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podstawowym problemem przy przed-
stawianiu dziejów każdej dziedziny nauki w 
polsce jest obszar geograficzny, do którego 
odnieść należy tytułowe rozważania. wobec 
stosunkowo częstych i dość rozległych zmian 
granic naszego państwa w ponad tysiąclet-
niej jego historii — jedynym racjonalnym 
rozwiązaniem jest śledzenie rozwoju nauki 
na terytorium między zatoką pomorską i za-
toką ryską od północy, a Sudetami, karpa-
tami i morzem czarnym od południa oraz 
między odrą i nysą na zachodzie a Dźwiną 
i Dnieprem na wschodzie. Takie rozwiąza-
nie zastosował eugeniusz romer w swoim 
Atlasie ziem polskich z 1912 r. i był w tym 
działaniu całkowicie usprawiedliwiony, gdyż 
w momencie opracowania Atlasu nie istnia-
ły żadne polityczne granice polski. podobne 
stanowisko przyjęli bibliografowie-przyrodni-
cy: józef majer, który w 1862 r. opublikował 
Literaturę fizyografii Ziemi polskiéj, a także 
antoni jakubski w Bibliografji fauny polskiej 
do roku 1880, ale ponieważ jego dzieło pub-
likowano już w okresie międzywojennym, 
musiał odpowiednio uzasadniać swoje dzia-
łania, aby nie być posądzonym o imperialne 
ciągoty. zainteresowanych uzasadnieniem ja-
kubskiego odsyłam do obszernego wstępu, 
zamieszczonego w i tomie cytowanej pozycji 
— w niniejszym szkicu postępuję podobnie 
jak on, a wcześniej majer i romer, przedsta-
wiając zarówno rozwój zoologii na tym sa-
mym rozległym obszarze, jak i przyrodników, 
którzy ją tam uprawiali, nie oglądając się na 
ich narodowość lub ówczesne obywatelstwo. 

podzielając pogląd, iż w globalnej historii 
zoologii najważniejszą cezurą jest data opub-

likowania X wydania Systema naturae linne-
usza — dzielę przedstawione dalej dzieje na 
dwa zasadnicze etapy: archaiczną zoologię 
przedlinneuszowską i zoologię nowoczesną, 
uwzględniającą priorytety taksonomiczne 
ustalone na konwencjach XX-wiecznych1, na-
wiązujących do wspomnianej edycji kluczo-
wego dzieła „ojca systematyki” z 1758 r. Do-
piero w drugiej kolejności respektuję umow-
ne cezury dziejów nauki polskiej, związane z 
ogólną historią polityczną rzeczypospolitej, 
tj. daty: iii rozbioru polski (1795), powsta-
nia Styczniowego (1863–1864), odzyskania 
niepodległości (1918) i utworzenia polskiej 
akademii nauk (1951–1952) oraz ówczesną 
reformę nauki, które to ostatnie wydarzenia 
— zdaniem B. Suchodolskiego2 — miały więk-
szy wpływ na rozwój naszej nauki niż ii woj-
na światowa. 

ograniczona, z konieczności, objętość ni-
niejszego szkicu skłoniła autora do omówie-
nia tylko najbardziej znaczących przyrodni-
ków oraz instytucji, a także najważniejszych 
wydarzeń, mających związek z rozwojem zoo-
logii na omawianym obszarze europy środ-
kowej. w zasadzie opracowanie to powinno 
objąć także cały XX wiek, ponieważ jednak 
w publikowanym woluminie znajdują się 
omówienia współczesnego stanu niektórych 
innych działów zoologii w polsce — druga 
połowa ubiegłego stulecia siłą rzeczy zosta-
nie potraktowana tu bardzo pobieżnie — bar-
dziej w aspekcie organizacyjnym niż mery-
torycznym i bez konkretów personalnych, 
zresztą zgodnie z zasadą, iż dla krytycznej i 
obiektywnej syntezy historycznej niezbędny 
jest odpowiedni dystans czasowy. 

ośrodek wschodniopomorski 
ośrodek olsztyński
ośrodek podlaski
ośrodek zachodniopomorski 
ośrodek górnośląski
ośrodek kielecki
ośrodek rzeszowski 

Bibliografia ważniejszych opracowań historiograficznych dotyczących rozwoju zoologii na ziemiach 
polskich do 1952 r. ............................................................................................................................................................ 43

wSTęp

1począwszy od V międzynarodowego kongresu zoologicznego w Berlinie w 1901 r.
2Bogdan Suchodolski (*1903 †1992) — historyk nauki i kultury — był głównym projektodawcą, a następnie redak-
torem merytorycznym wielotomowego opracowania Historia nauki polskiej publikowanego od 1970 r. przez 
instytut historii nauki pan. po 1989 r., a szczególnie po śmierci tegoż uczonego, prace edytorskie nad owym 
dziełem uległy znacznemu zahamowaniu. Dotychczas nie opublikowano części iii tomu V. 1918-1952, do której 
został opracowany rozdział poświęcony zoologii (Szarski i pawłowski, w druku).
3Zarys dziejów zoologii w Polsce. historia nauki polskiej w monografiach, iX, polska akademia umiejętności, 
kraków  1948, 27 ss.
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warto przypomnieć, iż pierwszą próbę 
skrótowego przedstawienia historii zoologii 
na naszych ziemiach podjął henryk hoyer ju-
nior3 w pierwszych latach po ii wojnie świa-
towej, w ramach cyklu zainicjowanego dla 
uczczenia 75-lecia polskiej akademii umiejęt-
ności. Spośród kilkudziesięciu wydanych (lub 
tylko planowanych) wówczas monografii, 
jego opracowanie było najkrótsze, najbardziej 
zwięzłe, mogłoby być więc wzorcem także 
dla niniejszego opracowania. jednak ostat-

nie półwiecze przyniosło nie tylko dodatko-
we nagromadzenie najnowszych wydarzeń 
w zoologii polskiej, ale i wydobyło z ukrycia 
wiele ważnych faktów z poprzednich dwustu 
lat, które należało tu uwzględnić, a tym sa-
mym trzeba było pominąć inne, o mniejszym 
znaczeniu. Tak więc realizacja postawionego 
autorowi zadania nie była łatwa, a czy udało 
się je należycie wykonać — powinni ocenić 
sami czytelnicy. 

zoologia i jej SuBSTyTuTy na naSzych ziemiach Do połowy XViii wieku

wzmianki fauniSTyczne w 
śreDniowiecznych kronikach, SpiSach i w 
CHorogrAPHIA rEgNI PoLoNIAE DługoSza; 

wieki Xi–XV

Sporadyczne informacje o faunie — głów-
nie kręgowców, a zwłaszcza zwierzyny łow-
nej — napotykamy w wielu kronikach, pro-
wadzonych na dworach panujących, zarów-
no koronowanych władców, jak i regional-
nych książąt. Do najstarszych zaliczamy po-
chodzące z przełomu tysiącleci wiadomości 
o bobrach na Dolnym śląsku zamieszczone 
w kronice biskupa Thietmara z merseburga 
(†1018) („¼ iuxta amnem, qui Pober dici-
tur sclavonice, Castor latine”). „pober” to 
właściwie „bober”, czyli bóbr, z czego po-
chodzi niemieckie Biber. kwintesencję tych 
najstarszych średniowiecznych wiadomości 
o faunie znajdujemy w Chorographia regni 
Poloniae kanonika jana Długosza (*1415 
†1480), którego dzieło zasługuje już na mia-
no monografii fizjograficznej. znajdujemy 
tam wykazy i opisy najważniejszych zwierząt 
łownych (ssaków, ptaków i ryb) z uwzględ-
nieniem zróżnicowania ich składu w po-
szczególnych dzielnicach królestwa. zapew-
ne część tych informacji uzyskał kronikarz z 
autopsji, ale wiele z nich pochodzić mogło 
ze spisu zwierząt krajowych sporządzonego 
przez innego kanonika krakowskiego — jana 
Stanko (*1440 †1495), profesora akademii 
i doktora medycyny. Był on także lekarzem 
kapitulnym; leczył m. in. — z dobrym skut-
kiem — jana Długosza, dlatego kronikarz 
miał zapewne nie tylko możliwość wglądu 
do pisanego przez Stankę wykazu gatunków 
(księgę ukończył w 1472 r.), ale i uzyskania 

dodatkowych wiadomości o faunie wprost 
od autora. w wykazie Stanki figuruje — obok 
573 gatunków roślin — także 219 gatunków 
zwierząt krajowych, co w owych czasach w 
europie stawiało ten spis w czołówce ory-
ginalnych informacji przyrodniczych, które 
— gdyby je opublikowano — wyprzedziłyby o 
ponad wiek późniejsze sławne opracowania 
gesnera i aldrovandiego4. Dane faunistyczne 
zawarte w Chorographii zaktualizował i uzu-
pełnił kilkadziesiąt lat później geograf Ber-
nard wapowski (*1470 †1535).

zoologia luB jej elemenTy w 
opracowaniach fizjograficznych i 

filozoficznych w wiekach XVi i XVii

w omawianym okresie publikowane wia-
domości w zakresie zoologii zaliczyć może-
my do dwóch głównych nurtów: charaktery-
styki fauny krajowej oraz ogólnych informa-
cji o zwierzętach. i były to właściwie jedyne 
dostępne społeczeństwu źródła wiadomości 
zoologicznych, zważywszy, iż wówczas w żad-
nych szkołach — ani średnich, ani wyższych 
— zoologii jeszcze nie nauczano. w tym kon-
tekście ukazanie się w druku (1584) mono-
grafii Myślistwo ptasze mateusza cygańskiego 
(ryc. 1) — jeśli nawet nie była to jeszcze kla-
syczna ornitologia — mogło przynieść auto-
rowi wielką sławę w ówczesnych kręgach fi-
zjografów czy już może naturalistów europej-
skich, gdyby opublikowano ją w języku łaciń-
skim i większym nakładzie. ale w rezultacie, 
nawet dwa znane wydania polskie (drugie z 
1630 r.) nie zapewniły większej popularno-
ści temu dziełu w kraju i zapomniano o nim 
na okres stu lat. większy ogólny rozgłos uzy-

4konrad gesner (*1516 †1565), szwajcarski . . . . był autorem 5-tomowej Historia Animalium, natomiast ulisse 
aldrovandi (*1522 †1605), włoski lekarz i profesor historii naturalnej na uniwersytecie w Bolonii, opublikował  
3-tomową ornitologiae (1599-1603), a także monografię entomologiczną De Animalibus insectis (1602).
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skały regionalne opracowania fizjograficzne 
z przełomu wieków XVi/XVii. wyczerpujące 
informacje o niemal wszystkich kręgowcach 
śląska i sporo cennych danych o bezkręgow-
cach zawierało Theriotrophaeum Silesiae z 
1603 r. (ryc. 2) — dzieło lekarza z jeleniej 
góry, kaspara Schwenckfelda (*1563 †1609); 
wcześniej (1600) ten sam autor opublikował 
Stirpium et fossilium Silesiae Catalogus, w 
którym znalazły się m. in. dokładne infor-
macje o występowaniu w dorzeczu kwisy 
słodkowodnego małża Margaritana marga-
ritifera (skójka perłorodna), obecnie już w 
polsce wymarłego. mniej więcej z tego same-
go okresu pochodzą informacje faunistyczne 
dotyczące kręgowców mazowsza (także o 
turze — Bos primigenius); znajdujemy je w 
dziele jędrzeja święcickiego († ok. 1611 r.). 
z pierwszej połowy XVii w. pochodzą wia-
rygodne informacje o faunie Bałtyku i pomo-
rza, a także z pobrzeży środkowego Dniepru. 
Szwedzki kartograf lubiniu, w objaśnieniach 
do mapy pomorza zachodniego (wówczas — 
1641 r. — należącego do Szwecji), zamieścił 
sporo danych o bardziej interesujących krę-
gowcach, m. in. o kolonii czapli nad parsętą 
i o datach pojawu dużych waleni w Bałtyku. 
francuski kapitan artylerii guillaume le Vas-
seur de Beauplan (*~1600 †1675), służący w 
garnizonach polskich nad Dnieprem, sporzą-
dził kilka map tego obszaru, a w dziele Des-
cription de l’Ucraine (1650) zamieścił wiele 
informacji o faunie stepowej Dzikich pól, m. 
in. o suhakach, bobakach, strepetach i nalo-
tach szarańczy. 

uniwersalne informacje zoologiczne o 
charakterze podręcznikowym znajdujemy 
w XVii w. przede wszystkim w dziełach 
ówczesnych filozofów: lekarza i naturalisty 
jana jonstona (*1603 †1675) z wielkopolski 
(ryc. 3) i jezuity o. wojciecha Tylkowskiego 
(*1624 †1695) z pomorza. oryginalnym dzie-

łem tego pierwszego była rozprawa De natu-
rae constantia (1632), natomiast w zakresie 
zoologii opublikował 6-tomową Historia na-
turalis (1650–1657), będącą dość dobrą kom-
pilacją wcześniejszych dzieł zagranicznych, 
zwłaszcza gesnera i aldrovandiego. nato-
miast Tylkowski, absolwent akademii wileń-
skiej, podjął udaną próbę nowelizacji spuś-
cizny przyrodniczej arystotelesa, publikując 
wielotomowe Physicae curiosae; część 8. i 9. 
tego dzieła (oliwa, 1682) zawiera treści zoo-
logiczne, wzięte zarówno z dzieł starożytnych 
(także z pliniusza Starszego), jak i z opraco-
wań nowożytnych (m. in. aldrovandiego i 
jonstona). podręczniki jonstona (jako kalwi-
na) nie były dobrze widziane w ówczesnym 
szkolnictwie — głównie jezuickim, natomiast 
istniała możliwość wykorzystania w wykła-
dach filozofii podręcznika Tylkowskiego; jed-
nak i to nie często się zdarzało, wobec pre-
ferowania w nauczaniu przedmiotów stricte 
humanistycznych. warto nadmienić, iż lekarz 
nadworny trzech królów polskich (jana kazi-
mierza wazy, michała wiśniowieckiego i jana 
Sobieskiego) — jerzy Seger (*1629 †1678), dr 
filozofii i medycyny uniwersytetu w Bazylei, 
podający się za torunianina (georgius Sege-

ryc. 1. Strona tytuło-
wa monografii myśli-
stwo ptasze mateusza 
cygańskiego — naj-
starszego opracowa-
nia grupy zwierzę-
cej w polsce  (Bibl. 
muzeum i instytutu 
zoologii pan w war-
szawie).

ryc. 2. Strona 
tytułowa Theriotro-
phaeum Silesiae 
kaspara Schwenck-
felda  z 1603 r. — 
pierwszej na naszych 
ziemiach regional-
nej charakterystyki 
świata zwierzęcego 
(Bibl. muzeum górno-
śląskiego w Byto-
miu).

ryc. 3. jan jonston 
z Szamotuł — lekarz 
i naturalista, au-
tor wielotomowej 
Historia natura-
lis  z lat 1650–1657 
(archiwum pan w 
warszawie; spuścizna 
g. Brzęka).
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rus Toruniensis), był od 1663 r. profesorem 
w gimnazjum toruńskim, a następnie gdań-
skim (Atheneum) i przez pewien czas zaj-
mował się anatomią kręgowców, publikując 
w tym zakresie kilka rozpraw (kopenhaga, 
1663–1667). anatomia zresztą była jednym z 
przodujących kierunków w tym ośrodku, bo-
wiem właśnie w gdańsku rozpoczęto pierw-
sze w rzeczypospolitej i jedne z pierwszych 
w europie seanse dydaktyczne w zakresie 
sekcji zwłok. 

zoologia przeDlinneuSzowSka XViii wieku; 
kolekcje i „gaBineTy”

w zasadzie można przyjąć, iż tym okresie 
zoologia uprawiana była w rzeczypospolitej 
głównie przez naturalistów gdańskich, a nie-
którzy z nich już wyraźnie preferowali naukę 
o zwierzętach i wprowadzali własne ich kla-
syfikacje. oprócz Atheneum istniały tu pry-
watne „gabinety” z dość bogatymi kolekcjami 
zoologicznymi (gottwaldianum, Breynia-
num, Kleinianym i in.). z ośrodkiem gdań-
skim silnie był związany jezuicki pedagog i 
fizjograf o. gabriel rzączyński (*1644 †1737) 
który zamieszkiwał i pracował w kolegium Tj 
pod gdańskiem (w Starych Szkotach, obecnie 
południowa część miasta) w latach 1715–
1719 i od 1724 r. aż do śmierci. w aspekcie 
dziejów zoologii były to najlepsze lata tego 
ośrodka; m. in. działał tam wówczas jan fi-
lip Breyne (*1680 †1764), absolwent Athe-
neum gdańskiego i dr med. uniwersytetu w 
lejdzie, członek royal Society w londynie 
i innych towarzystw naukowych. Debiutem 
Breyna była rozprawa o niektórych owadach 
i robakach zebranych osobiście w hiszpanii, 
opublikowana w londynie w 1705 r. jed-
nak najważniejsze prace zoologiczne Breyna 
poświęcone były biologii czerwca (Porphy-
rococcus polonicus) i systematyce mięcza-
ków. w pierwszej — Historia naturalis Coc-
ci radicum tinctorii, quod polonicum vulgo 
audit¼ (gdańsk, 1731) opisał i zilustrował 
stadia rozwojowe tego pluskwiaka o dużym 
wówczas znaczeniu gospodarczym, o którego 
istocie wcześniej nie wiele wiedziano, uwa-
żany był nawet przez niektórych badaczy za 
część systemu korzeniowego roślin żywiciel-
skich (ryc. 4). w dziele drugim — Disseratio 
physica de Polythalmiis, nova Testaceorum 
classe¼ (gdańsk, 1732) wprowadził włas-
ną klasyfikację mięczaków, obejmującą tak-
że formy kopalne (amonity i belemnity), co 
było ewenementem taksonomicznym. Był to 
system sztuczny, oparty na budowie muszli 
jako szkieletu zewnętrznego, przez co błęd-

nie zaliczył do mięczaków także niektórych 
przedstawicieli skorupiaków i jeżowce. 

Drugą wybitną postacią wśród natura-
listów gdańskich był jakub Teodor klein 
(*1685 †1759), absolwent uczelni w kró-
lewcu, przyrodnik, podróżnik i dyplomata. 
Spośród kilkudziesięciu prac zoologicznych 
opublikowanych przez kleina największe 
znaczenie miały monografie: jeżowców (Na-
turalis descriptio Echinodermatum, 1734), 
ssaków, płazów i czworonożnych gadów 
(Summa dubiorum circa classes Quadrupe-
dum et Amphibiorum, 1743), kilkuczęścio-
wa ichtiologia (Historiae Piscium Naturalis, 
1740–1749), dwie rozprawy o systematyce 
mięczaków (1753, 1754) i kilka prac orni-
tologicznych z lat 1747–1766. z tych ostat-
nich warto wspomnieć o Stemmata Avium 
(1759), zawierającej sztuczny system ptaków 
i łacińsko-polski słownik ich nazw. Trzeba 
podkreślić, iż klein śledził prace linneusza 
nad systematyką i nawet dedykował mu (w 
tytule) jedną ze swych monografii, ale prze-
ciwstawiał mu własne, sztuczne systemy w 
różnych grupach zwierząt. 

Breyne i klein — to dwaj przyrodnicy 
gdańscy, z którymi niewątpliwie utrzymy-
wał kontakt bezpośredni, czy może nawet 
ścisłą współpracę o. gabriel rzączyński. w 
najważniejszych dziełach tych trzech uczo-
nych znajdują się wzajemne cytowania. 
rzączyński najbardziej skorzystał z kontak-
tów z pozostałą dwójką w zakresie infor-

ryc. 4. Strona tytułowa rozprawy o czerwcu 
polskim z 1731 r. — pierwszej na naszych zie-
miach pełnej monografii gatunku zwierzęcego 
autorstwa jana filipa Breyna; jedno z najważ-
niejszych przedlinneuszowskich dzieł zoolo-
gicznych ośrodka gdańskiego (wg opracowania 
z. fedorowicza Zoologia w gdańsku w stule-
ciach XVII i XVIII; memorabilia zool. 19).
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macji o faunie morskiej, natomiast Breyne 
uzyskał od rzączyńskiego wiele danych o 
rozmieszczeniu czerwca polskiego, a klein 
w zakresie polskich nazw ptaków oraz skła-
du ornitofauny południowych i wschodnich 
prowincji rzeczypospolitej. ponadto infor-
macje o faunie bursztynowej w dziełach 
rzączyńskiego pochodzą w największym 
stopniu ze studiowania kolekcji nie żyjące-
go już wówczas jana krzysztofa gottwalda 
(*1670 †1713), z którym (według jednego 
z biografów5) wcześniej utrzymywał kon-
takt korespondencyjny, a bardzo konkret-
ne dane o ichtiofaunie zatoki gdańskiej i 
zalewu wiślanego zdobywał ów jezuita z 
autopsji, notując na gdańskich targach ryb-
nych sprzedawane gatunki oraz ich ilości. 
główną wskazówką związków rzączyńskie-
go z ośrodkiem gdańskim jest fakt finali-
zowania obu fizjograficznych dzieł jezuity 
właśnie w czasie pobytu w gdańsku. w 
przypadku Historia naturalis curiosa, nie 
tylko ukończył tam ostateczną wersję ręko-
pisu, ale i uzyskał imprimatur kościelne w 
1719 r., po czym dopiero opuścił to miasto 
i pojechał do Sandomierza, gdzie najpierw 
znalazł sponsora6, a następnie w jezuickiej 
drukarni dopilnował druku, ukończonego 
dwa lata później. najbardziej owocnym na-
ukowo (oprócz pobytów w gdańsku) był 
dla o. gabriela czteroletni okres (1721–
1724) pełnienia funkcji rektora kolegium 
jezuickiego w ostrogu n/horyniem na 
wołyniu. co prawda wiele czasu i energii 
musiał tam poświęcić uciążliwym proce-
som sądowym oraz prozaicznej sprawie 
eksportu zboża (m. in. do gdańska), ale w 
wolnych chwilach mógł z autopsji pozna-
wać bogatą subpontyjską przyrodę wołyń-
ską, zbierać skamieniałości kredowe oraz 
notować informacje o rybostanie dorzecza 
czarnomorskiego i stepowych kręgowcach 
Dzikich pól. gdy w drugiej połowie 1724 
r. zjawił się ponownie w gdańsku mógł już 
przystąpić do finalizowania drugiego, do-
skonalszego opracowania — Auctarium hi-

storiae naturalis curiosae regni Poloniae, 
Magni Ducatus Lituaniae, annexarumque 
proviniarum¼7 w tym dziele znajdujemy 
więcej informacji oryginalnych, zwłaszcza 
dotyczących przyrody południowo-wschod-
nich kresów, ale także fauny Bałtyku oraz 
głównych rzek i jezior prowincji północ-
nych rzeczypospolitej. wartościowo zak-
tualizowane informacje dotyczą przede 
wszystkim ichtiofauny i ornitofauny. Dopie-
ro w tej edycji znalazły się informacje za-
pożyczone z Myślistwa ptaszego cygańskie-
go i właśnie rzączyńskiemu zawdzięczamy 
odkrycie tego, zapomnianego już wówczas, 
starodruku ornitologicznego, co nastąpiło 
niewątpliwie po 1721 r., a na pewno przed 
1735. ogółem w obu dziełach rzączyńskie-
go można zidentyfikować ponad 400 gatun-
ków zwierząt, w tym 67 ryb, po 10 płazów 
i gadów, 169 ptaków, 49 ssaków, 27 owa-
dów i 22 gatunki innych bezkręgowców. 
najbardziej wartościowe informacje doty-
czą gatunków, które już w ogóle wyginęły 
(tur) lub nie dotrwały do naszych czasów 
w europie środkowej (np. rosomak, suhak, 
tarpan stepowy, polatucha, ślepiec, bobak, 
sępy: płowy i kasztanowaty, drop, strepet, 
pelikan, połoz, oba jesiotry: wschodni i za-
chodni) a także datowane pojawy w Bał-
tyku ssaków morskich (nerpy, morświna, 
delfina, morsa) i wielkich ryb (włócznik 
— Xiphias gladus). Bardzo cenne są orygi-
nalne dane ilościowe dotyczące odłowów 
najważniejszych gatunków ryb rzecznych i 
jeziornych w wiekach XVii i XViii. 

