyński. Z okazji rocznicy wydano piękny medal Witkora 
Godlewskiego, przy udziale Instytutu Zoologii PAN w Warszawie i Banku Spółdzielczego 
w Bogutach.

Pierwszym prelegentem na Sesji była prof, dr hab. Hanna Maria Małgowska (z Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej w Olsztynie), która podjęła temat Bajkału w literaturze polskiej, zwłaszcza wśród 
polskich zesłańców na Syberii, dotyczący opisów Bajkału, zagadnień religioznawczych, kultural
nych i naukowych. Z kolei dr Wanda Grębecka z Instytutu Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN 
w Warszawie poświęciła swój referat polskim badaniom florystycznym Syberii; wśród nich 
szczególną uwagę zwraca postać dr. Józefa Łagowskiego, lekarza i botanika, badacza m.in. okolic 
Irkucka. Prof. dr hab. Zdzisław Mikulski (Uniwersytet Warszawski) przedstawił referat, pt. 
„Dybowski i Godlewski a początki nowoczesnej limnologii”. Myślą przewodnią było omówienie roli, 
jaką obaj nasi badacze Bajkału odegrali w kształtowaniu się nowej wówczas dyscypliny naukowej
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—  limnologii, obejmującej szeroko pojętą wiedzę o jeziorach. W nauce światowej panuje pogląd, iż 
pionierem limnologii był szwajcarski lekarz i przyrodnik Franęois Alphonse Forel (1841-1912), który 
rozwinął w roku 1870 na szeroką skalę badania Jeziora Genewskiego (Lemanu). Wspaniałe wyniki 
badań Bajkału, dokonane przez polskich uczonych, są niestety mało eksponowane, a tego rodzaju 
sesja —  jak obecna —  może przyczynić się do szerszego spopularyzowania naszych osiągnięć 
i podkreślić rolę Polaków w nauce światowej. Pogląd ten wywołał uznanie uczestników Sesji.

Miłym akcentem uroczystości było zorganizowanie zwiedzenia świetnie utrzymanego i prowadzo
nego Muzeum Rolnictwa im. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu. Muzeum zostało powołane do życia 
w roku 1963 przez Towarzystwo Przyjaciół Ciechanowca i mieści się w odbudowanym po wojnie 
klasycystycznym pałacu należącym uprzednio do rodziny Starzeńskich; obejmuje kilka działów oraz 
izbę pamięci Krzysztofa Kluka wraz ze zbiorem Jego dzieł. N a 25 ha znajduje się dobrze utrzymany 
skansen regionalnego budownictwa ludowego, a także wirydarz ze wszystkimi roślinami uprawiany
mi przez Kluka. Dyrektorem Muzeum jest mgr Kazimierz Uszyński, rodem z Bogut

Wydaje się, że sesja poświęcona Wiktorowi Godlewskiemu, mimo skromnej obsady, spełniła swe 
zadanie, a jej organizatorom— z dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury Romanem Swierżewskim 
na czele —  należą się słowa uznania i podziękowania.

Zdzisław M ikulski

WRAŻENIA PRZYRODNIKA Z POBYTU W POŁUDNIOWEJ AFRYCE

Ostatni tydzień sierpnia i pierwsze dwa tygodnie września 1991 roku spędziłem w południowej 
Afryce. W tym czasie uczestniczyłem w naukowym Kongresie „Parasitology of Wildlife”, zwiedzałem 
południową część Parku Narodowego Krugera i górzyste partie Wschodniego Transwalu, a przez 
dwa tygodnie byłem gościem Zakładu Zoologii i Entomologii Uniwersytetu w Bloemfontein, gdzie 
prowadziłem wspólnie badania i dyskusje z bardzo dynamiczną grupą protozoologów.

Kongres „Parasitology of Wildlife” —  poświęcony pasożytom dzikich zwierząt odbywał się od 26 
do 30 sierpnia w Berg-en-Dal w południowej części Parku Narodowego Krugera. Organizatorem 
było Towarzystwo Parazytologiczne południowej Afryki. Towarzystwo istnieje od lat dwudziestu 
i ma charakter regionalny, grupując parazytologów Malawii, Namibii, Republiki Południowej 
Afryki, Zambezi i Zimbabwe. Od początku swego istnienia zapisało w swoim statucie, że zrzesza 
członków jedynie z uwagi na ich działalność naukową, bez względu na narodowość, przynależność 
rasową, religijną lub płeć. Towarzystwo skupia obecnie około 120 członków; większość stanowią 
pracownicy instytutów i wydziałów weterynarii, liczni są pracownicy instytucji działających 
w dziedzinie medycyny, dużą grupę stanowią także pracownicy naukowi uniwersytetów. Towarzyst
wo organizuje coroczne zjazdy. Spotkanie, w którym uczestniczyłem miało charakter międzynarodo
wy i było kolejnym dwudziestym zjazdem. Towarzystwo Parazytologiczne południowej Afryki na 
swoich zjazdach nadaje dwa medale: Medal Esdom Dew, od nazwiska pierwszego prezydenta 
Towarzystwa, za osiągnięcia naukowe dla Afryki w dziedzinie parazytologii i Medal W. Neitz’a za 
najlepsze prace dyplomowe studentów.

Kongres zgromadził 110 uczestników —  w większości z RPA (84 osoby), po kilka z USA, Wielkiej 
Brytanii, Francji, Zimbabwe i Australii; po jednej osobie z Kanady, Niemiec, Polski, Portugalii, 
Szwajcarii, Izraela, Kenii, Namibii i Transkei. Na Kongresie przedstawiono 51 komunikatów i 40 
posterów. Komunikaty były przedstawiane na 11 Sesjach o charakterze plenarnym, a plakaty były 
prezentowane w czasie sesji plakatowej.

W materiałach Kongresu dominowała tematyka dotycząca kleszczy, będących niewątpliwie 
bardzo ważnymi pasożytami i przenosicielami wielu groźnych chorób w Afryce. Liczne opracowania 
poświęcono pierwotniakom, ale i tu także dominowały gatunki pasożytujące we krwi, często również 
przenoszone przez kleszcze. Spośród robaków najwięcej opracowań dotyczyło nicieni, w dalszej 
kolejności znajdowały się przywry digenetyczne, tasiemce i przywry monogenetyczne. Pojedyncze