z innych przyrodników ośrodka gdań-
skiego należy wspomnieć jeszcze o janie 
konradzie eichhornie (*1718 †1790), pa-
storze i samouku który był epigonem zoo-
logii przedlinneuszowskiej. można go uzna-
wać za pioniera badań mikrofauny słod-
kowodnej. obserwując pod mikroskopem 
„życie w kropli wody” (z własnych hodowli 
próbek pobranych w najbliższych okolicach 
gdańska) zdołał opisać i narysować wiele 
gatunków orzęsków, wrotków, skorupia-

5l. grzebień [Sj] 1991. rzączyński gabriel h. Ślepowron (1664-1737), jezuita, pedagog, przyrodnik, pSB, t.  
XXXiii/4, z. 139: 613-615.
6Był nim j. w. gonzaga-myszkowski  h. jastrzębiec, kasztelan sandomierski.
7Tytuł według pierwotnej wersji wydrukowanej w 1736 i zaakceptowanej przez autora za życia. po jego śmierci 
stronę tytułową zmieniano kilkakrotnie wprowadzając po 1740 r. m. in. wersję tytułu z Auctuarium . . . (z tym błę-
dem najczęściej cytowane było to dzieło przez wielu autorów) oraz usuwając informacje o oficynie wydawniczej; 
domniemane powody tych zmian i losy tej mało znanej publikacji przedstawiam w opracowaniu: Wkład jezuitów 
do rozwoju zoologii polskiej od wieku XVII do roku 1918  (pawłowski 2004).
8Beyträge zur Natur-geschichte der kleinsten Wasser-Thiere die mit keinem blossen Auge können gesehen wer-
den und die sich in den gewässern in und umb Danzig befinden . . . Danzig, gedruckt bey johann emanuel 
friedrich müller.
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pierwSze rozprawy i poDręczniki zoologii 
z zaSToSowaniem SySTemu linneuSza

Symbolicznym zapoczątkowaniem nowo-
czesnej systematyki zoologicznej w naszym 
kraju była dysertacja9 pawła czenpińskiego 
(*1755 †1793), przedstawiona na uniwersy-
tecie wiedeńskim w 1778 r.; w wyniku po-
zytywnej obrony uzyskał na jej podstawie 
stopień doktora medycyny i uprawnienia 
lekarskie, lecz treść jej była całkowicie zoo-
logiczna, a celem tej publikacji było upo-
wszechnienie systemu linneusza w zakresie 
zoologii (ryc. 5). czenpiński ponadto osiąg-
nął wówczas jeszcze dwa inne priorytety 
krajowe: pierwszy doktorat w rzeczypospoli-
tej w zakresie zoologii i pierwszy formalnie 
dokonany opis nowego dla wiedzy rodzaju i 

gatunku przez obywatela naszego kraju. ga-
tunkiem owym był chrząszcz Scotias psylloi-
des (obecnie gibbium psylloides) z rodziny 
anobiidae, a wprowadzona przez czenpiń-
skiego nazwa gatunkowa nadal obowiązuje 
w systematyce tej grupy. niebawem po po-
wrocie do kraju czenpiński został dokoopto-
wany do komisji edukacji narodowej (ken) 
i aktywnie działał w jej głównej agendzie — 
Towarzystwie do ksiąg elementarnych (czyli 
komisji podręczników szkolnych). jemu za-
wdzięczamy w latach 1785–1788 m. in. przy-
gotowywanym przez k. kluka, anonimowo10. 
wcześniej jednak (1779–1780) dużym po-
wodzeniem cieszyła się edycja wydanego w 
warszawie czterotomowego dzieła Zwierząt 
domowych i dzikich, osobliwie krajowych, 
historii naturalnej początki i gospodarstwo, 
które oparte było już na systemie linneusza. 
jej autor — ks. krzysztof kluk (*1739 †1796), 
proboszcz w ciechanowcu, był samoukiem, 
a wiele wiadomości uzyskał wertując bogaty 
księgozbiór przyrodniczy księżnej jabłonow-
skiej w Siemiatyczach; badał także jej zbiory 
zoologiczne (ryc. 6). Tworzył również włas-
ne kolekcje ptaków i motyli podlasia. Był — 
po czenpińskim — drugim polskim taksono-
mem, którego nazwy szczebla rodzajowego 
(wprowadzone dla kilku motyli) nadal uważa 
się za priorytetowe. 

wyżej wspomniane opracowania kluka 
i czenpińskiego były pierwszymi w języku 
polskim podręcznikami zoologii. Tu należy 
jednak przypomnieć, iż pierwszy na naszych 
ziemiach podręcznik zoologii — w języku 
łacińskim — napisał profesor i bibliotekarz 
Atheneum gdańskiego — michał krzysztof 
hanow (*1695 †1773) i wydał jako część 

ków planktonowych itp. mikroorganizmów. 
wyniki swoich obserwacji i doświadczeń 
hodowlanych opublikował w gdańsku w 
1776 r. w obszernej rozprawie8 z ośmioma 
tablicami miedziorytniczymi i wymyślony-
mi przez siebie nazwami, nawiązującymi 
do morfologii lub biologii badanych gatun-
ków. 

należy nadmienić, iż „gabinety” przyrod-
nicze z kolekcjami zoologicznymi istniały w 
owym czasie także na Dolnym śląsku, a do 
najbogatszych tam zaliczano zbiory wrocław-
skiego lekarza jana chrystiana kundmanna 
(*1684 †1751).

różne aSpekTy nauk zoologicznych w Drugiej połowie XViii wieku

ryc. 5. Strona tytułowa i dedykacja pierwszej 
polskiej dysertacji doktorskiej o tematyce zoo-
logicznej z zastosowaniem systemu linneusza; 
autor: paweł czenpiński, 1778 (Bibl. muzeum i 
instytutu zoologii pan w warszawie).

9Dissertatio inauguralis zoologico-medica, sistens totius regni animalis genera in classes et ordines Linnaeana 
methodo digesta, praefixa cuilibet classi terminorum explicatione, quam annuente inclyta facultate medica in 
antiquissima ac celeberrima Universitate Vindobonensi publicae disquisitioni submittit. Viennae, 16 nlb. + 124 
ss.
10Zoologia czyli zwierzętopismo dla szkół narodowych. pierwszy raz wydane w warszawie w Drukarni nadwor-
ney j. k. mci i p kom. e. n. roku 1789.
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czterotomowego dzieła z zakresu filozofii 
przyrody11. uwzględniał on już system linne-
usza, ale bezdyskusyjnie tylko w niektórych 
grupach (np. robaki — Vermes), natomiast w 
przypadku kręgowców porównywał systemy 
linneusza i kleina w poszczególnych groma-
dach, nie preferując żadnego z nich. 

elemenTy zoologii w poDręcznikach 
geografii

najbardziej udanymi pod tym względem 
były kolejne wersje podręcznika opracowa-
nego przez o. karola wyrwicza Sj (*1717 
†1793), wydawane w warszawie (1768, 
1770) i wilnie (179412). k. wyrwicz był rek-
torem sławnego Collegium Nobilium w war-
szawie i cieszył się pełnym poparciem króla, 
dzięki czemu jego uczelnia istniała jeszcze kil-
ka lat po rozwiązaniu zakonu jezuitów. Spo-
sób opisywania fauny w jego podręcznikach 
można uznać za pierwszą u nas próbę prze-
kazania treści zoogeograficznych, zarówno 
w aspekcie globalnym (poszczególnych kon-
tynentów, zwłaszcza egzotycznych), jak i w 
przypadku regionalnych charakterystyk waż-
niejszych krajów, w tym także rzeczypospo-
litej. wiadomości o faunie przekazywane w 
pierwszych dwóch opracowaniach wyrwicza, 
z konieczności zastępowały naukę zoologii w 
kolegiach jezuickich przed 1773 r., natomiast 

wileńskie wydanie dość dobrze uzupełniało 
wiedzę ogólnozoologiczną zawartą we wspo-
mnianym podręczniku ken z 1789 r. zresz-
tą wszystkie trzy wydania geografii wniosły 
spory wkład dydaktyczny w tym zakresie, wo-
bec problemów z wprowadzaniem programu 
nauczania historii naturalnej zaplanowanego 
przez ken. Brak odpowiednio przygotowa-
nych wykładowców-przyrodników, także w 
przypadku obu Szkół głównych, skłonił już 
w 1781 r. komisję do rozpisania konkursu 
na obsadę tych stanowisk. ostatecznie w Sg 
koronnej w krakowie profesorem historii 
naturalnej (h. n.) został j. jaśkiewicz, a w Sg 
litewskiej w wilnie najpierw j. e. gilibert 
(do 1783), a następnie j. a. forster. żaden z 
nich nie był zoologiem; pierwszy preferował 
chemię i geologię, a drugi i trzeci botanikę; 
po kilku kolejnych rezygnacjach, obie Szko-
ły główne w 1787 r. zostały pozbawione na 
kilka lat profesorów h. n. kryzys zażegnano 
częściowo dopiero w 1792 r. na uczelni wi-
leńskiej, przez zaangażowanie ferdynanda 
Spitznagla, doktora h. n. i medycyny uni-
wersytetów w konstancji i wiedniu. okazał 
się lepszym organizatorem niż wykładowcą 
i głównie zajmował się reanimacją gabinetu 
h. n. i ogrodu Botanicznego. 

gaBineTy i kolekcje zoologiczne

wspomniane zbiory w Siemiatyczach, 
wraz z bogatą biblioteką, zwierzyńcem i 
oranżerią, to pod koniec XViii w. jedyny ak-
tywnie działający większy ośrodek przyrod-
niczy w rzeczypospolitej. Sławne „gabinety” 
gdańskie zostały już wcześniej kupione od 
spadkobierców przez ościennych monar-
chów i wywiezione za granicę. niesprzedane 
fragmenty kolekcji weszły w skład zbiorów 
Naturforschende gesellschaft, lecz ponadto 
w gdańsku istniały jeszcze mniej znane małe 
kolekcje prywatne. Tę sytuację wykorzystała 
księżna anna jabłonowska (*1728 †1800) i 
przez osobiste kontakty oraz pełnomocników 
sprowadzała — z gdańska (lub z zagranicy 
przez gdańsk) — egzotyczne okazy, zarówno 
zakonserwowane eksponaty do zbiorów, jak 
i żywe osobniki do siemiatyckiego zwierzyń-
ca. utworzona placówka działała w latach 
1777–1800 i gościła w tym czasie wybitnych 
przyrodników, a także znane osobistości po-

ryc. 6. pomnik ks. krzysztofa kluka w ciech-
anowcu (wg opracowania: Testament ks. 
Krzysztofa Kluka;  muzeum rolnictwa w 
ciechanowcu, 1999) i jego podręcznik zoologii 
z lat 1779–1780 (Bibl. muzeum i instytutu zo-
ologii pan w warszawie).

11Zoologia sive de animali regno. [w:] Philosophiae naturalis seu physicae dogmaticae. Tomus IV et ultimus, 
Sectio II.  halae magdeburgicae 1768.
12najbardziej staranna i udoskonalona była ta właśnie edycja, pt. geografia czasów teraźniejszych albo opisanie 
naturalne i polityczne Królestw, Państw, Stanów wszelkich¼ ku pożytkowi narodowey młodzi¼ w wilnie w 
Drukarni jkm w akademii.
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lityczne. jabłonowska czyniła starania o prze-
kazanie swoich zbiorów do jednego z pała-
ców warszawskich, co wypadło jednakże w 
niefortunnym momencie wypadków politycz-
nych doby Sejmu czteroletniego. po śmierci 
księżnej, jej zbiory przyrodnicze (jak i cały 
niemal pozostały majątek) zostały przejęte za 
długi i wywiezione do moskwy i do peters-
burga13. 

należy nadmienić, iż na posiedzeniach 
komisji edukacji narodowej rozważano w 
drugiej połowie lat 70. XViii w. utworzenie 
centralnego, wielobranżowego muzeum przy-
rodniczego w ramach instytucji o charakterze 
akademii nauk. projekt takiej placówki refero-
wał członek ken michał mniszech, a następ-
nie opublikował jako druk ulotny pt. Myśli 
względem założenia Musaeum Polonicum. 

w warszawie, w latach 1773–1798, ist-
niał (początkowo na zamku, a potem w 
dworku na mokotowie) prywatny „gabinet” 
entomologiczny pułkownika karola perthée-
sa (*1739 †1815), nadwornego kartografa 
królewskiego. prowadził on hodowle moty-
li, ponadto zbierał osobiście lub przy pomo-
cy wyszkolonych służących, wszystkie grupy 
owadów w okolicach warszawy. posiadał 
również bibliotekę entomologiczną i utrzy-

mywał kontakty wymienne z różnymi kolek-
cjonerami. Swoje własne kolekcje dokumen-
tował bardzo dokładnie (kartoteki, katalogi i 
rysunki), a następnie — już po wyjeździe do 
wilna — opracował (stosując głównie syste-
matykę linneusza lub poprawki fabrycjusza), 
pozostawiając obszerne, starannie ilustro-
wane rękopisy, które szczęśliwie przetrwały 
do naszych czasów. obecnie są one jedyną 
oryginalną dokumentacją entomofaunistycz-
ną okolic warszawy z końca XViii wieku (a 
także wilna sprzed 200 lat). zbiory perthéesa 
— po jego śmierci — spadkobiercy sprzedali 
do gabinetu historii naturalnej uniwersytetu 
wileńskiego, przekazanego następnie do aka-
demii medyko-chirurgicznej, skąd, po likwi-
dacji uczelni, carskie władze oświatowe na-
kazały ich wywiezienie, wraz z całym wypo-
sażeniem gabinetu, do uczelni kijowskiej14. 

na Dolnym śląsku w omawianym okresie 
istniało kilka „gabinetów” historii naturalnej 
(najbardziej znany: jana hr. matuschki we 
wrocławiu) oraz kilka mniejszych kolekcji 
entomologicznych i ornitologicznych15. nie-
które z nich przetrwały do XiX w. i weszły w 
skład późniejszych zbiorów uniwersyteckich. 

zoologia w okreSie rozBiorowym Do powSTania STyczniowego (1795–1864)

13Dzieje placówki siemiatyckiej, jej działalność i dalsze losy przedstawione są w monografii: Księżna Anna z Sa-
piehów Jabłonowska (1728-1800) w 200. rocznicę zgonu; adam wołk i zbigniew wójcik (red.), Siemiatycze 
2001. 
14patrz także s. 14. osiągnięcia entomologiczne k. perthéesa oraz losy jego kolekcji i rękopisów zostały opisane w 
monografii: Karol Perthées (1739–1815) fizjograf Pierwszej rzeczypospolitej. Życie oraz działalność kartogra-
ficzna i entomologiczna. jerzy pawłowski (red.), warszawa 2003.
15Bardziej szczegółowa charakterystyka tych pierwszych amatorskich placówek zoologicznych na Dolnym śląsku 
została przedstawiona w pracy paxa (1955).
16Termin  „ośrodek zoologiczny” rozumiany jest w niniejszym opracowaniu jako miejscowość lub rejon w którym 
nie tylko istnieją placówki zoologiczne, ale także przynajmniej jedna uczelnia kształcąca zoologów (lub — w okre-
sach wcześniejszych — naturalistów uprawiających zoologię).

ośroDki zoologiczne16 w granicach 
imperium roSyjSkiego i Tzw. króleSTwa 

kongreSowego

chociaż „kołłątajowska” reforma szkolni-
ctwa wprowadziła do programu nauczania 
historię naturalną (a w niej zoologię) do 
wszystkich trzech poziomów edukacji, nie 
udało się — nawet w Szkołach głównych (w 
krakowie i wilnie) — zrealizować regularne-
go nauczania tej grupy przedmiotów, głów-
nie z powodu braku odpowiedniej liczby ro-
dzimych przyrodników. w owym czasie było

 

to jednak całkiem zrozumiałe, wobec domi-
nowania w dawnym szkolnictwie przedmio-
tów humanistycznych. kolejne konkursy na 
obsadę stanowisk profesorskich wygrywali 
na ogół medycy z ogólnym wykształceniem 
przyrodniczym, ale pracowali zbyt krótko, 
by zrealizować pełny program nauczania w 
zakresie zoologii. z problemem tym upora-
no się dopiero po utracie niepodległości. 
w pierwszej fazie zaborów, tj. na przełomie 
XViii/XiX w., akcję tę najsprawniej przepro-
wadzono w ośrodku wileńskim. w tamtej-
szej uczelni — przekształconej przez ken z 
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dawnej akademii jezuickiej w Szkołę główną 
w. ks. litewskiego, a przez rosyjskie władze 
oświatowe w uniwersytet — pracował wspo-
mniany już medyk i naturalista f. Spitznagel, 
„odziedziczony” po Szkole głównej. Dopiero 
w 1802 r. zastąpił go przyrodnik bez me-
dycznego wykształcenia — Stanisław Bonifacy 
jundziłł (*1761 †1847). Był on głównie bota-
nikiem, ale napisał także i wydał w 1802 r. 
czterotomowy podręcznik pt. Zoologia krót-
ko zebrana. pierwszym zoologiem-anatomem 
na uczelni wileńskiej (ale z doktoratami me-
dycyny i chirurgii uniwersytetu w jenie) był 
ludwik h. Bojanus (*1776 †1827), uważany 
także za prekursora naukowej weterynarii w 
naszym kraju (ryc. 7). Doprowadził on gabi-
net h. n. do zadowalającego stanu (zakupując 
m. in. kolekcje entomologiczne perthéesa), 
a z jego rozpraw anatomicznych najwięk-
sze znaczenie dla zoologii miała praca pt. 
De uro nostrate ejusque sceleto¼ (1825), 
w której — na podstawie analizy szkieletów 
— udowodnił odrębność gatunkową tura i 
żubra; był to pierwszy, dotyczący kręgowca, 
„czyn taksonomiczny” na naszych ziemiach, 
a wprowadzona przez Bojanusa nazwa tura: 
Bos primigenius nadal zachowuje swą waż-
ność. w późniejszych latach uniwersytet 
wileński został rozwiązany z powodów poli-
tycznych, a wyposażenie gabinetu h. n. prze-
jęła utworzona i krótko działająca akademia 
medyko-chirurgiczna. pracował w niej — aż 
do rozwiązania w 1841 r. — Stanisław Batys 
gorski (*1802 †1864), początkowo botanik, 
a następnie entomolog, który zainicjował re-
wizje taksonomiczne kolekcji perthéesa (w 
zakresie niektórych pluskwiaków, muchówek 
i błonkówek — a były to jedyne opracowania 

tego materiału dokonane po śmierci karto-
grafa), natomiast po wykupieniu od spadko-
bierców rękopisów perthéesa skontrolował 
także oznaczenia wielu gatunków motyli. 
przeniesiony na przymusową emeryturę gor-
ski uzyskał wsparcie materialne ze strony 
konstantego hr. Tyzenhauza (*1786 †1853), 
który w swoim majątku postawy (w guberni 
grodzieńskiej) prowadził prywatny gabinet 
ornitologiczny (kolekcje ptaków i ich jaj oraz 
bogato wyposażona biblioteka przyrodnicza). 
gorski korzystał z gościny Tyzenhauza, któ-
ry także finansował jego podróże naukowe 
oraz redagowanie i ilustrowanie jego prac 
entomologicznych w Berlinie, w zaplanowa-
nej serii pt. Analecta ad entomographiam 
provinciae occidentali-meridionalis Imperii 
rossici. niestety zdołano opublikować tylko 
pierwszy tom (1852), gdyż wkrótce potem 
zmarł wspomagający go arystokrata-ornitolog. 
pośmiertnie została wydana w warszawie w 
1862 r. oologia ptaków polskich Tyzenhau-
za, natomiast wcześniej, w latach 1831–1846, 
opublikowano w wilnie kilka innych jego 
monografii zoologicznych, w tym Zasady or-
nitologii (1841), Catalogus Avium et Mam-
malium (1844) i trzytomową ornitologię 
powszechną (1843–1846). Był on najwybit-
niejszym ornitologiem polskim przed powsta-
niem Styczniowym.  

z ośrodkiem wileńskim związany był tak-
że jan krynicki (*1796 †1838), absolwent 
tamtejszego uniwersytetu, w którym otrzymał 
stopień kandydata filozofii (1821) za prace 
inwentaryzacyjne nad florą i fauną zachod-
niej litwy. Dwa lata później prowadził już 
zajęcia ze studentami, ale został aresztowany 
jako członek zw. filaretów i skazany na zsył-
kę. uratował go z niej rektor uniwersytetu w 
charkowie, który zatrudnił go w 1825 r. do 
pracy w gabinetach mineralogicznym i zoo-
logicznym oraz do prowadzenia wykładów z 
tych przedmiotów. ponadto krynicki prowa-
dził poszukiwania naukowe w południowej 
części europejskiej rosji (kaukaz, wybrzeża 
czarnomorskie i kaspijskie), a zbiory wysyłał 
do wilna, a także do gabinetu zoologiczne-
go w warszawie. Był dobrym taksonomem, 
publikował (1829–1837) po łacinie i po ro-
syjsku, m. in. opisy nowych gatunków ślima-
ków i chrząszczy. 

formalny związek z ośrodkiem wileńskim 
miała też do roku 1821 jezuicka uczelnia w 
połocku na Białorusi, która znalazła się poza 
granicami rzeczypospolitej już po pierwszym 
rozbiorze. ponieważ w granicach imperium 
katarzyna ii zabroniła wykonywania papie-

ryc. 7. ludwik h. Bojanus (archiwum pan 
w warszawie; spuścizna g. Brzęka) i jego roz-
prawa z 1825 r. o różnicach między żubrem a 
turem (wg opracowania w memorabilia zool. 
14). 



15Szkic rozwoju zoologii na ziemiach polskich

skiego Breve, rozwiązującego Towarzystwo 
jezusowe — kolegia jezuickie nadal tam dzia-
łały, poziom ich wyraźnie podniósł się, a po-
łockiemu, cieszącemu się wyjątkową estymą, 
nadano nawet rangę akademii. nastąpiło to 
w wyniku zasilenia tych placówek zdolnymi 
pedagogami, emigrującymi z rozwiązanych w 
europie środkowej szkół jezuickich. akade-
mia połocka była dobrze wyposażona w po-
moce naukowe, bogaty księgozbiór i znaną 
drukarnię podręczników, a także dysponowa-
ła dobrze działającym muzeum dydaktycznym 
z działem zoologicznym. zoologia wykłada-
na tam była jako oddzielny przedmiot przez 
dwie godziny w tygodniu (według systemu 
linneusza), a posługiwano się m. in. podręcz-
nikiem kluka. 

Trzecią dużą polską placówką przyrod-
niczą, w której uprawiano zoologię, było li-
ceum wołyńskie w krzemieńcu, a więc w 
południowo-wschodniej części imperium, na 
granicy galicji. Działało ono w latach 1806–
1832, a zatrudniało m. in. jako profesora 
— willibalda Bessera (*1784 †1842), doktora 
medycyny uj, a jako adiunkta — antoniego 
andrzejowskiego (*1785 †1868). przyrodnicy 
ci gromadzili — poza zielnikami — także zbio-
ry entomologiczne na wołyniu, podolu i ste-
pach czarnomorskich; dużą część z nich opra-
cował taksonomicznie wiktor moczulski w 
moskwie. po likwidacji liceum (1832), obaj 
przyrodnicy z krzemieńca zostali przeniesie-
ni do uniwersytetu w kijowie, gdzie praco-
wali jeszcze przez kilka lat. poza badaniami 
flory i fauny współczesnej, andrzejowski zaj-
mował się także paleozoologią i jako pierw-
szy polak opisywał nowe gatunki kopalnych 
ślimaków i małży (z pokładów kredowych i 
paleogeńskich podola i wołynia). 

w warszawie, w akademii lekarskiej 
utworzonej w 1809 r., pierwszym profeso-
rem h. n. został jakub f. hoffmann (*1758 
†1830), doktor medycyny, chirurgii i filo-
zofii uniwersytetu we frankfurcie n/odrą, 
właściciel kolekcji przyrodniczych (m. in. 
mięczaków i skorupiaków); na uczelni tej 
zorganizował gabinet h. n. po utworzeniu 
królewskiego uniwersytetu warszawskie-
go (1818), otrzymał nominację na profesora 
zwyczajnego tej uczelni, której też odstąpił 
swoje kolekcje oraz pomoce naukowe włas-
nego pomysłu. od 1819 r. pomagał mu fe-
liks p. S. jarocki (*1790 †1865), absolwent 
wydz. filozofii uj, zoolog, który rok wcześ-
niej był delegowany na Dolny śląsk dla upo-
rządkowania, zakupu i przywiezienia kolekcji 
minkwitza do organizowanego uniwersyte-

ckiego gabinetu zoologicznego. w 1822 r. 
jarocki został profesorem zwyczajnym, a po 
zamknięciu uniwersytetu (1832), aż do eme-
rytury (1862), kierował pouniwersyteckimi 
gabinetami naukowymi; jego dziełem był kil-
kutomowy podręcznik Zoologia czyli zwie-
rzętopismo ogólne (1821–1838; stosował w 
nim zarówno układ systematyczny linneusza, 
jak i cuviera oraz swój własny); był także au-
torem wielu prac taksonomicznych i morfo-
logicznych. ignorując ustalenia Bojanusa, bro-
nił tezy o identyczności tura i żubra (1830, 
1839). po śmierci zdolnego preparatora pa-
wła wierzejskiego, etat adiunkta w gabinecie 
zoologicznym objął po nim zoolog bez wyż-
szego wykształcenia — władysław Taczanow-
ski (*1819 †1890), zajmujący się ornitologią 
w skali krajowej i światowej (a sporadycznie 
także teriologią, arachnologią i entomologią). 
w 1862 r. został kustoszem gabinetu, który 
pod jego kierownictwem stał się wybitną 
placówką zoologiczną. 

poza uczelniami wyższymi pracował w 
warszawie nasz najbardziej wszechstronny 
zoolog i erudyta tego okresu — antoni waga 
(*1799 †1890), absolwent uniwersytetów w 
warszawie i Berlinie, pedagog, archiwista i 
bibliofil, autor wielu opracowań, także takso-
nomicznych (opisał wiele gatunków nowych 
dla wiedzy, zarówno bezkręgowców jak i 
kręgowców). Był jednym z redaktorów „Bi-
blioteki warszawskiej”, a także organizatorem 
pierwszych zespołowych badań przyrodni-
czych (m. in. słynnej wyprawy warszawskich 
naturalistów do ojcowa w 1854 r.) oraz opie-
kunem cennych zbiorów i archiwaliów, gro-
madzonych przez rodzinę Branickich. jego 
bogata biblioteka starodruków zoologicznych 
oraz kolekcje zostały pod koniec XiX w. za-
kupione przez komisję fizjograficzną akade-
mii umiejętności. 

ośroDki zoologiczne w granicach 
ceSarSTwa auSTriackiego i Tzw. 
rzeczypoSpoliTej krakowSkiej

najwcześniej, bo już po pierwszym roz-
biorze, pod władzą austriacką znalazł się 
lwów. jezuicka akademia lwowska została 
przekształcona w uniwersytet przez cesarza 
jóżefa ii, którego kadrę tworzyli austriacy 
przeniesieni z innych ośrodków cesarstwa. 
Tam rozpoczął studia w. Besser, wychowy-
wany we lwowie przez wuja Schiverecka, 
botanika w tejże uczelni. ale w 1805 r. uni-
wersytet lwowski został zamknięty, a kadrę, 
studentów i wyposażenie przeniesiono do 
uczelni krakowskiej, która w wyniku trzecie-
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go rozbioru (jako Szkoła główna koronna) 
również znalazła się w galicji, lecz dopie-
ro po kilku latach została poddana rygorom 
austriackich władz oświatowych; w rezulta-
cie Besser kończył studia już w krakowie, 
a następnie przeniósł się do liceum wołyń-
skiego. na uniwersytecie krakowskim do 
1810 r. profesorem h. n. był Baltazar hac-
quet, od którego odkupiono zbiory (także 
zoologiczne) będące pomocami naukowymi. 
w 1811 r. nadzór nad gabinetem zoologicz-
nym powierzono alojzemu r. estreicherowi 
(*1786 †1852), absolwentowi tejże uczelni, 
zaraz po uzyskaniu przez niego doktoratu z 
filozofii. w następnych latach estreicher naj-
więcej czasu poświęcał ogrodowi Botanicz-
nemu, jednak równocześnie tworzył kolekcje 
zoologiczne, co można uznać za pierwszą 
próbę inwentaryzacji faunistycznej tego ob-
szaru. po jego przejściu na emeryturę (1843) 
i aneksji wm krakowa przez austrię (1846), 
nastąpiła germanizacja uniwersytetu, a ko-
lejni niemieckojęzyczni profesorowie zoo-
logii nakazali usunięcie kolekcji estreichera 
z gabinetu. w rezultacie, pod koniec życia 
estreicher sprzedał swoje zbiory (za pośred-
nictwem a. wagi) do warszawskiego gabi-
netu zoologicznego. w krakowie pozostały 
jedynie oryginalne katalogi tych kolekcji. 

z ośrodkiem krakowskim związany był 
kazimierz hr. wodzicki (*1816 †1889), orni-
tolog-samouk, który, dzięki kontaktom z ba-
daczami francuskimi i niemieckimi oraz stu-
diowaniu dzieł z tego zakresu i publikowania 
fachowych prac, był wysoko ceniony przez 
europejskich ornitologów; w galicji natomiast 
zyskał pozycję podobną jak Tyzenhauz na li-
twie. w swoim zamku w korzkwi, w pobliżu 
Doliny prądnika pod krakowem, prowadził 
obserwacje ornitologiczne, dokonywał też 
licznych wypraw w karpaty. Do najważniej-
szych jego prac z tego okresu należały: Syste-
matyczny spis ptaków uważanych w dawnéj 
Ziemi Krakowskiéj (1850) oraz Wycieczka 
ornitologiczna w Tatry i Karpaty galicyjskie 
(1851).

gdy uczelnia krakowska znalazła się w 
granicach rzeczypospolitej krakowskiej 
(1815–1845), władze austriackie reaktywowa-
ły uniwersytet lwowski. kolejne funkcje na 
wydz. filozoficznym pełnił tam aleksander 
zawadzki (*1798 †1868), absolwent tej uczel-

ni, który był wszechstronnym przyrodnikiem, 
gromadził także kolekcje entomologiczne (od 
1823 r.) i opublikował kilka prac faunistycz-
nych, m. in. Fauna der galizisch-Bukowini-
schen Wirbelthiere (Stuttgart 1840), a także 
rozprawy o faunie kopalnej. przed przenie-
sieniem do Brna (1853) zawadzki zdołał wy-
kształcić zdolnego zoologa Stanisława k. pie-
truskiego (*1811 †1874), który w 1833 r. 
założył w podhorodcach ogród zoologiczny 
oparty na zasadach naukowych. w ciągu 15 
lat zgromadził w nim ok. 500 gatunków krę-
gowców, głównie ptaków. niestety placówka 
ta spłonęła w 1848 r., po czym pietruski od-
rzucił oferowaną mu katedrę zoologii na uj 
i wyjechał za granicę. 

Spośród szkół średnich galicji, w owym 
okresie, wysoki poziom w zakresie zoologii 
prezentowało gimnazjum w Samborze, w 
którym w latach 1852–1858 nauczał mak-
symilian Siła-nowicki (*1826 †1890), absol-
went uniwersytetu lwowskiego. Był on pre-
kursorem badań faunistycznych w karpatach 
wschodnich, które rozpoczął od inwenta-
ryzacji chrząszczy Bieszczadów oraz motyli 
czarnohory i w tym zakresie zadebiutował 
dwoma publikacjami17.

ośroDki zoologiczne w granicach 
króleSTwa pruSkiego

na początku XiX w. głównym centrum 
nauk zoologicznych na tym obszarze stawał 
się Dolny śląsk, a szczególnie wrocław. pod-
sumowaniem dotychczasowych wiadomo-
ści o faunie śląskiej była część zoologiczna18 
wielotomowej monografii fizjograficznej na-
pisanej przez kaznodzieję luterańskiego j. a. 
V. weigla i wydanej w latach 1800–1808. 
kręgowce omówione są tam dość dokładnie, 
natomiast bezkręgowce tylko jako wykaz ga-
tunków — bez  jakiegokolwiek komentarza. 
niemniej jednak opracowanie to stało się 
punktem wyjściowym dla inwentaryzacji fau-
nistycznej całego pruskiego śląska. 

w 1811 r. został zreformowany uniwer-
sytet wrocławski — z dawnej akademii je-
zuickiej przekształcony został w nowoczes-
ną uczelnię królewską (państwową). kate-
drę zoologii objął, sprowadzony z Berlina 
po doktoracie, johann ludwig gravenhorst 
(*1777 †1857), zdolny muzeolog i wybitny 
entomolog-taksonom (hymenopterolog i ko-

17Coleopterologisches über ostgalizien, 1858; Enumeratio Lepidopterorum Haliciae orientalis, 1860.
18weigel j. a. V. 1806. geographische, naturhistorische und technologische Beschreibung des souverainen Her-
zogtums Schlesien. Zehnter Theil. Verzeichniss der bisher entdeckten, in Schlesien lebenden Thiere.  Berlin, 
Xii+358 ss.



17Szkic rozwoju zoologii na ziemiach polskich

leopterolog). w krótkim czasie doprowadził 
do utworzenia muzeum uczelnianego (zoo-
logisches museum), a w latach 20. zorganizo-
wał pierwsze śląskie towarzystwo naukowe o 
charakterze w dużym stopniu przyrodniczym 
(Schlesische geselschaft für Vaterländische 
cultur), którego najbardziej aktywną częścią 
była Sekcja entomologiczna, pozostająca pod 
bezpośrednią kuratelą inicjatora. gravenhorst 
miał też bezpośredni wpływ na powstanie 
wydawnictw: „uebersicht der arbeiten und 
Veräderungen der S. g. V. c. ” (1828–1850; 
od 1851 r. wydawane jako „jahresbericht 
der S. g. V. k. ”) oraz „Beiträge zur ento-
mologie¼“ (od 1829), a także (od 1847 r.) 
„zeitschrift für entomologie“, którego łamy 
otwarte były także dla autorów spoza śląskie-
go Towarzystwa. w owym czasie debiutowa-
li w nich najwybitniejsi entomolodzy śląscy, 
m. in. karl letzner. warto przypomnieć, iż 
entomologom z S. g. V. c. zawdzięczamy 
pierwsze informacje o chrząszczach Beskidu 
śląskiego, w wyniku wypraw k. letznera i 
f. rendschmidta w 1847 r. 

z ośrodkiem wrocławskim związany był 
najbardziej znany zoolog śląski narodowości 
polskiej — ks. jan Dzierżon (*1811 †1906), 
absolwent wydz. teologicznego tamtejsze-
go uniwersytetu (lecz także słuchacz wykła-
dów z zakresu nauk ścisłych). Badając życie 
pszczół odkrył zjawisko partenogenezy, co 
przyniosło mu międzynarodową sławę; uni-
wersytet monachijski nadał mu w latach póź-
niejszych doktorat honoris causa. 

poznań włączony był do prus w 1793 r. w 
wyniku drugiego rozbioru polski, od 1807 r. 
przez kilka lat należał do księstwa warszaw-
skiego, a po kongresie wiedeńskim stał się 
stolicą wielkiego księstwa poznańskiego w 
ramach monarchii pruskiej. w poznaniu nie 
było uczelni wyższej, wobec tego ambitna 
część inteligencji wielkopolskiej kształciła się 
w ośrodku berlińskim lub wrocławskim, rza-
dziej poza kordonem rozbiorowym. Badania 
fizjograficzne wielkopolski i ościennych tere-
nów pomorza zainicjowali niemieccy przyrod-
nicy w 1837 r., zakładając Deutsche naturwis-
senschaftliche Verein der provinz posen. nie-
liczni przyrodnicy polscy uzyskali możliwość 
integracji dopiero po założeniu Towarzystwa 
przyjaciół nauk poznańskiego (1857), w jego 
wydziale przyrodniczym. pierwsze artykuły o 
treści zoologicznej rozproszone były wcześniej 
na łamach kilku czasopism, w tym okresie jed-
nak ich największą koncentrację odnotowano 

w tygodniku „przyroda i przemysł”, który uka-
zywał się tylko przez cztery lata (1856–1859), 
m. in. dlatego, iż w 1860 r. Tpnp dojrzało 
już do edycji własnego, permanentnie wyda-
wanego „rocznika” z działem przyrodniczym. 
w wielkopolsce nie było w owym czasie za-
wodowych zoologów, ani polskiej ani niemie-
ckiej narodowości. Spośród amatorów wyróż-
niał się felicjan Sypniewski (*1822 †1877), 
który studiował w Berlinie u wybitnych przy-
rodników. w swoim majątku w piotrowie k. 
poznania zgromadził księgozbiór przyrodni-
czy i zestaw najbardziej potrzebnego sprzętu 
do odłowów oraz optykę. Działał on jeszcze 
w stylu „naturalisty”, kolekcjonując minera-
ły i owady oraz tworząc zielnik. Był organi-
zatorem wydz. przyrodniczego Tpnp i jego 
pierwszym przewodniczącym (1857–1860). 
godnym wzmianki jest również julian zabo-
rowski (*1824 †1858), który studiował we 
wrocławiu oraz w Berlinie, a później był 
nauczycielem przyrody w szkołach średnich 
poznańskich i bydgoskich. zainicjował wyda-
wanie wspomnianego periodyku „przyroda i 
przemysł”, a po jego śmierci redakcję prze-
jął na krótko f. Sypniewski. warto jeszcze 
wspomnieć o rocznikach „przyjaciela ludu”, 
w których ukazywały się anonimowo mono-
graficzne artykuły o wymarłych lub ginących 
gatunkach większych ssaków rodzimych, jak: 
tur, żubr, suhak, tarpan, ryś, żbik. 

również na pomorzu zachodnim nie 
było w omawianym okresie wyższej uczelni. 
jednakże powstałe tam w 1838 r. entomolo-
gische Verein zu Stettin stało się w krótkim 
czasie instytucją integrującą entomologów, 
zwłaszcza europejskich (z polaków należeli 
do niego m. in. o. radoszkowski z peters-
burga, a. waga z warszawy i T. żebrawski 
z krakowa). od 1840 r. publikowano regu-
larnie „entomologische zeitung”19, a po zgo-
nie inicjatora — w. l. a. Schmidta (†1843) 
— kierowniczą rolę w towarzystwie i jego 
wydawnictwach przejął carl august Dohrn 
(*1806 †1892), z bogatej, polonofilskiej ro-
dziny kupców szczecińskich, która w na-
stępnym okresie zainicjowała i sponsorowała 
Stację morską w neapolu. pod koniec oma-
wianego okresu eVzS obejmowało blisko 600 
najwybitniejszych wówczas entomologów; 
należeli tu np.: aubé, Boheman, Burmeister, 
erichson, germar, gravenhorst, klug, man-
nerheim, meigen, westwood i wielu innych. 
jeśli eVzS nie stanowiło konkurencji dla wy-
mienionych wcześniej instytucji wrocław-

19od 1915 r. (tj. od tomu 76) nazwę zmieniono na „Stettiner entomologische zeitung”.
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z nich był mikołaj nasonow (*1859 †1939); 
studentów polskich traktował obiektywnie; 
jednym z jego uczniów był kazimierz kul-
wieć (*1871 †1943), koleopterolog, propa-
gator krajoznawstwa oraz inwentaryzacji fau-
nistycznej. katedrą anatomii porównawczej 
i embriologii w latach 1869–1884 kierował 
mitrofan ganin (*1839 †1894), którego asy-
stentami byli m. in. j. nusbaum i a. ślósarski, 
natomiast w latach 1888–1915 kierownikiem 
jej był paweł mitrofanow (*1857 †1920), któ-
rego najwybitniejszym uczniem i asystentem 
był j. Tur; doktorat uzyskał w 1907 r. na uni-
wersytecie lwowskim.

na wydz. lekarskim Sg, jak i później na 
uniwersytecie, fizjologię i histologię zwierząt 
wykładał henryk hoyer sen. (*1834 †1907), 
absolwent uczelni niemieckich. przy war-
szawskim Towarzystwie lekarskim zorganizo-
wał oddział anatomii, fizjologii i nauk przy-
rodniczych i był jego pierwszym prezesem.

wraz z wymienionymi wyżej, warszawa 
w owym czasie skupiała grono wybitnych 
zoologów (ryc. 8), najpierw wokół redakcji 
„Biblioteki warszawskiej” (a. waga, k. Stron-
czyński i inni), a następnie „pamiętnika fizyo-
graficznego”, wydawanego od 1880 r., które 
to inicjatywy musiały z konieczności zastą-
pić oficjalne stowarzyszenie naukowe, na 
którego utworzenie nie zgadzały się carskie 
władze. w warszawie osiadł w 1879 r. eme-

skich, to tylko dla tego, iż działało w skali 
ogólno-europejskiej (czy nawet światowej), a 
ośrodek wrocławski spełniał przede wszyst-
kim zadania regionalne i tak to tam wówczas 
rozumiano, czego dowodem był spory udział 
śląskich entomologów (z gravenhorstem na 
czele) w pracach szczecińskiego towarzy-
stwa. w 1848 r. zainicjowano drugą edycję: 
Linnaea Entomologica, o znacznie większej 
objętości rocznej, a jego redakcję zlokalizowa-
no nie tylko w Szczecinie, ale także w kilku 
innych ośrodkach (Bydgoszcz, Berlin, lipsk i 
poznań), dla podkreślenia ponadregionalnego 
znaczenia towarzystwa, a także dla pozyska-
nia dodatkowych sponsorów. w obu wydaw-
nictwach szczecińskich przeważała taksono-
miczna tematyka egzotyczna, publikowano 
także opracowania monograficzne dotyczące 
poszczególnych grup owadów, a w niewiel-
kim stopniu także prace faunistyczne, m. in. z 
pomorza i śląska. 

świetność zoologii gdańskiej w tym okre-
sie należała już do przeszłości, a jej instytu-
cjonalnymi wspomnieniami było muzeum 
gdańskie z resztką Kleinianum oraz działa-
jące w dalszym ciągu Die naturforschende 
gesellschaft in Danzig, ale już bez wybitnych 
indywidualności zoologicznych. natomiast 
między oboma dawnymi ośrodkami naukowy-
mi tego rejonu (tj. gdańskiem i królewcem) 
na przełomie wieków XViii/XiX rozpoczął 
poważną inwentaryzację entomologiczną ap-
tekarz z ostródy j. g. kugelann, którego pre-
cedensową monografię chrząszczy pruskich20 
poprawił, uzupełnił i zredagował renomowa-
ny k. illiger (1798) w dość odległej Saksonii. 
opracowania te były punktem wyjściowym 
dla późniejszych prac koleopterologów prus 
wschodnich (m. in. f. l. lentza) publikowa-
nych w królewcu w latach 1853–1866, częś-
ciowo pod egidą königlischen physikalisch-
Őkonomischen gesellschaft zu königsberg. 

zoologia w okreSie rozBiorowym po powSTaniu STyczniowym (1865–1918)

20kugelann j. g. 1792-1794. Verzeichniss der in einigen gegenden Preussens bis jetzt entdecken Käfer-Arten, 
nebst kurzen Nachrichten von denselben. Stralsund,; illiger k. 1798. Verzeichniss der Käfer Preussens. Entwor-
fen von Johann gottlieb Kugelann Apotheker in osterode. halle, Xlii+510 ss.

ośroDki zoologiczne w granicach 
imperium roSyjSkiego

w owym czasie jedynym właściwie ośrod-
kiem zoologicznym na obszarze zaboru rosyj-
skiego stała się warszawa. Tam, w dalszym 
ciągu działał gabinet zoologiczny pod pręż-
nym kierownictwem Taczanowskiego, a w 
utworzonej tuż przed powstaniem (1862) 
Szkole głównej stanowisko profesora-adiunk-
ta objął Benedykt Dybowski, po doktoracie 
w Berlinie na temat partenogenezy (1860; 
wynik współpracy z Dzierżonem), nostryfi-
kowanym następnie w Dorpacie (1862) na 
podstawie pracy taksonomicznej o rybach 
kurlandii. Do pomocy profesorowi zaanga-
żowano protozoologa augusta wrześniow-
skiego (*1836 †1892), który, po zesłaniu Dy-
bowskiego na Syberię (1864), objął kierow-
nictwo katedry zoologii; doktoryzował się 
w 1868 r. i został prof. nadzwyczajnym. rok 
później Szkołę główną przemianowano na 
cesarski uniwersytet warszawski, w którym 
wrześniowski urządził wzorowy gabinet zoo-
logiczny z pracownią i muzeum. wykształcił 
kilku zdolnych zoologów, m. in. a. ślósarskie-
go, j. nusbauma i j. Sznabla. wrześniowski, 
jako pierwszy u nas, wykładał teorię ewolucji 
Darwina, w czym wspomagał go nusbaum, 
jako tłumacz. gdy wrześniowski przeszedł 
na emeryturę (1889), katedrę zoologii po-
wierzano profesorom rosyjskim. pierwszym 
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rytowany generał oktawiusz Bourmeister-ra-
doszkowski (*1820 †1895), światowej sławy 
taksonom-hymenopterolog, twórca i właści-
ciel bogatej kolekcji błonkówek palearktyki, 
z setkami typów opisowych własnych tak-
sonów. lekarzem z zawodu, lecz dipterolo-
giem z powołania, był uznany specjalista od 
rodziny mycetophilidae — henryk Dziedzicki 
(*1847 †1921), autor cenionych monografii 
tej grupy. częstym gościem w tym gronie był 
pierwszy nasz taksonom-koleopterolog jan 
wańkowicz (*1835 †1885), absolwent uni-
wersytetu kijowskiego — w swoim majątku 
w zazierzu na Białorusi urządził prywatny 
gabinet zoologiczny z biblioteką i kolekcją 
chrząszczy. natomiast w rejonie nowogródz-
kim pracował samotnie władysław Dybowski 
(*1839 †1910), absolwent uniwersytetu w 
Dorpacie (docent prywatny od 1876, dokto-
rat 1878), paleontolog, malakolog i znawca 
gąbek; największy rozgłos zyskały jego mono-
grafie endemicznych ślimaków i gąbek baj-
kalskich, które nadesłał mu do opracowania 
starszy brat Benedykt. 

mecenasami nauk przyrodniczych (a 
szczególnie zoologii) w warszawie stali się 
od lat 60. hrabiowie Braniccy: bracia alek-
sander (*1821 †1877) i konstanty (*1824 
†1884) oraz ich synowie, odpowiednio wła-
dysław (*1848 †1914) i ksawery (*1864 
†1826). organizowali oni wyprawy do pół-
nocnej i wschodniej afryki (z udziałem a. 
wagi, w. Taczanowskiego i h. Dziedzickie-
go) i finansowali zbieranie materiałów zoo-
logicznych na kaukazie (l. a. młokosiewicz, 
T. Barej), Dalekim wschodzie (m. jankowski, 
j. kalinowski) i w ameryce południowej (k. 

jelski, j. Sztolcman). Sponsorowali wydanie 
wielu cennych monografii zoologicznych 
(m. in. B. Dybowskiego i w. Taczanowskie-
go). przez wiele lat ich beneficjentem był 
warszawski gabinet zoologiczny (ryc. 9), 
a w 1887 r. otworzyli w warszawie własne, 
prywatne muzeum zoologiczne. wszystkie 
zbiory tej placówki wraz z biblioteką przeka-
zał ksawery Branicki po i wojnie światowej 
tworzonemu wówczas narodowemu muze-
um przyrodniczemu, którego drugim czło-
nem składowym stał się były gabinet zoolo-
giczny. obok Branickich, mecenasem badań 
zoologicznych (m. in. B. Dybowskiego na 
Syberii) był książę władysław e. lubomirski 
(*1824 †1882), uczeń w. czekanowskiego w 
krzemieńcu, malakolog i kolekcjoner. 

warto wspomnieć, iż działający do po-
wstania Styczniowego w warszawie-mary-
moncie instytut agronomiczny, zatrudniający 
kilku dobrych przyrodników (związanych z 
kręgiem „Biblioteki warszawskiej), został ze 
względów politycznych rozwiązany, a wypo-
sażenie i część kadry przeniesiono do puław 
jako wyższą uczelnię, od 1869 r. pod nazwą 
instytut gospodarstwa wiejskiego i leśni-
ctwa. zoologię na tej uczelni wykładali pro-
fesorowie rosyjscy, po których pozostały ko-
lekcje entomologiczne. 

ośroDki zoologiczne w granicach 
ceSarSTwa auSTro-węgierSkiego

po wprowadzeniu reform w ramach auto-
nomii galicyjskiej przywrócono na uczelniach 
polski język wykładowy. Szansę tę wcześ-

ryc. 8. wybitni przedstawiciele warszawskie-
go ośrodka zoologicznego drugiej połowy XiX 
wieku: a. waga, k. Branicki, w. Taczanowski  
(Bibl. muzeum i instytutu zoologii pan w war-
szawie).

ryc. 9. fragment ekspozycji gabinetu zoo-
logicznego w warszawie z końca XiX wieku  
(Bibl. muzeum i instytutu zoologii pan w war-
szawie).
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niej wykorzystano na uniwersytecie jagiel-
lońskim, gdzie katedrę zoologii powierzo-
no w 1863 r. maksymilianowi nowickiemu 
(ryc. 10), zaraz po doktoracie obronionym 
na uniwersytecie lwowskim. jako entomo-
log sukcesy taksonomiczne w skali świato-
wej osiągnął w dipterologii. w późniejszych 
latach poświęcił się ichtiologii krajowej, za-
równo w aspekcie faunistycznym, jak i prak-
tycznym, zakładając Towarzystwo rybackie 
(1879). Był także pionierem ochrony gatun-
kowej zwierząt, szczególnie świstaka i kozi-
cy w Tatrach, lecz także ptaków owadożer-
nych, w którym to zakresie osiągnął znaczący 
wpływ na ustawodawstwo galicyjskie. jego 
najwybitniejsi uczniowie to m. a. łomnicki, 
w. kulczyński i antoni wierzejski (*1843 
†1916). Ten ostatni przejął po zgonie nowi-
ckiego katedrę zoologii uj, jako prof. zwy-
czajny (1891) i kierował nią aż do emerytury 
(1912). wierzejski był pionierem polskiej hy-
drobiologii (ryc. 11), szczególnie zasłużył się 
w badaniach jezior tatrzańskich i przyczynił 
się do uruchomienia pod lwowem pierwszej 
stacji hydrobiologicznej. kolejnym kierowni-
kiem katedry został w 1912 r. michał Siedle-
cki (*1873 †1940), uczeń wierzejskiego i ko-
staneckiego, początkowo cytolog i protozoo-
log (doktorat 1896, habilitacja 1899), później 

badacz ekologii fauny tropikalnej i biologii 
morza. 

Działalność nowickiego w polskiej zoolo-
gii wykraczała znacznie poza mury uj i To-
warzystwa rybackiego. Był jednym z inicjato-
rów założenia komisji fizjograficznej w To-
warzystwie naukowym krakowskim (1865) 
i przez wiele lat sterował inwentaryzacją fau-
nistyczną galicji, wykorzystując m. in. swoje 
znajomości w krajach ościennych dla zorga-
nizowania pomocy zagranicznych zoologów 
przy opracowaniu napływających z terenu 
materiałów. utworzonym w 1870 r. muzeum 
fizjograficznym Tnk (później w akademii 
umiejętności) kierował w następnych latach 
jego kolejny uczeń, prof. władysław kulczyń-
ski (*1854 †1919), dr honoris causa uj, któ-
ry stał się pod koniec XiX w. arachnologiem 
światowego formatu, największym autoryte-
tem w zakresie taksonomii i systematyki pa-
jąków (ryc. 12). kulczyński był ponadto wy-
kładowcą zoologii na Studium rolniczym uj 
oraz sekretarzem komisji fizjograficznej au i 
przez kilkadziesiąt lat redaktorem jej wydaw-
nictw, w których publikowano większość 
opracowań faunistycznych dotyczących gali-
cji i obszarów ościennych. natomiast prace 
arachnologiczne kulczyńskiego publikowa-
ne były zarówno w innych wydawnictwach 
au, jak i zagranicą. w cieniu kulczyńskie-
go pracowali w muzeum kf: pierwszy nasz 
profesjonalny koleopterolog michał rybiński 
(*1844 †1905) i debiutujący w zoologii oraz 
paleontologii edward niezabitowski, wów-
czas stypendysta akademii umiejętności. 

na uniwersytecie lwowskim katedrę 
zoologii z polskim językiem wykładowym ob-
jął w 1875 r. Szymon Syrski (*1829 †1882), 
który studiował medycynę na uj i w wied-
niu, a w latach 1866–1875 był dyrektorem 
muzeum historii naturalnej w Trieście. Spe-
cjalizował się w ichtiologii; w wiedniu urzą-

ryc. 10. maksymilian 
Siła-nowicki — reani-
mator zoologii pol-
skiej na uniwersy-
tecie jagiellońskim, 
inicjator naukowych 
podstaw ichtiologii 
praktycznej (archi-
wum pan w war-
szawie; spuścizna g. 
Brzęka.

ryc. 11. antoni 
wierzejski — twór-
ca polskiej hydro-
biologii (archiwum 
pan w warszawie; 
spuścizna g. Brzę-
ka).

ryc. 12. władysław 
kulczyński — naj-
większy autorytet 
światowy w zakre-
sie arachnologii na 
przełomie wieków 
XiX/XX (archiwum 
nauki pan i pau 
w krakowie).
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dził akwarium i wystawę fauny adriatyku, a 
we lwowie zorganizował gabinet zoologicz-
ny. Dwa lata po jego zgonie katedrę objął 
jeden z najznakomitszych polskich zoologów 
— Benedykt Dybowski (*1833 †1930), będący 
wówczas u szczytu sławy po rewelacyjnych 
odkryciach bajkalskich endemitów, zwłasz-
cza kiełży21 (ryc. 13) i ryb22, ale także innych 
zwierząt („od foki aż do gąbki”, jak wspomi-
nał) dokonanych jeszcze na katordze i już po 
dobrowolnym zbadaniu kamczatki. Dybowski 
kierował katedrą we lwowie do 1906 r., gdy 
przeszedł na emeryturę, a wówczas zastąpił 
go józef nusbaum-hilarowicz (*1859 †1917). 
Ten — oprócz własnych badań nad pijaw-
kami i równonogami — zasłynął doskonały-
mi podręcznikami anatomii porównawczej, 
embriologii, zootomii, a zwłaszcza ewolucjo-
nizmu. wykształcił też całe pokolenie wybit-
nych zoologów: B. fulińskiego, j. grochma-
lickiego, j. hirschlera, a. jakubskiego i in., 
którzy działać mieli w następnych latach jako 
profesorowie także w innych ośrodkach. w 
tym samym okresie katedrą anatomii porów-
nawczej kierował kazimierz kwietniewski 
(*1873 †1942), absolwent uczelni szwajcar-
skich, niemieckich i włoskich, habilitowany 
w padwie, a do 1907 r. prof. nadzwyczajny 

w pizie; specjalizował się w faunie morskiej. 
w 1918 r. został prof. zwyczajnym uniwersy-
tetu lwowskiego. 

Tak jak w warszawie Braniccy, we lwo-
wie podobne zasługi położyli (m. in. dla roz-
woju zoologii) hrabiowie Dzieduszyccy. wło-
dzimierz Dzieduszycki sen. (*1825 †1899), 
będący ornitologiem, powołał fundację ro-
dzinną i, przenosząc z poturzyc do lwowa 
zbiory przyrodnicze oraz bibliotekę, utworzył 
muzeum im. Dzieduszyckich, działające ofi-
cjalnie od 1881 r. kustoszem tej placówki zo-
stał w 1905 r., współpracujący z nią od daw-
na, marian alojzy łomnicki (*1845 †1915), 
absolwent uj i uniwersytetu wiedeńskie-
go, uczeń maksymiliana nowickiego. muze-
um Dzieduszyckich było ważnym lokalnym 
ośrodkiem inwentaryzacji faunistycznej tej 
części galicji i wspomagało badania prowa-
dzone na podolu i w karpatach wschodnich. 
część wydawnictw muzealnych poświęcona 
była zbiorom zoologicznym, tu wydawano 
m. in. pierwsze obszerne katalogi ogólnopol-
skie niektórych grup zwierzęcych. integracyj-
ną rolę w lwowskim środowisku naukowym 
spełniało Towarzystwo przyrodników im. 
kopernika, które działało od 1876 r., a na ła-
mach swego rocznika „kosmos” publikowało 
m. in. wiele wartościowych prac zoologicz-
nych inspirowanych przez sekcję fizjograficz-
ną Towarzystwa. 

ośroDki zoologiczne w granicach 
króleSTwa pruSkiego, ceSarSTwa i rzeSzy 

niemieckiej

po 1875 r. zostały znacznie ograniczone 
względne swobody panujące wcześniej w 
wielkopolsce w zakresie możliwości zrzesza-
nia się ludności polskiej. konieczność ciągłej 
walki o przyziemne sprawy bytowe usunęła 
na plan dalszy ewentualne zainteresowanie 
inteligencji problemami naukowymi. nadal 
ukazywały się „roczniki Towarzystwa przyja-
ciół nauk poznańskiego”, ale poziom spora-
dycznych już tylko notatek w zakresie zoolo-
gii obniżył się wyraźnie. Sytuacja na tym polu 
poprawiła się nieco w 1888 r., gdy funkcję 
przewodniczącego wydziału przyrodnicze-

21Beiträge zur näheren kenntniss der im Baikal-See vorkommenden niederen krebse aus der gruppe der gamma-
riden, „horae Societatis entomologicae rossicae”, 1874; pracę tę opublikowano z opóźnieniem w wyniku oporu 
niektórych prominentów w akademii nauk w petersburgu, dopiero po interwencji gen. oktawiana radoszkow-
skiego, ówczesnego prezesa Towarzystwa entomologicznego. Drugą pracę — neue Beiträge zur kenntniss der 
crustaceen-fauna des Baikalsees — wydrukowano już bez trudności w moskwie, w „Bulletin de la Société impé-
riale des naturalistes de moscou”, 1884; łącznie w obu tych publikacjach Dybowski opisał 110 nowych dla wiedzy 
taksonów.
22Die Fische des Baikal-Wassersystems, „Verhandlungen des zoologisch-Botanischen gesellschaft in wien”, 
1874.

ryc. 13. Benedykt Dybowski — inicjator badań 
endemicznej fauny Bajkału, prekursor świato-
wej limnologii (archiwum pan w warszawie; 
spuścizna g. Brzęka) i strona tytułowa jednej z 
jego rozpraw bajkalskich  (Bibl. muzeum i in-
stytutu zoologii pan w warszawie).
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go powierzono franciszkowi chłapowskie-
mu (*1845 †1923), lekarzowi z zawodu, lecz 
z zamiłowania zoologowi i paleontologowi. 
obowiązki te pełnił przez następne 32 lata. 
Dzięki jego energii udało się zgromadzić w 
jednym pomieszczeniu zbiory przyrodnicze 
Tpnp, uporządkować je i udostępnić publicz-
ności. chłapowski opracował także i wydał 
pierwszy przewodnik po muzeum, organizo-
wał odczyty i inne akcje popularyzujące na-
uki przyrodnicze. w ostatnich latach XiX w. 
poziom tego ośrodka skłonił wdowę po gen. 
radoszkowskim do przeniesienia z warszawy 
do poznania bogatej spuścizny (kolekcji i bi-
blioteki) tego wybitnego hymenopterologa. 
chłapowski utrzymywał zresztą bliskie kon-
takty z polskimi ośrodkami przyrodniczymi w 
pozostałych dwóch zaborach, czego wynikiem 
było m. in. przekazanie kolekcji radoszkow-
skiego do muzeum komisji fizjograficznej w 
krakowie (1902), w zamian za dydaktyczny 
zbiór owadów galicyjskich. popularyzatorska 
działalność chłapowskiego sprawiła, iż z po-
czątkiem XX w. zwiększyła się liczba amato-
rów nauk przyrodniczych w tym rejonie; np. 
w tym czasie zainteresował się zoologią na-
uczyciel jerzy w. Szulczewski (*1879 †1969), 
który zainicjował akcję inwentaryzacji ento-
mofaunistycznej wielkopolski. wyniki swoich 
prac publikował w „zeitschrift des naturwis-
senschaftlischen Vereins der provinz posen”, 
wydawanym od 1894 r. Był to organ lokalne-
go towarzystwa przyrodniczego skupiającego 
głównie inteligencję narodowości niemie-
ckiej i dlatego było popierane przez władze 
pruskie, podobnie jak analogiczne stowarzy-
szenia w Bydgoszczy i królewcu. wynikiem 
tego wsparcia było utworzenie w poznaniu 
oddzielnego muzeum przyrodniczego.

oczywiście głównym ośrodkiem uprawia-
nia zoologii w południowo-wschodniej czę-
ści prus nadal było uniwersyteckie muzeum 
przyrodnicze we wrocławiu, aczkolwiek po 
śmierci gravenhorsta przez kilka dekad nie 
rozwijało się już tak efektownie jak w po-
przednim okresie, głównie z powodu wyczer-
pania możliwości kubaturowych dawnych 
budynków uniwersyteckich. Dopiero po 
przejęciu dyrekcji przez willy’ego kükentha-
la w 1898 r. powstały warunki dla nowej 
inwestycji, jaką była budowa nowego gma-
chu muzealnego23, ukończonego w 1904 r. 
należy jeszcze wspomnieć, iż od lat 70. na-
bierała dużego znaczenia placówka muzealna 
hrabiów Schaffgotschów w cieplicach k. je-
leniej góry, o rodowodzie sięgającym co naj-
mniej 1833 r., związana z bogatą biblioteką 
tej rodziny powstałą w XViii w. najbardziej 
znaną i wartościową w części zoologicznej 
muzeum była bogata kolekcja ornitologiczna 
(bazująca głównie na materiałach zoologicz-
nych sprowadzanych z ówczesnych kolonii 
niemieckich), którą od 1880 r. opiekował się 
kustosz georg martini (*1860 †1931). 

z kolei, rodzina Dohrnów w Szczecinie 
coraz bardziej angażowała się w sprawy do-
tyczące morskiej stacji badawczej w neapolu, 
która, po wieloletnich staraniach, rozpoczęła 
działalność w 1872 r.24, co jednak nie osłabi-
ło działalności okrzepłego już Towarzystwa 
entomologicznego. zresztą w obu ośrodkach 
— wrocławskim i szczecińskim — sprawy or-
ganizacyjne towarzystw zoologicznych i ich 
wydawnictwa biegły poprawnym, ustalonym 
od kilku dekad rytmem. podobną stabilizację 
wykazywał także ośrodek w królewcu. 

23w nim właśnie, obecnie przy ul. Sienkiewicza 21, mieszczą się zakłady zoologiczne uniw. wrocławskiego.
24Stacją w neapolu kierował przez wiele lat anton Dohrn (*1840 †1906), syn karla augusta, profesjonalny zoolog 
(wykształcony w Berlinie i innych ośrodkach), początkowo entomolog (hemipterolog), później specjalizował się 
w systematyce morskich skorupiaków, a zajmował się także problemami ewolucji niektórych grup zwierząt.

zoologia po oDzySkaniu niepoDległości i w czaSie ii wojny świaTowej  
(1919–1944)

przeciągające się działania wojenne na na-
szych ziemiach opóźniły znacznie rozpoczęcie 
inicjatyw związanych z integracją nauki pol-
skiej po długim (123–139 lat) okresie podle-
głości państwom ościennym. Dopiero pokój 
ryski i paryskie ustalenia poszczególnych frag-
mentów nowych granic rp umożliwiły po-
wzięcie decyzji dotyczących rejonizacji nauki 
polskiej. najbardziej istotne postanowienia i 

propozycje dotyczyły właśnie nauk przyrod-
niczych i takie zostały podjęte na „pierwszym 
zjeździe fizjografów polskich w krakowie”, w 
dniach od 3 do 5 stycznia 1924 r. gremium 
to zostało zwołane z inicjatywy komisji fizjo-
graficznej pau, w porozumieniu z Towarzy-
stwem przyrodników im. kopernika we lwo-
wie. najważniejsze postanowienia w zakresie 
nauk zoologicznych dotyczyły organizacji i 
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programu badań terenowych w nowych gra-
nicach, a także programów nauczania w szko-
łach wyższych i średnich, wreszcie propozycji 
ustaw o ochronie przyrody (w tym gatunko-
wej ochronie zwierząt). obrady plenarne od-
bywały się w sali posiedzeń pau, natomiast 
sekcje obradowały w poszczególnych zakła-
dach uj i w obserwatorium astronomicznym. 
honorowym przewodniczącym zjazdu wybra-
no B. Dybowskiego, który ze względu na stan 
zdrowia nie mógł przybyć do krakowa. naj-
bardziej aktywnymi uczestnikami zjazdu spo-
śród zoologów byli: h. hoyer jun. (od 1919 r. 
przewodniczący kf pau), j. Stach (sekretarz 
kf, od 1920 r. dyrektor muzeum fizjograficz-
nego), m. Siedlecki (od 1912 r. kier. katedry 
zoologii uj); oprócz nich w obradach sekcji 
zoologicznej w zakładzie anatomii porów-
nawczej uj uczestniczyli m. in.: j. a. Bayger 
(lw.), j. Domaniewski (w-wa), a. Dziurzyń-
ski (kr.), B. fuliński (lw.), z. p. jackówna 
(kr.), j. hirschler (lw.), i. a. król (kr.), w. 
niesiołowski (kr.), j. noskiewicz (lw.), w. 
poliński (w-wa), S. Skowron (kr.), j. prüffer 
(wilno), k. Simm (cieszyn), S. a. Stobiecki 
(kr.), Sz. Tenenbaum (w-wa), T. B. wolski 
(w-wa), j. zaćwilichowski (kr.). najważniej-
szą uchwałą zjazdu był podział kraju na te-
rytoria badawcze i ośrodki naukowe (miasta 
uniwersyteckie) odpowiedzialne za ich bada-
nia terenowe (ryc. 14). ośrodek poznański 

miał koordynować badania w wielkopolsce 
i na pomorzu oraz na ościennych fragmen-
tach woj. warszawskiego i łódzkiego; ośrodek 
krakowski: małopolskę zachodnią, śląsk oraz 
ościenne fragmenty woj. kieleckiego i lwow-
skiego; ośrodek lwowski: podole, wołyń, 
karpaty wschodnie oraz przyległe obszary 
woj. lubelskiego; ośrodek wileński: pojezie-
rza północno-wschodnie oraz przyległą część 
woj. białostockiego; ośrodek warszawski: po-
zostałe części centralnej polski oraz polesie. 
w dyskusjach i protokole zasugerowano, aby 
komisję fizjograficzną pau — obecnie już 
jako instytucję ogólnopolską — zreformować, 
tworząc jej regionalne oddziały z siedzibami 
w wymienionych ośrodkach naukowych (co 
też niebawem nastąpiło). Dla zoologów istot-
nymi częściami uchwały było uznanie polskie-
go państwowego muzeum przyrodniczego za 
centralną instytucję muzealną i badawczą, na-
tomiast komisję fizjograficzną pau za insty-
tucję koordynującą badania. wysunięto rów-
nież wniosek o oficjalne przystąpienie polski 
do międzynarodowej ligi ochrony żubra. 

Dzieje zoologii na ziemiach polskich w 
okresie międzywojennym będziemy oma-
wiać, w ramach podziału na ośrodki nauko-
we, przyjętego na krakowskim zjeździe fizjo-
grafów.

ośroDek zoologiczny warSzawSki

na uniwersytecie warszawskim zoolo-
gię uprawiano na wydziale filozoficznym 
(1916–1927), którego nazwę zmieniono póź-
niej na matematyczno-przyrodniczy, a także 
na wydziałach weterynarii i lekarskim. na 
pierwszym z nich działało 5 zakładów: zoo-
logii Systematycznej i morfologii, anatomii 
porównawczej, fizjologii zwierząt, cytologii, 
paleontologii. katedrą zoologii Systematycz-
nej i morfologii kierował w latach 1915–1919 
j. Sosnowski, 1919–1932 k. janicki, 1932–
1935 j. Tur, 1935–1939 w. roszkowski. Dzia-
łalność pierwszego omówimy przy Sggw, 
a j. Tura niżej. konstanty janicki (*1876 
†1932) był protozoologiem (systematyka wi-
ciowców) i parazytologiem (taksonomia ta-
siemców), absolwentem uczelni niemieckich 
i szwajcarskich. wacław roszkowski (*1886 
†1944) studiował w krakowie, we fryburgu 
i lozannie (tam się doktoryzował); po habili-
tacji (1925) został profesorem na wydz. we-
terynarii, natomiast w latach 1929–1935 był 
dyrektorem państw. muzeum zoologicznego 
(pmz). zakład anatomii porównawczej po-
wstał w 1919 r. i przez 20 lat kierował nim 
jan Tur (*1875 †1941); był on uczniem p. mi-

ryc. 14. podział polski na regiony badawcze, 
uzgodniony na zjeździe fizjografów polskich 
w krakowie w styczniu 1924 r. (wg szkicu 
przechowywanego w archiwum nauki pan i 
pau w krakowie).
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trofanowa, a habilitował się na uj; zajmował 
się embriologią, teratologią, cytologia i anato-
mia porównawczą. zakład fizjologii zwierząt 
utworzono w 1921 r. i przez cały omawiany 
okres kierował nim kazimierz Białaszewicz 
(*1882 †1943), uczeń mitrofanowa, a następ-
nie e. godlewskiego jun. na uj; zajmował się 
głównie przemianą materii u bezkręgowców. 
katedrę cytologii, zaraz po jej utworzeniu, 
objął wacław Baehr (*1873 †1939), który 
studiował w odessie i petersburgu, a następ-
nie w europie zachodniej, a specjalizował się 
m. in. w problemach partenogenezy i deter-
minacji płci. zakład geologii i paleontologii 
powstał w 1915 r., kierował nim j. lewiń-
ski, natomiast od 1924 r. wykłady zlecone z 
paleontologii prowadził roman kozłowski 
(*1889 †1977), absolwent Sorbony (doktorat 
w 1923 r.) i światowej sławy badacz grapto-
litów.

na wydziale weterynaryjnym uw działały 
dwie katedry zoologiczne: anatomii opiso-
wej zwierząt domowych i zoologii z parazy-
tologią. pierwszą z nich kierował eugeniusz 
kiernik (*1877 †1921), uczeń h. hoyera na 
uj; początkowo zajmował się biologią mo-
rza, a następnie ssakami kopalnymi. po jego 
zgonie katedrę przejął w. roszkowski, a od 
1929 r. roman poplewski (*1894 †1948), ab-
solwent medycyny uniwersytetu w genewie, 
specjalista od anatomii ssaków, szczególnie 
w zakresie budowy szkieletu. katedrą zoolo-
gii i parazytologii kierował od 1925 r. witold 
Stefański (*1891 †1973), który studiował w 
genewie (doktorat w 1914 r.), a habilitował 
się na uw (1920); jego specjalnością były pa-
sożyty ryb. 

na wydz. lekarskim uw zoologię upra-
wiano w trzech katedrach. w 1916 r. w ka-
tedrze anatomii opisowej profesorem został 
edward loth (*1884 †1944), który studiował 
medycynę w Szwajcarii i niemczech, a dok-
toryzował się i habilitował na uniwersytecie 
lwowskim; był on wybitnym anatomem i an-
tropologiem, założycielem i sekretarzem pol. 
Tow. anatomiczno-zoologicznego, autorem 
znanego dzieła Człowiek przeszłości (1938) 
i wielu innych, w tym Zur Anthropologie 
der Negerwichteile (1912), która uzyskała na-
grodę międzynarodową. katedra histologii 
i embriologii istniała od 1916 r., a kierował 
nią aż do wybuchu ii wojny światowej mie-
czysław f. konopacki (*1880 †1939), uczeń 
mitrofanowa w warszawie, a następnie ko-

staneckiego i godlewskiego jun. w krako-
wie; zajmował się mechaniką rozwojową róż-
nych grup zwierzęcych. najpóźniej (1923) 
powstała katedra Biologii ogólnej, a kiero-
wał nią józef eismond (*1862 †1937), uczeń 
wrześniowskiego i mitrofanowa; początkowo 
był protozoologiem, później pracował nad 
cytologią i embriologią niższych kręgowców 
i ptaków. 

w Szkole głównej gospodarstwa wiej-
skiego powołano w 1918 r., początkowo z 
dwoma wydziałami: rolniczym i leśnym. 
w katedrze anatomii zwierząt był profeso-
rem lucjan Dobrzański (*1872 †1934), ab-
solwent uniwersytetu w charkowie, a w 
Sggw organizator gabinetu anatomicznego 
i osteologicznego. zakładem fizjologii zwie-
rząt kierował jan Sosnowski (*1875 †1938), 
uczeń mitrofanowa w warszawie, Verworna 
w jenie i l. marchlewskiego w krakowie; był 
jednym z założycieli Towarzystwa naukowe-
go warszawskiego; zajmował się morfologią 
komórki, a następnie fizjologią nerwów i 
mięśni. wykłady zoologii na Sggw prowa-
dzone były do 1928 r. w katedrze fizjologii, 
przez j. Tura, j. Sosnowskiego i w. polińskie-
go. Dopiero w 1929 r. powstała samodzielna 
katedra zoologii z zakładem zoologii, które 
powierzono władysławowi polińskiemu. po 
jego zgonie (1930) tymi placówkami kiero-
wał j. Sosnowski, a od 1937 r. roman kuntze 
(*1902 †1944). kuntze był na uniwersytecie 
lwowskim uczniem j. hirschlera, a równo-
cześnie pracował w muz. Dzieduszyckich 
pod kierunkiem j. łomnickiego, j. kinela i j. 
noskiewicza; był entomologiem, ekologiem 
i zoogeografem25. w 1920 r. utworzono za-
kład ichtiologii i rybactwa, którym kierował 
franciszek Staff (*1885 †1966), uczeń j. nus-
bauma na uniwersytecie lwowskim, a na-
stępnie kilku wybitnych hydrobiologów we 
włoszech i w niemczech; początkowo zaj-
mował się embriologią, a następnie poświę-
cił się całkowicie biologii wód. w 1922 r. w 
Skierniewicach powstał zakład entomologii i 
ochrony lasu Sggw, którym kierował zyg-
munt mokrzecki (*1865 †1935), absolwent 
instytutu leśnego w petersburgu, a następnie 
wybitny organizator ochrony lasu na krymie 
i w Bułgarii (ryc. 15). po jego zgonie kurato-
rem zakładu został m. Sokołowski, a wykłady 
prowadził m. nunberg. 

najliczniejszym w kraju zespołem wybit-
nych zoologów dysponowało państwowe mu-

25największy rozgłos uzyskała Zoogeografia polskiego Podola (1938) napisana wspólnie z  j. noskiewiczem – wy-
nik ich wieloletnich badań w tym regionie.
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zeum zoologiczne, powstałe w 1919 r. (jako 
pol. państw. muz. przyrodnicze, a następnie 
do 1927 r. narodowe muz. przyr.) w wyni-
ku fuzji prywatnego muzeum Branickich i 
warszawskiego gabinetu zoologicznego. 
pierwszym dyrektorem został antoni wagner 
(*1860 †1928), absolwent medycyny i nauk 
przyrodniczych uniwersytetu w wiedniu, ma-
lakolog, znawca ślimaków bałkańskich i bli-
skowschodnich. wicedyrektorem został jan 
Sztolcman (*1854 †1928), ornitolog, ostatni 
kustosz zbiorów Branickich. gdy obaj zmar-
li wiosną 1928 r., kierownictwo pmz prze-
jął w. poliński, a następnie: w. roszkowski, 
j. Domaniewski i wreszcie T. jaczewski (do 
1939). w pmz wydawano od 1923 r. „prace 
zoologiczne polskiego państwowego muze-
um przyrodniczego — annales musei zoolo-
gici polonici historiae naturalis” (po 1927 r. 
kilkakrotnie skrócono tytuł), od 1930 „frag-
menta faunistica musei zoologici polonici”, 
a od 1933 „acta ornithologica musei zoolo-
gici polonici”; czasopisma te ukazują się do 
dnia dzisiejszego. w czasie ii wojny zbiorami 
opiekował się k. Tarwid. muzeum do 1935 
r. mieściło się w kompleksie uniwersyteckim 
na krakowskim przedmieściu, a po pożarze 
zostało przeniesione do budynku przy ul 
wilczej 64. po powstaniu warszawskim, w 
listopadzie 1944, muzeum zostało podpalo-
ne; spłonęły górne kondygnacje ze zbiorami 
entomologicznymi. Spośród kilkunastu zna-
nych zoologów pmz — poza pierwszym kie-
rownictwem — szczególnymi osiągnięciami 
w omawianym okresie wyróżnili się j. Doma-
niewski, w. poliński i h. jawłowski. janusz 
Domaniewski (*1891 †1954) studiował na uj 
pod kierunkiem m. Siedleckiego, a doktory-
zował się na uniwersytecie poznańskim; spe-

cjalizował się w ornitologii, był autorem pod-
ręczników zoologii i zoogeografii. władysław 
poliński (*1885 †1930) studiował na uj pod 
kierunkiem h. hoyera jun. (doktorat — 1911, 
habilitacja — 1919); początkowo zajmował się 
anatomią porównawczą kręgowców, później 
poświęcił się głównie malakologii, w aspek-
cie faunistycznym, ekologicznym i zoogeogra-
ficznym26, opracowywał także malakofauny 
kopalne. hieronim jawłowski (*1887 †1977) 
studiował w petersburgu, a doktoryzował się 
na wileńskim uSB (1923); tamże był asysten-
tem Siedleckiego; w 1928 r. przeniósł się do 
pmz; był wybitnym znawcą wijów środko-
wej europy, zajmował się też budową móz-
gu owadów. z zoologów współpracujących z 
pmz należy wymienić Szymona Tenenbauma 
(*1891 †1941), ucznia h. hoyera na uj (dok-
torat w wilnie, 1932), wybitnego faunistę i 
taksonoma chrząszczy. 

instytut Biologii Doświadczalnej im. m. 
nenckiego powstał w 1918 r. w wyniku po-
łączenia trzech pracowni Tow. naukowego 
warszawskiego: zoologicznej, fizjologicznej i 
neurobiologicznej. w instytucie zajmowano 
się przede wszystkim biologią eksperymen-
talną (a więc laboratoryjną), lecz także powo-
ływano własne placówki badań terenowych: 
Stację hydrobiologiczną w wigrach (1920) 
i Stację Biologiczną w pińsku na polesiu 
(1937), a w 1932 r. przejęto opiekę meryto-
ryczną nad morskim laboratorium rybackim 
na helu. Stacją wigierską kierował przez 
cały omawiany okres alfred lityński (*1880 
†1945); studia kończył w uj pod kierunkiem 
a. wierzejskiego, a habilitował się na uw 
(1924); specjalizował się w limnologii jezior 
tatrzańskich i niżowych, a w zakresie syste-
matyki i faunistyki zajmował się wioślarkami. 
Stacją w pińsku kierował — delegowany tam 
z wigier — jerzy wiszniowski (*1902 †1944), 
uczeń janickiego na uw, gdzie też uzyskał 
doktorat (1932) i habilitację (1936); zajmo-
wał się ekologią plaż jeziornych, a był wybit-
nym znawcą i taksonomem wrotków. labora-
torium morskim na helu kierował z ramienia 
instytutu mieczysław Bogucki (*1884 †1965), 
który studiował na Sorbonie, a doktoryzował 
się na uj (1916), jako asystent e. godlew-
skiego jun.; habilitację uzyskał na uw (1928), 
specjalizując się w zakresie fizjologii niektó-
rych wodnych bezkręgowców. 

ryc. 15. zygmunt a. 
mokrzecki — w okre-
sie międzywojennym 
najwybitniejszy w 
europie środkowej 
specjalista w za-
kresie entomologii 
stosowanej (archi-
wum pan w warsza-
wie; spuścizna g. 
Brzęka).

26Szczególne uznanie światowe zyskała jego znakomita synteza: Sur certaines problèmes du développement mor-
phologiques et zoogéographoque de la faune des Alpes et des Karpathes, illustrés par l’étude détaillé des Helicides 
du groupe Perforatella auct., ann. mus. zool. pol., 1928.
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w warszawie (od 1919) i łodzi (od 1928) 
istniała także wolna wszechnica polska 
(uczelnia prywatna, przyjmująca słuchaczy 
na podstawie pozytywnych wyników egzami-
nu wstępnego, bez konieczności posiadania 
matury; powstała ona z Towarzystwa kur-
sów naukowych, utworzonego w 1906 r.). 
na wydziale matematyczno-przyrodniczym 
działały m. in. katedry: Biologii ogólnej oraz 
zoologii. Tą drugą kierował ryszard Błędow-
ski (*1886 †1932), który studiował w Szwaj-
carii, anglii i francji i pracował w zachod-
nioeuropejskich stacjach morskich; zajmował 
się anatomią i embriologią bezkręgowców 
morskich oraz systematyką błonkówek z ro-
dziny ichneumonidae. na wwp działali tak-
że j. Dembowski, r. minkiewicz, w. poliński, 
w. roszkowski, k. Strawiński, T. wolski. pod 
koniec omawianego okresu w oddziale łódz-
kim wwp podjął pracę leszek k. pawłowski 
(*1902 †1980), uczeń Tura i janickiego (dok-
torat na uw w 1932 r.), później wybitny hy-
drobiolog, zajmujący się szczególnie pijawka-
mi i wrotkami. 

państwowy instytut naukowy gospodar-
stwa wiejskiego w puławach powołano w 
1918 r., po przejęciu pomieszczeń byłej ro-
syjskiej instytucji o podobnym profilu nauko-
wym (powstała po powstaniu Styczniowym, 
przez przeniesienie części kadry ze zlikwido-
wanego instytutu w marymoncie). w latach 
1925–1927 dołączono do pingw mniejsze 
rolnicze placówki naukowe w Bydgoszczy, 
lwowie i zaleszczykach oraz (przejściowo) 
mlr na helu. z zoologów pracowali w pin-
gw m. in.: S. kopeć, S. minkiewicz, w. kul-
matycki, k. Demel, l. kaufmanówna. Stefan 
kopeć (*1888 †1941) studiował na uj pod 
kierunkiem garbowskiego i Siedleckiego 
(doktorat — 1912, habilitacja 1918), w pin-
gw kierował Działem genetyki Stosowanej, 
a następnie morfologii Doświadczalnej, a 
w latach 1928–1932 kierował całym insty-
tutem; był pionierem endokrynologii owa-
dów w polsce. Stanisław minkiewicz (*1877 
†1944), był uczniem mitrofanowa w cuw, 
gdzie uzyskał stopień kandydata nauk; kolej-
no był asystentem wierzejskiego na uj (zaj-
mował się wówczas limnologią) i kowalew-
skiego w Dublanach, a od 1920 r. — już jako 
entomolog — kierował Działem ochrony ro-
ślin w pingw; habilitował się na wileńskim 
uSB (1935). włodzimierz kulmatycki (*1895 
†1939) studiował na uniwersytecie lwow-
skim pod kierunkiem nusbauma, a następnie 
w wiedniu; doktorat uzyskał na uj (1934); 
był ichtiologiem i organizatorem rybactwa, 

w oddziale bydgoskim pingw pracował od 
1922 r. (od 1938 r. jako wicedyrektor). ka-
zimierz Demel (*1889 †1978) studiował na 
uniwersytecie lwowskim i w genewie, był 
pierwszym w polsce oceanografem, intere-
sując się szczególnie problemami biologii 
Bałtyku; w latach 1925–1932 kierował mlr 
na helu. laura kaufmann (*1889 †1972) stu-
diowała i pracowała na uj (doktorat w 1916, 
habilitacja 1930) pod kierunkiem e. godlew-
skiego jun.; specjalizowała się w zakresie fi-
zjologii wzrostu, regeneracji i genetyki; w 
pingw przejęła po S. kopciu kierownictwo 
Działu morfologii Doświadczalnej. 

na początku lat 30. utworzono w warsza-
wie instytut Badawczy lasów państwowych 
(iBlp, później jako inst. Bad. leśnictwa, 
iBl), w którym organizację i kierownictwo 
wydziału ochrony lasu (zatrudniającego m. 
in. entomologów) powierzono w 1931 r. m. 
nunbergowi, pracującemu wcześniej w cie-
szynie. od 1933 r. instytut wydawał „rozpra-
wy i Sprawozdania”, w których publikowano 
również faunistyczne opracowania inwenta-
ryzacyjne dotyczące obszarów chronionych, 
m. in. puszczy Białowieskiej, a także pienin i 
czarnohory, gdzie zainicjowano badania przy-
gotowawcze dla utworzenia parków narodo-
wych. w organizacji tych badań brali udział 
m. in. j. j. karpiński i j. fudakowski. Ten 
ostatni w latach 1932–1934 koordynował 
na czarnohorze badania faunistyczne prowa-
dzone przez zoologów z krakowa: j. Stacha, 
w. niesiołowskiego, S. Smreczyńskiego jun., 
l. Sagana i in. — wspierane finansowo przez 
iBlp oraz Towarzystwo przyjaciół hucul-
szczyzny. 

w latach 20. powstało w warszawie pol-
skie Towarzystwo anatomiczno-zoologicz-
ne (początkowo jako lokalne, warszawskie), 
którego organem stał się kwartalnik „folia 
morphologica”, wydawany od 1929 r.; jego 
redakcję ulokowano w warszawie. 

największe w polsce, warszawskie środo-
wisko zoologiczne — poniosło też największe 
straty osobowe w czasie ii wojny. z wymie-
nionych wcześniej: S. kopeć został rozstrze-
lany jako zakładnik w palmirach, Sz. Tenen-
baum zmarł z głodu w getcie warszawskim, 
j. wiszniewski poległ w powstaniu warszaw-
skim, a w czasie pacyfikacji dzielnic roz-
strzelano w. roszkowskiego i r. kuntzego. 
T. wolski aresztowany został w czasie po-
wstania wraz z żoną jadwigą, po czym wy-
wiezieni zostali do obozu pracy przymusowej 
w reichu. ponadto, histolog i embriolog mie-
czysław f. konopacki zginął w czasie obrony 
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warszawy w 1939 r.; w tym samym czasie 
poległ w jednej z bitew kampanii wrześnio-
wej hydrobiolog zygmunt koźmiński, a ento-
molog i herpetolog Stanisław Sumiński został 
stracony w obozie koncentracyjnym na maj-
danku; w czasie powstania poległ ornitolog 
andrzej Dunajewski, a hydrobiolog i protozo-
olog romuald minkiewicz zmarł z ran. 

w czasie okupacji niemieckiej z war-
szawskich placówek zoologicznych działało 
jedynie pmz, którym formalnie kierował k. 
Tarwid, a w muzeum pracowała część przed-
wojennej załogi; działała również Stacja Ba-
dania wędrówek ptaków. zoologowie war-
szawscy (wspomagani także wysiedlonymi 
pracownikami up) brali udział w tajnym na-
uczaniu wyższego stopnia (np. r. kuntze w 
Sggw, m. gieysztor i T. jaczewski na wydz. 
mat.-przyr., a T. wolski na wydz. lekarskim 
uw), a niektórzy pracowali dorywczo w nie-
licznych średnich szkołach zawodowych lub 
szpitalach. w wyniku akcji podpaleń po po-
wstaniu, w listopadzie 1944 r. spłonął częś-
ciowo gmach przy ul. wilczej; niestety nie 
udało się uratować lokali zawierających ar-
chiwum i większości zbiorów entomologicz-
nych. Siedziba instytutu nenckiego została 
zniszczona w dużej części już we wrześniu 
1939 r., a jej losu dopełniło powstanie war-
szawskie. 

pingw w puławach został przejęty przez 
władze niemieckie i kontynuował działalność; 
część personelu naukowego pozostawiono 
(w tym S. minkiewicza i l. kaufman), a w 
1941 r. uzyskał tam pracę w. Stefański.

ośroDek zoologiczny wileńSki

To najbardziej represjonowane w zabo-
rze rosyjskim środowisko uczelniane, po i 
wojnie światowej zostało reaktywowane de-
kretem naczelnika państwa (1919), musiało 
być jednak odtworzone przy pomocy innych 
ośrodków uniwersyteckich. wsparcia udzie-
lił przede wszystkim uniwersytet jagielloń-
ski, z którego delegowano do wilna michała 
Siedleckiego w podwójnej roli: jako rektora 
— reanimatora uniwersytetu Stefana Batore-
go (uSB), a równocześnie organizatora kate-
dry zoologii. Dwoma innymi jednostkami o 
charakterze zoologicznym były na wydz. fi-
lozoficznym dwie katedry: anatomii porów-
nawczej i Biologii ogólnej. misja Siedleckie-
go w wilnie trwała dwa lata; w tym czasie 
wspomagany był w katedrze zoologii przez 
swego byłego doktoranta — j. wilczyńskiego, 
o podobnej specjalności (odbył kursy w za-
kresie biologii morza w neapolu i Trieście, 

1913; doktorat na uj 1914, habilitacja 1920). 
po wyjeździe Siedleckiego, katedrę zoolo-
gii w randze zastępcy profesora przejął inny 
jego uczeń — jan prüffer (*1890 †1959), lepi-
dopterolog (doktorat w 1920 r. na uj, habi-
litacja w 1930, na uniw. pozn.); jego zasługą 
jest uruchomienie muzeum przyrodniczego, 
którego głównym aspektem były zbiory zoo-
logiczne. katedrę anatomii porównawczej 
zajmował od 1922 r. do wybuchu ii woj-
ny władysław Szeliga-mierzeyewski (*1882 
†1959), uczeń mitrofanowa w cuw i hoy-
era na uj (doktorat filoz. 1911), entomolog 
i ornitolog. natomiast na wydz. lekarskim 
katedrę Biologii ogólnej w 1921 r. objął jan 
wilczyński (*1891 †1970), jako profesor nad-
zwyczajny; zainicjował on na wileńszczyźnie 
badania hydrobiologiczne, organizując stację 
terenową na jeziorach zielonych. po przenie-
sieniu wilczyńskiego na emeryturę (1934), 
jego miejsce zajął jan Dembowski (*1889 
†1963), protozoolog, absolwent uniwersytetu 
w petersburgu (później specjalizacja w wied-
niu i stacjach morskich zach. europy; po po-
wrocie doktorat na uw w 1920 r., habilitacja 
tamże, 1922). 

po wybuchu ii wojny światowej i kampa-
nii wrześniowej, w wyniku realizacji paktu 
ribbentrop-mołotow, wileńszczyzna została 
włączona na krótko do litwy, a następnie do 
imperium sowieckiego. uSB został rozwiąza-
ny, a jego mienie przejęła organizowana na 
przełomie 1939/40 uczelnia litewska. część 
zoologów polskich przetrwała wojnę w wil-
nie (np. j. Dembowski i j. prüffer), kazimierz 
petrusewicz od połowy 1941 r. w partyzantce 
na Białorusi, a niektórzy przedostali się do ge-
neralnej gubernii (np. wilczyński do warsza-
wy). natomiast Szeligę-mierzeyewskiego (uro-
dzonego na wyspie ozylii, gdzie corocznie 
spędzał wakacje), władze estońskiej republiki 
radzieckiej deportowały w 1940 r. do reichu, 
gdyż zadeklarował pochodzenie niemieckie; 
został on zatrudniony jako profesor na uni-
wersytecie niemieckim w poznaniu. 

ośroDek zoologiczny lwowSki

zoologowie zatrudnieni byli w kilku insty-
tucjach: na uniwersytecie im. jana kazimierza 
(ujk), w akademii medycyny weterynaryjnej, 
na politechnice i w muzeum Dzieduszyckich; 
działali także w kilku towarzystwach nauko-
wych, polskich i ukraińskich. Sędziwy Bene-
dykt Dybowski, emeryt od 1906 r., pracował 
aktywnie w domu aż do zgonu. 

na wydz. filozoficznym ujk nadal ist-
niały formalnie dwie katedry: zoologii i 
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anatomii porównawczej. pierwszą z nich, 
po zgonie nusbauma-hilarowicza w 1917 r., 
objął uczeń jego i Dybowskiego, jan hirs-
chler (*1883 †1951), który doktoryzował 
się w 1906 r., a następnie pracował w kilku 
stacjach morskich południowej i północnej 
europy. Był to bardzo wszechstronny zoo-
log — zajmował się protozoologią, cytologią, 
embriologią owadów27, metamorfozą płazów, 
regeneracją wirków i pijawek. uczniami 
jego byli m. in.: r. kuntze, g. poluszyński, 
j. noskiewicz i k. Sembrat. Drugą katedrę, 
po przejściu kwietniewskiego na emeryturę 
z początkiem 1939, objął kazimierz Sembrat 
(*1902 †1988), doktorant (1925) hirschlera, 
o podobnych zainteresowaniach naukowych. 
na wydz. lekarskim katedrą i zakładem Bio-
logii ogólnej kierował uczeń nusbauma-hila-
rowicza rudolf weigl (*1883 †1957), anatom 
i histolog28. 

w latach 1913–1922 istniała we lwowie 
wyższa Szkoła lasowa, w której profesorem 
entomologii leśnej i ochrony lasu był alek-
sander kozikowski (*1879 †1956), absolwent 
uczelni leśnych w niemczech i austrii. kon-
tynuację działalności wSl przejęła później 
polit. lwowska. 

na politechnice lwowskiej powstał w 
1919 r. (z włączonej akademii rolniczej w 
Dublanach) wydział rolniczo-leśny z kate-
drą zoologii i anatomii porównawczej, którą 
objął Benedykt fuliński (*1881 †1942), uczeń 
Dybowskiego i nusbauma-hilarowicza; zaj-
mował się wirkami oraz embriologią stawo-
nogów. w 1922 r. profesorem ochrony lasu 
i entomologii stosowanej na tym wydziale 
został a. kozikowski, który w latach następ-
nych trzykrotnie był także jego dziekanem 
(ostatnia kadencja 1944–1945, a więc już 
w strukturach szkolnictwa ukraińskiej rep. 
radz.). w akademii medycyny weterynaryj-
nej istniała katedra anatomii zwierząt Do-
mowych; zoologię i anatomię wykładał tam 
włodzimierz kulczycki (*1862 †1935), absol-
went uniwersytetu lwowskiego (doktorat w 
1887), badacz pierwotniaków i skorupiaków. 
natomiast katedrę zoologii z parazytologią i 
Biologii ogólnej objął w 1930 r. gustaw po-
luszyński (*1887 †1959), uczeń nusbauma-
hilarowicza i hirschlera, parazytolog-nema-

tolog, a także cytolog, embriolog i genetyk; 
pracował tam do 1941 r. 

w muzeum Dzieduszyckich dyrekcję po 
ojcu marianie przejął w czasie i wojny (1915) 
jarosław łomnicki (*1873 †1931), entomolog 
(znawca chrząszczy — także plejstoceńskich 
— oraz mrówek), wykształcony na uczelniach 
lwowa, wiednia i krakowa. rok wcześniej 
rozpoczęto edycję czasopisma „rozprawy i 
wiadomości z muzeum im. Dzieduszyckich”, 
w którym publikowano wiele opracowań 
zoologicznych. z inicjatywy włodzimierza 
hr. Dzieduszyckiego jun. zorganizowano w 
1921 r. wyprawę na polskie wybrzeże Bał-
tyku dla zebrania materiałów zoologicznych 
dla muzeum. w latach 1929–1933 ordynacja 
poturzycka, jak i cały kraj, przeżywała kryzys 
finansowy, co spowodowało wstrzymanie 
dotacji na muzeum. gdy sytuacja uległa po-
prawie, przywrócono działalność muzeum, a 
jego ostatni ordynat i kurator — w. Dziedu-
szycki jun., który interesował się ornitologią 
— zamierzał nawet założyć nad Bugiem sta-
cję badania przelotów ptaków, czemu jednak 
przeszkodził wybuch ii wojny. po śmierci j. 
łomnickiego, kierował tą placówką jan kinel 
(*1886 †1950), uczeń Dybowskiego i nus-
bauma, koleopterolog, jeden z założycieli pol-
skiego związku entomologicznego29 (pze) 
i redaktor naczelny „polskiego pisma ento-
mologicznego” (ppe). w muzeum zatrud-
niony był też od 1922 r., jako bibliotekarz i 
pracownik naukowy, jan noskiewicz (*1890 
†1963), absolwent uj i uniwersytetu lwow-
skiego, zoogeograf i hymenopterolog (dok-
torat 1927, habilitacja 1937). Do wybitnych 
współpracowników muzeum należał herpe-
tolog jan aleksander Bayger (*1867 †1958), 
uczeń m. łomnickiego. 

w 1935 r. założono z inicjatywy lwow-
skich, poznańskich i warszawskich zoologów 
polskie Towarzystwo zoologiczne (wywodzą-
ce się z wcześniejszego polskiego Towarzy-
stwa anatomiczno-zoologicznego); na siedzi-
bę redakcji organu pTz — „zoologica polo-
niae” obrano lwów. w omawianym okresie 
działała także we lwowie fiziohraficzna ko-
misija , działająca w ramach ukraińskiego sto-
warzyszenia naukowego im. Szewczenki (na-
ukowe Towarystwo imeny Szewczenka); wy-

27opracował m in. część poświęconą embriogenezie w znanym podręczniku Handbuch der Entomologie, Band 
ii, 1924; przedstawił w niej m. in. polskie osiągnięcia w tej dziedzinie.
28później znany bardziej jako mikrobiolog, organizator instytutu Badań nad Tyfusem plamistym w czasie ii wojny 
światowej, w którym uzyskało zatrudnienie wielu przyrodników lwowskich, także zoologów.
29pze powstał początkowo (1920) jako sekcja entomologiczna Tow. przyr. im kopernika; siedzibą związku, jak 
również redakcji ppe do 1939 r. było właśnie muzeum Dzieduszyckich.
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dała ona w latach 1925–1938 siedem tomów 
swego organu „zbirnyk fiziohraficznoji ko-
misiji”, publikując m. in. prace faunistyczne. 
aktywnym działaczem komisji i redaktorem 
czasopisma był lwowski lekarz i entomolog, 
członek pze — wołodymyr łazorko, twórca i 
właściciel kolekcji chrząszczy wschodniej ga-
licji (po wojnie na emigracji w kanadzie).

w drugiej połowie września 1939 r. do 
lwowa wkroczyła armia czerwona; miasto 
(wraz z obszarem na wschód od Sanu) zosta-
ło włączone do ukraińskiej republiki radzie-
ckiej. uniwersytet otrzymał nowego patrona 
(iwan franko), wprowadzono też język wy-
kładowy ukraiński, lecz część kadry nauko-
wej nadal tam pracowała (np. k. Sembrat), 
a nawet przyjęto nowych wykładowców; m. 
in. profesorami zoologii zostali j. noskiewicz 
i h. raabe. jedynie j. hirschler wyjechał do 
reichu, gdyż zadeklarował narodowość nie-
miecką30. muzeum Dzieduszyckich zostało 
upaństwowione i podzielone; j. kinelowi 
pozostawiono kierownictwo działu przyrod-
niczego; niestety władze sowieckie wywiozły 
cenny księgozbiór muzealny, który prawdo-
podobnie został zniszczony. wkroczenie ar-
mii niemieckiej w czerwcu 1941 r. przerwało 
działalność uniwersytetu, natomiast muzeum 
stało się zamkniętą placówką pod zarządem 
Treuhändera, franciszka kalkusa, preparato-
ra31 pochodzenia austriackiego, który podpi-
sał reichslistę. po trzech latach obie placów-
ki ponownie znalazły się w granicach zSrr, 
a lwiwskij naukowo-pryrodoznawczyj muzej 
został włączony do struktur ukraińskiej aka-
demii nauk. po wojnie większość polskich 
pracowników naukowych (w tym zoologów) 
repatriowano do polski w nowych granicach, 
gdzie znaleźli zatrudnienie w placówkach na-
ukowych — głównie we wrocławiu. 

ośroDek zoologiczny krakowSki

w samym krakowie profesjonalni zoo-
logowie zatrudnieni byli w zakładach i ka-
tedrach trzech wydziałów uj: filozoficzne-
go, lekarskiego oraz rolniczego (powstał w 
1923 r. z dawnego Studium rolniczego uj), 
a także w muzeum fizjograficznym polskiej 
akademii umiejętności (pau). 

katedra zoologii uj nadal zajmowana była 
przez michała Siedleckiego (ryc. 16), ten jed-
nak przeciążony był obowiązkami wynikający-
mi z jego pracy w międzynarodowym Biurze 
ochrony przyrody w Brukseli (był jednym z 
organizatorów) oraz w państwowej radzie 
ochrony przyrody (prop), a także w między-
narodowym komitecie ochrony ptaków (był 
twórcą jego polskiej sekcji) i przy organiza-
cji rybołówstwa morskiego (był delegatem 
rządu rp do międzynarodowej rady Badań 
morza w kopenhadze). w latach 1919–1921 
organizował także uSB w wilnie i jego pla-
cówki zoologiczne. w dydaktyce okresowo 
zastępowali go docenci, m. in. henryk raabe 
(*1882 †1951), który wykładał protozoologię 
i parazytologię. katedrę anatomii porównaw-
czej zajmował (do 1934 r.) henryk hoyer 
jun. (*1864 †1947), twórca szkoły anatomicz-

nej; uczniami jego byli m. in.: z. grodziński, 
p. łoziński, e. lubicz-niezabitowski, w. Szeli-
ga-mierzeyewski, w. poliński, j. Stach, k. wo-
dzicki junior. w 1934 r. katedrę przejął zyg-
munt grodziński (*1896 †1982), który konty-
nuował kierunki prowadzone przez hoyera32, 
u którego się doktoryzował w 1923 r. (habi-
litacja w 1928). równocześnie profesorem 
nadzwyczajnym na katedrze został paweł 
łoziński (*1883 †1942), który już wcześniej 

30w latach 1941–1943 hirschler pracował naukowo w Kaiser Wilhelm Institut für Biologie, Berlin-Dahlem, póź-
niej wyjechał do wiednia i tam doczekał końca wojny.
31f. kalkus w latach 30. był właścicielem firmy dermoplastycznej we lwowie, wykonującej głównie trofea my-
śliwskie. firmie tej muzeum fizjograficzne pau zleciło spreparowanie drugiego nosorożca staruńskiego.
32Byli współautorami rozdziału w prestiżowym międzynarodowym wydawnictwie: Bronn’s Klassen und ord-
nungen des Tierreichs (1938), a po wojnie podręcznika Anatomia porównawcza kręgowców (1964).

ryc. 16. imieniem prof. michała Siedleckiego — 
działacza międzynarodowych gremiów ochrony 
zwierząt lądowych i morskich — nazwano na-
ukowo-badawczy statek oceaniczny (ze zbiorów 
zakładu Biologii antarktyki pan).
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wykładał histologię i anatomię porównawczą 
(doktorat w 1907, habilitacja w 1923); jako 
faunista zajmował się błonkówkami. w 1923 
r. utworzony został zakład psychogenetyczny. 
Twórcą jego był Tadeusz garbowski (*1869 
†1940), absolwent uniwersytetu wiedeńskie-
go, gdzie doktoryzował się (1893) i habilito-
wał (1897); zajmował się kolejno: entomofau-
nistyką, morskimi amphipoda, filozofią przy-
rody, a wreszcie psychologią zwierząt. gdy 
przeszedł na emeryturę (1935), zakładem 
kierował formalnie m. Siedlecki, lecz meryto-
rycznie nadal garbowski, który sprawy orga-
nizacyjne zlecił swemu uczniowi — r j. woj-
tusiakowi. 

na wydz. lekarskim uj katedrę Biologii 
ogólnej i embriologii zajmował emil godlew-
ski jun. (*1879 †1944), absolwent tej uczelni 
(doktorat 1899, habilitacja 1902), fizjolog, 
genetyk i embriolog; jego uczniami byli m. 
in.: l. kaufmanówna, S. kopeć, S. Skowron 
i S. Smreczyński jun. godlewski był uczniem 
kazimierza T. kostaneckiego (*1863 †1940), 
który zajmował katedrę anatomii opisowej 
na tym samym wydziale do 1936 r. i stwo-
rzył własną szkołę anatomiczną. natomiast 
w zakładzie histologii pracowali z zoologów 
p. łoziński i j. zaćwilichowski; katedrę zaj-
mował Stanisław maziarski (*1873 †1956), z 
wykształceniem medycznym, który w swych 
późniejszych badaniach posługiwał się mate-
riałem zwierzęcym. 

na wydz. rolniczym uj wykłady zoologii 
i pochodnych przedmiotów — wobec braku 
własnych katedr — prowadzone były przez 
profesorów i docentów pozostałych wydzia-
łów: T. garbowskiego, z. grodzińskiego, h. 
hoyera, p. łozińskiego, j. prüffera, m. Siedle-
ckiego, k. Simma, k. wodzickiego, j. zaćwili-
chowskiego i in. 

w wyniku konkursu rozpisanego po 
śmierci w. kulczyńskiego — muzeum fizjo-
graficzne pau objął na początku 1920 r. jan 
Stach (*1877 †1975), absolwent uj, uczeń 
h. hoyera jun., paleoteriolog i entomolog 
(ryc.  17). wprowadził on sporo zmian w 
strukturze muzeum, zatrudnił jako kustoszy 
działowych m. in. dwóch dodatkowych zoo-
logów (j. fudakowski, w. niesiołowski), a 
wkrótce został mianowany sekretarzem ko-
misji fizjograficznej i redaktorem jej wydaw-
nictw. ogólnopolski kryzys finansowy końca 
lat 20. utrudniał działania muzealne, jednak 
Stach zdołał uzyskać dotację ministerialną na 
rozpoczęcie wykopalisk w Staruni, co z koń-

cem 1929 r. zakończyło się efektownym suk-
cesem. znalezienie tzw. „ii nosorożca staruń-
skiego” rozpoczęło nową epokę w dziejach 
muzeum i kf; zainicjowano (1934) nowe 
wydawnictwo „Starunia”, poświęcone przyro-
dzie plejstoceńskiej, w którym publikowano 
także wiele prac paleofaunistycznych. obok 
tradycyjnego „Sprawozdania kf”, rozpoczęto 
także edycję serii „prace monograficzne ko-
misji fizjograficznej”33 (1925–1931). 

Do placówek ośrodka krakowskiego za-
liczyć można — zgodnie z rejonizacją ustalo-
ną w 1924 r. — instytucje śląskie, a przede 
wszystkim wyższą Szkołę gospodarstwa wiej-
skiego w cieszynie i muzeum śląskie w ka-
towicach. w uczelni cieszyńskiej profesorem 
zoologii był w latach 1922–1937 kazimierz 
Simm (*1884 †1955), absolwent uj, uczeń 
wierzejskiego i hoyera jun. ; specjalizował 
się w entomologii stosowanej, był także 
znawcą gąbek słodkowodnych i autorem zna-
nych podręczników zoologii i entomologii. 
asystentami Simma byli: w roku szk. 1924/25 
j. fudakowski, a w latach 1926–1929 m. 
nunberg, który później (1929–1931) został 
wykładowcą w tamtejszej szkole dla leśni-
czych. zoologami w oddziale przyrodniczym 
muzeum śląskiego w katowicach byli kusto-
sze: karol Stefek i zdzisław Stuglik — opieku-
jący się kolekcjami entomologicznymi. 

w czasie ii wojny krakowskie instytucje 
naukowe zatrudniające zoologów doznawały 
różnych losów. pracowników uj zwabiono 6 
listopada 1939 do Collegium Novum, gdzie 
zostali zaaresztowani (Sonderaktion krakau) 
i wywiezieni do obozu koncentracyjnego w 
Sachsenhausen. Spośród zoologów zmarli 
tam T. garbowski, k. kostanecki i m. Siedle-
cki. na skutek międzynarodowych interwen-
cji zwolniono w lutym 1940 r. najstarszych 
uczonych, a pozostałych przewieziono do 

33opublikowano m. in. Bibliografię fauny polskiej do roku 1880 jakubskiego i Dyrdowskiej, 1927–1928.

ryc. 17. jan w. Stach 
— światowy autory-
tet w zakresie sy-
stematyki owadów 
bezskrzydłych oraz 
inicjator studiów nad 
teriofauną plejsto-
ceńską (archiwum 
nauki pan i pau w 
krakowie).
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Dachau. zwalniani byli stopniowo do końca 
1941 r.; byli wśród nich zoologowie: p. ło-
ziński, S. Skowron, j. fudakowski, r. j. woj-
tusiak; pierwszy z nich zmarł kilka miesięcy 
po powrocie do krakowa, pozostali (a także 
uwolniony z więzienia j. zaćwilichowski) 
brali później udział w tajnym nauczaniu zoo-
logii i nauk pochodnych na kompletach uni-
wersyteckich. muzeum fizjograficzne pau zo-
stało przejęte przez okupantów i pod nazwą 
naturwissenschaftlisches museum in krakau 
poddane pod zarząd Treuhändera — dr kar-
la nowotnego narodowości austriackiej, w 
ramach hauptverwaltung der museen, który 
to urząd ulokowano właśnie w gmachu pau, 
co stało się zabezpieczeniem przed zakusa-
mi konfiskaty pomieszczeń i zbiorów przez 
innych przedstawicieli władz okupacyjnych 
(dzięki temu pozostawiono na miejscu ii. 
nosorożca staruńskiego i ocalono niektó-
re zbiory entomologiczne przed zamiarami 
wywiezienia do austrii). miało to znaczenie 
także dla bezpieczeństwa ukrytych w muze-
um depozytów cennego sprzętu (np. optyki) 
należącego do różnych placówek oświato-
wych. Do kontaktów z nowotnym dyr. Stach 
wyznaczył kustosza j. lilpopa, jako oficjalne-
go kierownika merytorycznego. Treuhänder 
zgodził się zatrudniać pracowników niezbęd-
nych dla konserwacji zbiorów: z zoologów 
— obok Stacha i lilpopa —  pracowali (po 
powrocie z internowania) j. fudakowski i r. 
j. wojtusiak, a także młodzi wolontariusze: 
entomolog S. Błeszyński i herpetolog m. mły-
narski. w drugiej połowie 1944 r. najcenniej-
szy okaz nosorożca włochatego, w obawie 
przed bombardowaniami, zwieziono do piw-
nic budynku i zabezpieczono; kolekcje i księ-
gozbiór rozmieszczono w zwolnionych przez 
urzędy niemieckie lokalach na parterze. 

zbiory zoologiczne muzeum śląskiego w 
katowicach zostały zaraz po wkroczeniu ar-
mii niemieckiej w 1939 r. przewiezione do 
Bytomia, dla zasilenia tamtejszego oberschle-
sischen landesmuseum; tamże przetrwały 
wojnę, jednakże uległy częściowemu znisz-
czeniu w czasie walk o śląsk w styczniu 
1945 r. 

ośroDek zoologiczny poznańSki

już w styczniu 1919 r. utworzono w po-
znaniu wydział filozoficzny, jako zaczątek 
wszechnicy piastowskiej — uczelni, którą 

powołano w maju tegoż roku, lecz nazwano 
uniwersytetem poznańskim. organizowany 
wcześniej wydz. filozoficzny ostatecznie za-
stąpiono trzema innymi: matematyczno-przy-
rodniczym, lekarskim i rolniczo-leśnym; w 
ich programach znalazła się także zoologia. 
kadra zoologów nowej uczelni rekrutowała 
się głównie z uniwersytetów b. galicji. na 
wydz. mat. -przyr. katedrę zoologii ogól-
nej i Systematycznej objął jan grochmalicki 
(*1883 †1936), a katedrę anatomii porów-
nawczej i Biologii — antoni jakubski (*1885 
†1962). obaj byli absolwentami uniwersyte-
tu lwowskiego oraz uczniami j. nusbauma i 
po części B. Dybowskiego; doktoraty uzyskali 
w 1908 r., habilitację w 1914 i 1917. groch-
malicki jako hydrobiolog zajmował się syste-
matyką i taksonomią skorupiaków, wspoma-
gał też w. Dybowskiego w pracy nad ślima-
kami Bajkału; ponadto uprawiał teratologię 
i embriologię, a sporadycznie także historię 
zoologii. jakubski był hydrobiologiem (zajmo-
wał się słodkowodnymi wrotkami i brzucho-
rzęskami oraz biologią morza), a także zoo-
geografem — autorem pierwszej mapy zoo-
geograficznej polski (ryc. 18), wprowadził 
też nową metodę izarytm do biokartografii; 
ponadto uprawiał także histologię i anato-
mię porównawczą systemu nerwowego bez-
kręgowców i przygotowywał monumentalną 
monografię czerwca polskiego34. po zgonie 
grochmalickiego, jakubski objął po nim na 
krótko katedrę, którą w 1937 r. powierzono 
k. Simmowi (wcześniej profesorowi w cie-
szynie). 

na wydz. lekarskim up kierunki zoolo-
giczne uprawiano w trzech katedrach: Bio-
logii ogólnej, anatomii opisowej oraz hi-
stologii i embriologii. pierwszą z nich objął 
edward lubicz-niezabitowski, absolwent uj i 
uczeń h. hoyera. Doktoryzował się w zakre-
sie medycyny w 1900 r.; jako zoolog zajmo-
wał się teriologią i paleoteriologią, a ponadto 
systematyką niektórych błonkówek. katedrę 
anatomii opisowej zajmował w latach 1922–
1939 Stefan różycki (*1886 †1953), absol-
went uniwersytetu w Dorpacie; specjalizował 
się w morfologii układu mięśniowego. kate-
drą histologii i embriologii kierował w tym 
samym czasie Tadeusz kurkiewicz (*1885 
†1962), absolwent uj, uczeń e. godlewskie-
go jun.; zajmował się embrionalnym rozwo-
jem komórek mięśniowych. 

34pierwszą część monografii czerwca polskiego opublikował w 1934 r., dalsze prace przerwał wybuch wojny. po 
wojnie — już w British museum — rozszerzył zainteresowania na całą grupę Margarodini i wydał czterotomową 
rewizję tych pluskwiaków (1950–1957) z nowym układem systematycznym.
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na wydz. rolniczo-leśnym w interesu-
jącym nas zakresie działały dwie katedry: 
zoologii i entomologii oraz rybactwa i ło-
wiectwa. pierwszą z nich zajmował ludwik 
Sitowski (*1880 †1947), absolwent uj (dok-
torat 1907, habilitacja 1919); specjalista od 
pasożytniczych błonkówek i muchówek, tak-
że teoretyk pszczelarstwa i działacz na rzecz 
ochrony przyrody pienin. Drugą jednostka 
kierował edward p. Schechtel (*1886 †1957), 
uczeń nusbauma-hilarowicza na uniwersyte-
cie lwowskim; początkowo hydrobiolog (sy-
stematyka wodopójek), później zajmował się 
głównie ichtiologią w aspekcie praktycznym.

kolekcje zoologiczne pTpn zostały po 
zgonie kustosza chłapowskiego (1925) prze-
kazane muzeum wielkopolskiemu, w którym 
połączono je ze zbiorami byłego niemieckie-
go muzeum lokalnego i razem tworzyły Dział 
przyrodniczy, zlokalizowany w budynku przy 
ogrodzie zoologicznym; była to inicjatywa 

lubicz-niezabitowskiego, któremu powierzo-
no kierownictwo tego działu.

włączenie poznania do rzeszy niemie-
ckiej na jesieni 1939 r., jako stolicy warthe-
gau, skutkowało fatalnymi następstwami dla 
inteligencji polskiej w wielkopolsce, którą 
w pierwszej kolejności usuwano, nie tylko 
z instytucji, ale także z mieszkań, aby zro-
bić miejsce dla urzędników niemieckich. w 
przypadku uniwersytetu było to przygotowa-
nie pomieszczeń dla reichsuniversität posen, 
który miał zastąpić polską uczelnię, a także 
dla niemieckiego personelu. przy przepro-
wadzkach uległa zniszczeniu część wyposaże-
nia, sprowadzono jednak z niemiec znaczną 
liczbę mikroskopów i innej aparatury pre-
cyzyjnej, a także kolekcje naukowe i dydak-
tyczne. kadrę sprowadzano na ogół z rzeszy, 
ale kustoszem utworzonego uniwersyteckie-
go muzeum zoologicznego został w. Szeli-
ga-mierzeyewski, deportowany w 1940 r. z 

ryc. 18. pierwsza mapa zoogeograficzna polski opracowana przez antoniego w. jakubskiego — 
prekursora nowych metod w zoogeografii i zookartografii; „atlas polski współczesnej” e. romera, 
zeszyt pierwszy, lwów 1924 (ze zbiorów Biblioteki jagiellońskiej w krakowie).
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estonii (jemu też później powierzono wykła-
dy zoologii systematycznej i anatomii porów-
nawczej kręgowców); muzeum to powstało 
przez skomasowanie międzywojennych zbio-
rów dwóch zakładów: zoologii Systematycz-
nej oraz anatomii porównawczej i Biologii, 
dołączono także sporo entomologicznych 
kolekcji prywatnych. natomiast zbiory Dzia-
łu przyrodniczego muz. wlkp. rozdzielono; 
część kolekcji przekazano jako pomoce na-
ukowe dla szkół niemieckich, a najcenniejsze 
(w tym szkielety zwierząt plejstoceńskich, 
kolekcję ornitologiczną i malakologiczną 
oraz niektóre entomologiczne) wywieziono 
do centralnych części reichu; nigdy ich nie 
odzyskano. pracownicy naukowi up bądź 
wysiedlani byli do generalnej guberni, bądź 
rozproszyli się po europie. z zoologów, ja-
kubski został aresztowany w czechosłowacji 
i w 1940 r. zesłany do k. l. auschwitz, a w 
1944 r. przeniesiony do mauthausen, gdzie 
doczekał oswobodzenia przez aliantów; póź-
niej osiadł w londynie. j. rafalski walczył 
w kampanii wrześniowej; wzięty do niewoli 
spędził wojnę w oflagu. lubicz-niezabitowski 
przedostał się do warszawy, gdzie pracował 
jako lekarz i nauczał na tajnym uniwersyte-
cie ziem zachodnich; podobnie działał kur-
kiewicz — w szpitalach oraz na tajnych uczel-
niach uzz i uw. Schechtel, wysiedlony z 
poznania, znalazł pracę w gospodarstwie ryb-
nym w złotym potoku, a Sitowski przetrwał 
wojnę w pieninach, porządkując zbiory ppn 
w krościenku n/D. 

największe straty wojenne spowodowane 
zostały bombardowaniem miasta w grudniu 
1944 r.; ofiarą jego padło wspomniane uni-
wersyteckie muzeum zoologiczne. poza tym 
jednak większość wyposażenia ocalała, w 
tym księgozbiory zawierające sporo „białych 
kruków” literatury zoologicznej. 

ośroDki zoologiczne śląSki i 
zachoDniopomorSki w granicach rzeSzy 

niemieckiej

w okresie międzywojennym wrocław 
nadal był głównym centrum naukowym 
wschodnich prowincji państwa niemieckie-
go. Spośród wybitnych zoologów pracu-
jących w Schlesische friedrich-wilhelms-
universität zu Breslau najbardziej pozytyw-
ną postacią — z naszego punktu widzenia 
— był ferdynand pax (*1885 †1970?, które-
mu zawdzięczamy nie tylko pierwsze syn-

tezy faunistyczne i zoogeograficzne śląska, 
ale i centralnych regionów polski35, a tak-
że opracowania bibliograficzne dotyczące 
śląskiej fauny oraz historii zoologii w tym 
regionie. wiele informacji faunistycznych 
dotyczących śląska (także górnego) pub-
likowano w czasopismach wrocławskich; 
zbiory dowodowe deponowane były w 
muzeum uniwersyteckim we wrocławiu, 
a niektóre w bytomskim oberschlesische 
landesmuseum. Dotrwały one do naszych 
czasów. nadal dobrze prosperowało muze-
um Schaffgotschów w cieplicach k. jeleniej 
góry, ze sławną kolekcją ornitologiczną, 
którą w latach 30., po śmierci georga mar-
tiniego, opiekował się jego syn kurt (*1891 
†1969). 

ośrodek szczeciński — mimo braku uni-
wersytetu — nadal pełnił rolę centrum zoolo-
gicznego, co najmniej kontynentalnej rangi, 
dzięki kontynuowaniu wysokiego poziomu 
edycji „Stettiner entomologische zeitung”, 
także przez cały okres ii wojny (ostatnie ze-
szyty Sez — tomu 105 — opublikowano w 
1944 r.). w 1920 r. zainicjowano „abhan-
dlungen und Berichte der pommerschen na-
turforschende gesellschaft” (od 1931 r. jako 
„Dohrniana” — emitowane do 1941 r.), które 
było wspólnym organem pomorskiego Towa-
rzystwa przyrodników i muzeum przyrodni-
czego miasta Szczecina, któremu Dohrnowie 
przekazali swoje zbiory. na łamach tych pe-
riodyków publikowano sporadycznie także 
opracowania faunistyczne dotyczące pomo-
rza zachodniego, będące precedensowymi 
dla naszej znajomości niektórych grup (np. 
w przypadku chrząszczy: r. kleine 1940 i a. 
lüllwitz 1916). muzeum szczecińskie groma-
dziło kolejne kolekcje dowodowe, zarówno 
fauny morskiej (zwłaszcza adriatyckiej), jak 
i lądowej (europejskiej i egzotycznej), mimo 
iż aktywność Dohrnów i ich środki finanso-
we kierowane były w największym stopniu 
na utrzymanie Stacji morskiej w neapolu. 
polskie sympatie tej rodziny przejawiały się 
także faktem corocznego rezerwowania dla 
polskich zoologów miejsc do pracy w Stacji, 
na bardzo dogodnych warunkach stypendial-
nych, z czego skorzystało kilku naszych bada-
czy (także w okresie powojennym). 

w 1945 r. wrocław — jako festung 
Breslau — broniony był przez armię niemie-
cką bardzo długo, niemal do kapitulacji iii 
rzeszy. część centrum śródmiejskiego była 

35por. pozycje bibliografii: pax 1919, 1921, 1955, a także s. 37 niniejszej publikacji.
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wyburzona i zamieniona w lotnisko polo-
we. Budynki uniwersyteckie silnie ucier-
piały w czasie obrony miasta, m. in. przez 
wybuch bomby lotniczej uszkodzona była 
siedziba muzeum zoologicznego; jednak 
w tym czasie najcenniejsze kolekcje były 
ukryte w małych miejscowościach Dolne-
go śląska, dokąd je ewakuowano w 1944 r. 
w Szczecinie przetrwały wojnę kolekcje 

Dohrnów w naturkunde museum der Stadt 
Stettin, wraz z księgozbiorem oraz sporymi 
zapasami nakładów „Stettiner entomologis-
che zeitung” i „Dohrniana”, przeznaczony-
mi na wymianę. natomiast znaczne szkody 
odnotowano w zbiorach oberschlesische 
landesmuseum w Bytomiu, gdyż budynek 
został uszkodzony w czasie ofensywy stycz-
niowej 1945 r. 

zoologia w pierwSzych laTach powojennych (1944/45–1952)
w miarę przesuwania się frontu wschod-

niego na zachód, wyzwalane były spod oku-
pacji niemieckiej kolejne regiony, na których 
reanimowano jawne życie naukowe, w tym 
działalność zoologiczną. Dlatego poniższy 
przegląd ośrodków przedstawimy w kolejno-
ści ich faktycznego uruchamiania. 

loSy zoologów polSkich w wilnie i 
lwowie w granicach repuBlik liTewSkiej i 

ukraińSkiej

wyzwolenie spod okupacji niemieckiej 
obu tych regionów kresowych nastąpiło 
w momencie, gdy ważyły się jeszcze losy 
wschodniej granicy rp na konferencji jał-
tańskiej. w wyzwalaniu tych głównych miast 
dużą role odegrały oddziały armii krajowej, 
aby zaznaczyć polskie nadzieje na reanimo-
wanie rodzimego samorządu, a także życia 
kulturalnego i naukowego. rychło jednak 
okazało się, iż plany wschodniego imperium 
nie przewidują pozostawienia w polskich rę-
kach ani wilna, ani lwowa, nawet przynależ-
ność państwowa puszczy Białowieskiej nie 
była pewna, lecz ostatecznie udało się w tym 
ostatnim przypadku uzyskać jej sporą część z 
Białowieżą, która dla polskiej nauki i ochro-
ny przyrody miała nie tylko symboliczne, ale 
i praktyczne znaczenie. ostatecznie w pla-
cówkach naukowych wilna i lwowa została 
przywrócona sytuacja sprzed czerwca 1941 
r. i pozostający tam jeszcze polscy naukow-
cy już w 1944 r. musieli brać pod uwagę 
duże prawdopodobieństwo wyjazdu na tere-
ny, które miały stanowić terytorium państwa 
polskiego, w myśl ustaleń trzech wielkich 
mocarstw. Spośród zoologów w wilnie prze-
bywali jeszcze wówczas: j. prüffer i j. Dem-
bowski, którzy już raczej nie mieli nadziei na 
zatrudnienie w litewskim uniwersytecie, a 
we lwowie: j. kinel, j. noskiewicz, h. raa-
be, którzy jeszcze tam pracowali, ale zapew-
ne wiedzieli, iż są to już ich ostatnie miesią-
ce pobytu w tym mieście. k. Sembrat zdążył 

wyjechać do warszawy zanim front dotarł do 
lwowa, a gdy front przesunął się poza Bug, 
na wezwanie pkwn miasto opuścił h. raa-
be. 

ośroDek luBelSki

najwcześniej uwolnione od niemieckiej 
okupacji w lecie 1944 r. tereny woj. lubel-
skiego i zachodniej części woj. lwowskie-
go, wobec celowego zatrzymania ofensywy 
armii czerwonej na linii wisły, stały się na 
wiele miesięcy jedynym obszarem w kraju, 
gdzie można było organizować od nowa jaw-
ne szkolnictwo i badania naukowe. najwięk-
szym miastem tych ziem był lublin, dlatego 
też w nim zaczęto organizować pierwszą 
nową uczelnię, jako uniwersytet marii curie-
Skłodowskiej. w uruchomieniu umcS znaczą-
ca rola przypadła zoologom. władze pkwn 
zaprosiły do lublina henryka raabe, jako 
ppS-owca i wkrótce (Viii 1944) mianowany 
on został dyrektorem departamentu nauki 
tzw. rządu Tymczasowego, a najważniejszym 
jego zadaniem było zorganizowanie nowego 
uniwersytetu. raabe (*1882 †1951) studio-
wał medycynę w cuw, a następnie nauki 
przyrodnicze na uj, gdzie był uczniem wie-
rzejskiego, hoyera, godlewskiego jun., a tak-
że Siedleckiego, który był jego promotorem 
(doktorat 1912, habilitacja 1919); zajmował 
się pierwotniakami. w lublinie wciągnął do 
współpracy przede wszystkim innych zoolo-
gów, przebywających na terenach już wy-
zwolonych; byli to k. Strawiński, który wojnę 
przetrwał w lublinie w Stacji ochrony roślin 
oraz g. Brzęk, którego prawdopodobnie wy-
ciągnął z opresji, gdyż ten po akcji „Burza”, 
został aresztowany przez uB w rzeszowie, z 
racji funkcji jaką pełnił w ak. konstanty Stra-
wiński (*1892 †1966) studiował zoologię na 
uniwersytecie w charkowie, gdzie uzyskał 
stopień kandydata nauk (1917); w okresie 
międzywojennym był asystentem mokrzeckie-
go na Sggw, wykładał także entomologię na 
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uw i w wwp w łodzi; doktoryzował się na 
up u grochmalickiego (1926), a habilitował 
na politechn. lw. (1939). jesienią 1944 r. or-
ganizował wydz. przyrodniczy umcS i został 
jego pierwszym dziekanem. gabriel Brzęk 
(*1908 †2002) był także doktorantem groch-
malickiego i jego asystentem na up (również 
jego krajanem — obaj urodzili się w Błażo-
wej); specjalizował się w hydrobiologii, ale 
później poświęcił się bardziej historii zoolo-
gii i w tym zakresie opublikował wiele mo-
nografii. na umcS, po habilitacji, kierował 
katedrą zoologii na wydz. rolnym, a następ-
nie zakładem zoologii i hydrobiologii; pełnił 
także funkcje dziekańskie i prorektorskie. w 
1945 r. na umcS habilitował się hieronim ja-
włowski (*1887 †1977), uczeń Siedleckiego i 
prüffera na uSB, któremu w październiku te-
goż roku powierzono kierownictwo zakładu 
Biologii ogólnej wydz. lekarskiego. w 1946 
r. kustoszem muzeum przyrodniczego umcS 
został zdzisław raabe (*1909 †1972), który 
rok wcześniej doktoryzował się w tej uczelni 
i, podobnie jak ojciec henryk, był protozoo-
logiem; po habilitacji (1947) przejął katedrę 
zoologii i parazytologii. w 1951 r. kadrę zoo-
logów wzmocnił august (gustaw) Dehnel 
(*1903 †1962), absolwent uw, uczeń j. Tura; 
doktorat uzyskał w 1926 r., a habilitację w 
1949 r., także na uw; początkowo zajmo-
wał się embriologią ptaków, później stał się 
wybitnym badaczem biologii i etologii drob-
nych ssaków, zwłaszcza ryjówek36. 

z zakładami umcS ściśle współpraco-
wali zoologowie pingw w puławach, która 
to placówka wznowiła działalność również 
w 1944 r., natychmiast po wycofaniu się z 
tego rejonu wojsk niemieckich. instytutem 
kierowała l. kaufman, a w. Stefański został 
kierownikiem wydz. weterynaryjnego; oboje 
włączyli się także do prac dydaktycznych i 
badawczych uczelni lubelskiej. pierwsza ob-
jęła katedrę genetyki i Drobiarstwa wydz. 
rolnego, a drugi (do 1946) katedrę zoologii 
i parazytologii wydz. wet. umc-S. 

ośroDek krakowSki

okupacja zakończyła się w krakowie 18 
stycznia 1945 r., w następstwie błyskawicz-
nego manewru okrążającego miasto od za-
chodu, dzięki czemu wojska niemieckie mu-
siały wycofać się na południe; niemcy nie 
zdołali również zdetonować min rozmiesz-
czonych w centrum miasta, gdyż kable po-

łożone w kanałach zostały potajemnie prze-
cięte przez żołnierzy ak. ocalało miasto i 
jego zabytki, a tym samym budynki uczelnia-
ne i pau, dzięki czemu pod koniec stycznia 
wznowiono m. in. działalność uj i muzeum 
fizjograficznego. na uniwersytecie konty-
nuowały pracę wszystkie przedwojenne ka-
tedry w podobnej obsadzie, z niewielkimi 
zmianami spowodowanymi przez wojenne 
ubytki kadry. i tak kierownikiem zakładu 
psychologii i etologii zwierząt został uczeń 
Siedleckiego i garbowskiego — oraz ich na-
stępca — roman j. wojtusiak (*1906 †1987), 
który poza zoopsychologią zajmował się tak-
że biologią morza (pierwsze badania pod-
wodne na Bałtyku) i niektórymi grupami 
motyli. katedrę zoologii po Siedleckim ob-
jął uczeń hoyera i godlewskiego — Stani-
sław Smreczyński jun. (*1899 †1975), upra-
wiający embriologię owadów, lecz bardziej 
znany jako systematyk i taksonom ryjkow-
ców europejskich. w 1947 r. katedrę oraz 
zakład Biologii i embriologii objął Stanisław 
Skowron (*1900 †1972), następca godlew-
skiego i jego uczeń (doktorat 1923, habilita-
cja 1928), zajmujący się cytologią, endokry-
nologią i regeneracją; był autorem znanych 
podręczników akademickich. na wydz. rol-
niczo-leśnym (od 1946) katedrę zoologii 
utworzono dopiero w 1947 r.; w 1948 r. 
objął ją jan zaćwilichowski (*1890 †1951), 
uczeń hoyera i Siedleckiego (doktorat 1926, 
habilitacja 1932), zajmujący się faunistyką 
ważek i sieciarek oraz anatomią unerwienia 
skrzydeł owadów. 

w polskiej akademii umiejętności w 
1945 r. nastąpiły pewne zmiany o zasadni-
czym znaczeniu dla pracujących w jej placów-
kach przyrodników. komisja fizjograficzna 
została rozwiązana, a w jej miejsce powołano 
komitet fizjograficzny; muzeum zmieniło na-
zwę na „przyrodnicze”. niestety zmiany nazw 
i funkcjonowania obu instytucji skutkowały 
także likwidacją rocznika „Sprawozdanie ko-
misji fizjograficznej” o blisko 80-letniej tra-
dycji i utrwalonej randze (a także wymianie) 
międzynarodowej, czego nie mogły zastąpić 
powołane w to miejsce, nieregularnie wyda-
wane „materiały do fizjografii kraju”. zdając 
sobie sprawę z tej niekorzystnej zmiany, jan 
Stach zdołał uruchomić nowe wydawnictwo 
muzealne pt. „prace muzeum przyrodniczego 
pau” (którego tytuł zmieniono niebawem na 
„acta monographica musei historiae natura-

36Sensacyjnym „zjawiskiem Dehnela” nazwano – odkryte przez niego – sezonowe spłaszczanie się czaszki ryjówek 
w okresie zimowym.



36 Jerzy Pawłowski

lis”); w nim publikowano pierwsze części37 
monumentalnej monografii Stacha The Apte-
rygotan Fauna of Poland in relation to the 
World Fauna of this group of Insects, które 
miały duże powodzenie na całym świecie i w 
krótkim czasie przywróciły, a nawet zwięk-
szyły, zasięg wymiany wydawnictw. Stach w 
tym czasie rozpoczął również opracowanie 
ssaków plioceńskich pochodzących z wyko-
palisk prowadzonych k. Działoszyna i osiągnął 
szczytowy etap swojej twórczości naukowej, 
co zaznaczyło się doktoratem honoris causa 
uj (1947) i nagrodą państwową i stopnia 
(1952). ale pierwsze miesiące pookupacyjne 
(aż do września) poświęcone były głównie 
przenoszeniu zbiorów z piwnic (nosorożec) 
i parteru (kolekcje entomologiczne i księgo-
zbiór) na „poddasze”, a geologicznych z góry 
na parter. z zoologów pracowali w muzeum 
w tym okresie m. in. r. j. wojtusiak, urzą-
dzający ekspozycję morską oraz faunista i 
zoogeograf józef fudakowski (*1893 †1968), 
uczeń hoyera (doktorat 1924, habilitacja 
1934), autor m. in. map świata zwierzęcego 
polski i globu (publikowanych w atlasach 
dydaktycznych i jako ścienne pomoce nauko-
we), a także popularnych opracowań synte-
tycznych (np. Świat zwierzęcy Tatr, 1951 i 
późniejsze wydania). 

ośroDek warSzawSko-łóDzki

zniszczenia śródmiejskiej części lewo-
brzeżnej warszawy były tak doszczętne, że 
samo odgruzowanie ulic i częściowe choćby 
zaadaptowanie mniej uszkodzonych fragmen-
tów budynków wymagało wielu miesięcy in-
tensywnej pracy. z instytucji mających zwią-
zek z zoologią największe szkody odnotował 
instytut nenckiego, to też reaktywowano tę 
placówkę najwcześniej — bo w lecie 1945 r. 
— ale nie w warszawie, lecz w łodzi. za-
budowania uniwersyteckie na krakowskim 
przedmieściu były częściowo wypalone, po-
dobnie jak siedziba pmz przy ul. wilczej. w 
obu przypadkach można było wykorzystać 
niektóre pomieszczenia dopiero po praco-
chłonnych, chociaż raczej dość prowizorycz-
nych remontach. 

uniwersytet warszawski rozpoczął działal-
ność dopiero z końcem 1945 r. ocalała część 
biblioteki i zbiorów zakładów zoologicznych, 
gdyż były przechowywane w niższych, ura-
towanych przed pożarem, pomieszczeniach 
pmz. zmiany personalne w poszczególnych 
jednostkach wynikły z wojennych strat ka-

drowych. nominację na stanowisko p. o. kie-
rownika zakładu zoologii otrzymał marian 
gieysztor (*1901 †1961), uczeń k. janickie-
go na uw (doktorat 1928, habilitacja 1936), 
limnolog, specjalista od wirków. w 1946 r. 
zakład cytologii objął zygmunt kraczkiewicz 
(*1900 †1971), uczeń i doktorant (1928) 
j. Tura i w. Baehra; habilitował się w 1938 
r. w zakresie cytologii. w 1947 r. powró-
cił do kraju wincenty l. wiśniewski (*1904 
†1958), parazytolog, uczeń janickiego (dok-
torat 1931), któremu powierzono wykłady 
zoologii i organizację wydz. Biologii i nauk 
o ziemi (był jego pierwszym dziekanem); 
uruchomił też katedrę biologii z zakładem 
parazytologii. 

na Sggw działało kilka jednostek orga-
nizacyjnych związanych z zoologią. na wydz. 
leśnym katedra ochrony lasu z dwoma za-
kładami: entomologii leśnej oraz zoologii 
leśnej i łowiectwa. pierwszym (oraz całą 
katedrą) kierował marian nunberg, a drugim 
aleksander haber. na wydz. rolnym działała 
katedra zoologii oraz ichtiologii i rybactwa, 
a na wydz. weterynaryjnym zakład histologii 
i embriologii.  

w instytucie Badawczym leśnictwa ist-
niał zakład entomologii i ochrony lasu, któ-
rym kierował witold koehler.

Dyrektorem pmz został po wojnie Stani-
sław feliksiak (*1906 †1992), absolwent uw 
(doktorat 1938, habilitacja 1947), malakolog, 
autor podręczników zoologii. pod jego kie-
rownictwem w pierwszych miesiącach po-
rządkowano i konserwowano ocalałe zbiory 
oraz księgozbiór. równocześnie — w ramach 
rewindykacji — przejęto ze Szczecina kolekcje 
zoologiczne Dohrnów (ok. pół miliona oka-
zów), bibliotekę oraz pozostałe zapasy „Stet-
tiner entomologische zeitung”, które — w 
ramach wymiany — miały posłużyć do odbu-
dowy księgozbioru muzealnego. z innych te-
renów poniemieckich przywieziono niektóre 
porzucone prywatne kolekcje entomologiczne. 
w pierwszych latach powojennych pracowni-
cy muzeum prowadzili intensywne odłowy 
materiałów, zarówno w okolicach warszawy, 
jak i w bardziej odległych rejonach (m. in. 
na Babiej górze, 1948–1949). kontynuowa-
no edycję trzech dotychczasowych czasopism 
pmz, a w 1951 r. przejęto redagowanie serii 
„fauna słodkowodna polski”. 

w tymczasowej siedzibie w łodzi wzno-
wił działalność inst. Biologii Doświadczalnej 
im. nenckiego, od 1947 r. pod dyrekcją jana 

37w tej serii ukazały się tomy 1–4 (1947–1951), a kolejne: 5–9 (1954–1963) wydano już w następnym okresie, 
jako edycję instytutu zoologicznego pan, oddziału w krakowie. 
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Dembowskiego, który wówczas powrócił z 
moskwy, gdzie od 1944 r. pełnił obowiązki 
attaché naukowego w ambasadzie rp, a rów-
nocześnie pracował w tamtejszym instytucie 
Biologii eksperymentalnej. w tych latach in-
stytut zachowywał przedwojenną strukturę 
organizacyjną. wobec zniszczenia na począt-
ku wojny placówki terenowej w wigrach, 
powołano w 1951 r. nową Stację hydrobio-
logiczną w mikołajkach, usytuowaną między 
wielkimi jeziorami mazurskimi. 

na bazie oddziału łódzkiego wwp założo-
ny został na przełomie zimy i wiosny 1945 r. 
uniwersytet łódzki, którego organizatorem 
był były rektor wszechnicy i pierwszy rek-
tor uł — T. Vieweger (*1889 †1945), medyk 
i zoolog (histolog i protozoolog), absolwent 
uczelni belgijskich (doktorat 1912). pośpiesz-
ne uruchomienie uczelni w łodzi było nie-
zbędne dla kształcenia kadr centralnego re-
gionu kraju, wobec zrozumiałych opóźnień 
wznowienia działalności uczelni warszaw-
skich. katedrę i zakład zoologii ogólnej uł 
zorganizował i prowadził leszek k. pawłow-
ski (*1902 †1980), hydrobiolog, absolwent 
uw, przedwojenny wykładowca zoologii na 
wwp. katedrę morfologii porównawczej i 
systematyki zwierząt objął T. wolski, który w 
1946 r. został także dziekanem wydz. przy-
rodniczego. 

ośroDek poznańSki

wczesną wiosną 1945 r., tuż za wojskami 
przesuwającego się na zachód frontu, przy-
byli do poznania dawni pracownicy up, w 
tym zoologowie: e. lubicz-niezabitowski, e. 
Schechtel, k. Simm i l. Sitowski, dla podjęcia 
działalności na poprzednich stanowiskach i 
zabezpieczenia mienia pozostawionego przez 
reichsuniversität posen. niestety okazało się, 
iż sporą część wyposażenia (w tym między-
wojenną własność up) zdążyli okupanci wy-
wieźć do niemiec, a część ukryta w fortach 
na golęcinie uległa w dużym stopniu znisz-
czeniu lub rozgrabieniu w czasie oblężenia 
poznania. po wymienionych wyżej zoologach 
pojawili się inni, powracający z tułaczki wo-
jennej, np. j. rafalski z oflagu w niemczech 
i a. kozikowski ze lwowa; temu ostatniemu 
powierzono katedrę ochrony lasu na wydz. 
rolniczo-leśnym. w ciągu kilku miesięcy 
wznowiono działalność dydaktyczną i konty-
nuowano przedwojenne kierunki badawcze, 
tj. m. in. faunistykę, biogeografię, a także 
ochronę przyrody — jednak już na obszarze 
znacznie zwiększonym, po przyłączeniu do 
polski pomorza zachodniego. 

w latach 1948–1952 nastąpiły już pew-
ne zmiany w organizacji nauki w poznaniu, 
mianowicie oddzieliły się od uniwersytetu 
dwa dotychczasowe wydziały, lekarski i rol-
niczo-leśny, z których utworzono akademię 
medyczną i wyższą Szkołę rolniczą; w każdej 
z tych nowych uczelni znajdowały się zakła-
dy uprawiające kierunki zoologiczne. zosta-
ną one wymienione przy charakterystyce na-
stępnego okresu. 

ośroDek wrocławSki

jak wspomniano w poprzednim rozdzia-
le, działania wojenne we wrocławiu zakoń-
czyły się dopiero w połowie wiosny 1945 r. 
i dopiero wówczas można było organizować 
od nowa życie miasta, które wraz z całym 
śląskiem — w myśl ustaleń wielkich mo-
carstw — znalazło się w nowych granicach 
polski. pierwszą powołaną do życia placów-
ką naukową była tymczasowa uczelnia pn. 
uniwersytet i politechnika we wrocławiu, 
którą w następnych latach rozdzielono na 
kilka niezależnych placówek dydaktycznych. 
wydział nauk przyrodniczych otrzymał po-
mieszczenia uniwersyteckiego muzeum 
zoologicznego wraz z ogrodem Botanicz-
nym i przyległymi budynkami. po niezbęd-
nych pracach remontowych i porządko-
wych rozpoczęło się organizowanie działal-
ności dydaktycznej i naukowej. kadra tej 
polonizowanej uczelni pochodziła głównie 
ze lwowa, z niewielkim wsparciem perso-
nalnym innych ośrodków. z zoologów, już 
w 1945 r., przybyli do wrocławia g. polu-
szyński i k. Sembrat, a w 1946 r. j. kinel, 
j. noskiewicz, k. w. Szarski i in. z ubole-
waniem należy nadmienić, iż mimo dużych 
braków kadrowych, wybitny zoolog i zoo-
geograf ferdynand pax, który — czując się 
ślązakiem — starał się o uzyskanie obywatel-
stwa polskiego i zezwolenia na kontynuację 
pracy na uniwersytecie, dostał z warszawy 
odpowiedź odmowną — podobno na skutek 
nieobiektywnej, a w konkluzji negatywnej 
opinii jednego z prominentnych polskich 
przyrodników przebywających już wówczas 
we wrocławiu; w rezultacie objęła go ak-
cja ekspatriacji i zmuszony był wyjechać do 
niemiec. 

jako jeden z pierwszych rozpoczął dzia-
łalność wydz. medycyny weterynaryjnej z 
katedrą zoologii i parazytologii, którą objął 
g. poluszyński. równocześnie (od 1 X 1945) 
k. Sembrat zorganizował wydział nauk przy-
rodniczych, którego został pierwszym dzieka-
nem; jemu powierzono także zakład zoologii 
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ogólnej. w 1946 r. katedrę anatomii porów-
nawczej kręgowców otrzymał kazimierz wi-
talis Szarski (*1902 †1980), uczeń kwietniew-
skiego na uniwersytecie lwowskim (doktorat 
1932, habilitacja 1939), ornitolog; pełnił póź-
niej także obowiązki dziekańskie i rektorskie. 
katedrę Systematyki zwierząt i zoogeografii 
objął w tymże roku j. noskiewicz, a j. kinel 
został kustoszem uniwersyteckiego muzeum 
zoologicznego; pozostawał on nadal naczel-
nym redaktorem ppe, którego redakcję tak-
że przeniesiono do wrocławia, podobnie jak 
organu pTz „zoologica poloniae”. w 1951 r. 
niektóre zakłady uniwersyteckie związane z 
zoologią weszły w skład tworzonej wówczas 
wyższej Szkoły (później akademii) rolniczej 
(wSr, ar) we wrocławiu. Biblioteka i mu-
zeum Schaffgotschów w cieplicach (obecnie 
część jeleniej góry) przetrwały wojnę, ale 
później uległy rozproszeniu. księgozbiór i 
niektóre zbiory zoologiczne trafiły do wroc-
ławia, w tym część okazów z kolekcji ornito-
logiczne, a inne znalazły się nawet w reani-
mowanym pmz w warszawie. 

ośroDek pomorSki (ToruńSko-gDańSki)

wobec zniszczenia staromiejskiego śród-
mieścia gdańska, dokonanego już po jego 
zdobyciu przez armię czerwoną, nie było w 
nim miejsca na drugą (po politechnice) więk-
szą uczelnię. w rezultacie w gdańsku-wrzesz-
czu otwarto jedynie uczelnię medyczną, nato-
miast wydziały humanistyczne i przyrodnicze 
należało ulokować w innej części pomorza. 
wybór padł na Toruń, rodzinne miasto naj-
słynniejszego polskiego astronoma, którego 
staromiejskie centrum — po opuszczeniu go 
przez okupantów — dysponowało sporą licz-
bą budynków publicznych, nadających się 
bez większych adaptacji na pomieszczenie 
placówek nowego uniwersytetu im. miko-
łaja kopernika (umk). kadra dydaktyczno-
naukowa pochodziła w dużym stopniu z wi-

leńskiego uSB, a została wzmocniona przez 
delegowanych z krakowa pracowników uj, 
co przypominało akcję reanimacji wileńskiej 
uczelni po pierwszej wojnie światowej. wy-
dział matematyczno-przyrodniczy od lipca 
1945 r. organizował j. prüffer, który został 
jego pierwszym dziekanem, a równocześnie 
kierownikiem zakładu zoologii Systematycz-
nej. od 1948 r. kadrę zoologiczną wzmoc-
nili dwaj krakowianie, uczniowie Siedleckie-
go. pierwszym był henryk Szarski (*1912 
†2002), który uzyskał doktorat na uj w 1937, 
a habilitację w 1945 r. ; na umk objął kate-
drę anatomii porównawczej i embriologii; 
w późniejszych latach pełnił także funkcję 
rektora. Drugim był józef mikulski (*1907 
†1990), hydrobiolog i znawca jętek, który 
doktoryzował się w 1930 r., a habilitował w 
1938; na umk został kierownikiem zakładu 
ochrony przyrody i ekologii, a w następnych 
latach kierował zakładem hydrobiologii. 

równocześnie rozpoczęła działalność 
akademia medyczna w gdańsku-wrzeszczu, 
która także zatrudniła niektórych biologów 
z wileńskiego uSB; jednym z nich był an-
tropolog i anatom michał reicher (*1888 
†1973), absolwent uniwersytetu w zurychu, 
który w uSB kierował katedrą i zakładem 
anatomii na wydz. lekarskim (był także jego 
dziekanem), a w gdańskiej am objął katedrę 
anatomii prawidłowej; kontynuował jednak 
badania kraniologiczne, tworząc liczące się 
centrum prymatologiczne; w kadencji 1947–
1948 został rektorem tej uczelni. podobnie 
jak umk, również am w gdańsku dozna-
ła zoologicznego wsparcia z uj — przybyli 
tu uczniowie godlewskiego: katedrę Biolo-
gii ogólnej objął histolog fryderyk pautsch 
(*1911; doktorat 1938, habilitacja 1945) r., 
natomiast Stanisław hiller (1891 †1965) zo-
stał kierownikiem zakładu histologii i emb-
riologii. 

epilog: zmiany STrukTury i organizacji zoologii polSkiej w Drugiej połowie 
XX wieku

zapowiedziami wielkich zmian organiza-
cyjnych było powołanie ministerstwa Szkół 
wyższych i nauki (1950) oraz i kongres na-
uki polskiej, który odbył się w warszawie w 
lipcu 1951 r.; kolejnym krokiem było utwo-
rzenie polskiej akademii nauk na mocy usta-
wy z października tegoż roku, aczkolwiek 
działania organizacyjne trwały jeszcze w na-
stępnym, a nawet w 1953 r. równocześnie 

zawieszono działalność pau w krakowie i 
Tnk w warszawie, a ich majątek przekaza-
no nowej, centralnej instytucji naukowej. w 
większości uniwersytetów regułą było wyod-
rębnianie wydziałów medycznych i rolnych, 
i tworzenie z nich akademii medycznych 
oraz wyższych Szkół rolniczych. wyjątkiem 
było pomorze, gdzie medycynę ulokowa-
no w gdańsku, a wydziały humanistyczne i 
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przyrodnicze w Toruniu; częściowy wyjątek 
stanowiła także warszawa, w której kierun-
ki rolnicze już przed wojną miały oddziel-
ną uczelnię (Sggw). w następnym etapie 
tworzono uczelnie medyczne i rolnicze w 
tych miastach, które nigdy nie miały uczelni 
wyższych. kolejnym (znacznie późniejszym) 
etapem było powoływanie wyższych Szkół 
pedagogicznych, nawet w ośrodkach, w któ-
rych działały uniwersytety. wzorcem, do któ-
rego dążono, miała być działalność nauki w 
trzech pionach: pan, uczelnianym i w tzw. 
instytutach branżowych. 

w tej nowej rzeczywistości placówki, w 
których uprawiano zoologię, usytuowane 
były zarówno w instytutach i zakładach pan, 
jak również w uniwersytetach i w uczel-
niach rolniczych oraz medycznych, a także w 
późniejszych szkołach pedagogicznych oraz 
niektórych instytutach branżowych. liczba 
regionalnych ośrodków zoologicznych stop-
niowo wzrastała, a ustabilizowała się około 
1980 r. i bez większych zmian przetrwała do 
przemian ustrojowych przełomu lat 80. /90. 
ostatnia dekada XX w. wprowadziła nieco 
zmian w poszczególnych ośrodkach zoolo-
gicznych (likwidacja niektórych placówek 
lub ich fuzje), aczkolwiek nie zmieniło to ge-
neralnego obrazu zoologii w naszym kraju. 

Do koordynowania badań poszczególnych 
dyscyplin naukowych powołane zostały komi-
tety branżowe pan; w przypadku zoologii był 
to przede wszystkim komitet nauk zoologicz-
nych (późniejsza nazwa: komitet zoologii), 
którego siedziby zmieniały się w poszczegól-
nych kadencjach, w zależności od miejsca pra-
cy kolejnego przewodniczącego. zoologowie 
wchodzili w skład także kilku innych komi-
tetów, a mianowicie: ekologii, Badań czwar-
torzędu, ochrony przyrody, historii nauki i 
Techniki. w komitetach interdyscyplinarnych 
mogły działać komisje o węższych zaintereso-
waniach, np. komisja historii nauk przyrodni-
czych w khniT pan. w późniejszych latach 
powstawały oddziały pan (pierwszy powstał 
w krakowie), przy których także powoływa-
no komisje branżowe. 

Sposób finansowania nauki w naszym kra-
ju ulegał różnym zmianom. w latach 1955–
1990 obowiązywały 5-letnie plany badawcze, 

w zakresie zoologii koordynowane i rozlicza-
ne głównie przez instytut zoologii (później 
muzeum i inst. zool.) pan, aczkolwiek zoolo-
gowie uczestniczyli także w innych planach 
badawczych rozliczanych przez inne insty-
tuty. w ostatnich dekadach XX w. w finan-
sowaniu nauki pośredniczył komitet Badań 
naukowych, a podstawowego znaczenia w 
zakresie rozwiązywania zadań problemowych 
nabrały tzw. granty, przyznawane w wyniku 
konkursów. 

w poniższym skrótowym przeglądzie 
w pierwszej kolejności wymienione zosta-
ną ośrodki zoologiczne działające już w po-
przednim okresie (w kolejności wynikającej 
z ich potencjału), ze szczególnym uwzględ-
nieniem zmian organizacyjnych, a dopiero 
po nich ośrodki młodsze, w kolejności ich 
powstawania. wymienione są tylko główne 
instytucje zatrudniające zoologów (uczelnie, 
placówki pan i ważniejsze instytuty branżo-
we, a także większe ogrody zoologiczne), 
co wynika z ich statutowych działań. Trze-
ba jednak pamiętać, iż zoologów zatrudniają 
dość często parki narodowe (gdzie również 
działają placówki naukowo-dydaktyczne) oraz 
administracja regionalna (np. jako konserwa-
torów przyrody). z braku miejsca pominię-
to nazwiska kadry kierowniczej i badaczy 
(które zresztą można znaleźć w ogólnych i 
branżowych informatorach nauki polskiej38) 
oraz omówienie konkretnych kierunków ba-
dawczych, gdyż tego rodzaju charakterystyka 
wymaga obszernego studium syntetycznego, 
które wielokrotnie przekroczyłoby objętość 
niniejszego szkicu. z periodyków wymienio-
no tylko najważniejsze tytuły — stricte zoolo-
giczne, wydawane przez stowarzyszenia i in-
stytucje muzealne, pominięto natomiast cza-
sopisma ogólnoprzyrodnicze, uczelniane (np. 
„zeszyty naukowe” itp.) i regularnie wyda-
wane roczniki i serie wydawnicze niektórych 
parków narodowych (np. Bpn, Bdpn, Bgpn, 
krpn, opn, ppn i in.), w których publikowa-
ne są wartościowe opracowania faunistyczne, 
najczęściej o charakterze inwentaryzacyjnym. 

ośroDek warSzawSki

w nowym, zcentralizowanym modelu na-
uki polskiej, w warszawie usytuowano więk-

38np.: „Spis zoologów polskich i osób pracujących w naukach zoologicznych”, wydany przez komitet nauk zoo-
logicznych pan ok. 1958 r. zawierający nieco ponad 600 nazwisk; „informator zoologiczny” komitetu zoolo-
gicznego pan z 1971 r. obejmował ich już ok. 1960, a jego następna edycja z 1984 (wydana przez zzSiD pan 
w krakowie) — tylko ok. 1650; liczby te należy traktować jako orientacyjne, gdyż stosowano za każdym razem 
nieco inne kryteria i pewien procent tych osób (szczególnie w tym drugim wykazie) to fachowcy z innych branż, 
współpracujący z zoologami, np. biochemicy, hydrochemicy, medycy, weterynarze, zootechnicy, myśliwi, dermo-
plastycy, specjaliści od mikroskopii elektronowej, fotograficy itp.
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szość centrów naukowo-badawczych. w za-
kresie zoologicznej taksonomii, systematyki 
i faunistyki takim centrum miał być instytut 
zoologiczny pan (obecnie: muzeum i insty-
tut zoologii), który powstał w latach 1952–
1954 w wyniku fuzji warszawskiego pmz i 
najpierw mniejszych jednostek muzealnych 
łodzi (b. miejskie muz. przyr.) oraz pozna-
nia (b. Dział przyr. muz. wlkp.), a ostatecznie 
włączono także (na 8 lat) muz. przyr. pau, 
jako oddział krakowski iz pan. utworzono 
też nowe placówki terenowe: zakład morfo-
logii i Biologii Ssaków w Białowieży (później 
usamodzielniony) oraz Stację ornitologiczną 
w górkach wschodnich k. gdańska. instytut 
kontynuował edycje wcześniejszych wydaw-
nictw pmz, a z czasem uruchamiał następne 
tytuły: „memorabilia zoologica”, „fauna pol-
ski”, „katalog fauny polski” i in. 

oczywiście licznych zoologów nadal za-
trudniano w uczelniach warszawskich, szcze-
gólnie w instytutach, katedrach i zakładach 
niektórych wydziałów uw i Sggw (również 
terenowe placówki tej drugiej uczelni, np. w 
rogowie k. koluszek i w niedźwiadach na 
pomorzu, prowadziły badania zoologiczne). 
różne aspekty zoologii uprawiano w instytu-
tach (lub zakładach) pan: Biologii Doświad-
czalnej im. nenckiego (na powrót przeniesio-
nego z łodzi), ekologii — częściowo w Dzie-
kanowie leśnym (i ze Stacją limnologiczną w 
mikołajkach), geologii, paleozoologii (później 
paleobiologii), fizjologii i żywienia zwierząt 
(w jabłonnej k. w-wy) i parazytologii oraz w 
muzeum ziemi, a z instytutów branżowych 
głównie w iBl i państw. zakładzie higieny 
oraz w inst. Sadownictwa w Skierniewicach. 
Do tej grupy instytucji zaliczyć też można 
miejski ogród zoologiczny. 

w 1963 r., z inicjatywy prof. z. raabe, 
pojawił się pierwszy zeszyt kwartalnika Acta 
Protozoologia. Był on, i jest wydawany do 
dziś przez instytut Biologii Doświadczalnej 
im. nenckiego 

ośroDek krakowSki

wydział rolniczo-leśny uj dał początek 
wyższej Szkole (obecnie akademii) rolniczej, 
a wydział lekarski uj akademii medycznej 
(obecnie Collegium Medicum uj). oczywi-
ście zoologowie różnych specjalności nadal 
pracowali w katedrach i zakładach wydziału 
Biologii i nauk o ziemi uj, ale te placówki 
najmniej zmieniły swe struktury w ostatnich 
dekadach, aczkolwiek zostały zgrupowane w 
dwóch instytutach: zoologii i nauk o śro-
dowisku. paleozoologowie pracowali też w 

zakładzie paleontologii i Stratygrafii agh. 
w późniejszych dekadach powstała wyższa 
Szkoła (obecnie akademia) pedagogiczna, za-
trudniająca zoologów na wydz. Biologii. 

muzeum przyrodnicze — po zawiesze-
niu działalności pau w 1953 r. — zostało 
rozdzielone na trzy części. pion zoologicz-
ny (wraz z paleozoologią plejstocenu) został 
włączony do iz pan, jako jego oddział w 
krakowie; odzyskał samodzielność dopiero w 
1962 r. jako zakład zoologii Systematycznej 
(zzS; obecnie: instytut Systematyki i ewo-
lucji zwierząt, iSez), posiadający terenową 
Stację Biologiczną w ojcowie. w placówce 
tej wydawano „acta zoologica cracoviensia”, 
„monografie fauny polski” oraz redagowano 
„folia Quaternaria” (kontynuacja serii „Sta-
runia”), a po fuzji z zzD pan także „folia 
Biologica”. pion geologiczny muzeum (z pa-
leontologami wcześniejszych okresów) został 
włączony w randze pracowni do instytutu 
geologii pan w warszawie. w krakowie po-
wstały nowe placówki pan związane z zoolo-
gią: zakład zoologii Doświadczalnej (później 
włączony do zzS), zakład (obecnie instytut) 
ochrony przyrody, wreszcie zakład Biologii 
wód (obecnie włączony do iop). ponadto 
należy tu wymienić także dwa instytuty bran-
żowe zatrudniające specjalistów od zoologii 
lub entomologii stosowanej: Stację ochrony 
lasów górskich iBl oraz instytut zootechni-
ki (z terenowymi stacjami doświadczalnymi 
w różnych częściach polski), a także miejski 
ogród zoologiczny w lesie wolskim. 

ośroDek wrocławSki

najważniejszą zmianą było rozdzielenie 
pierwotnej, wielobranżowej uczelni wrocław-
skiej na kilka wyspecjalizowanych, z których 
zoologów zatrudniały: uniwersytet (a właś-
ciwie jego instytut zoologiczny i muzeum 
zoologiczne) oraz niektóre zakłady wyższej 
Szkoły (później akademii) rolniczej i akade-
mii medycznej. utworzono tu także dwie pla-
cówki pan: samodzielny zakład antropologii 
oraz pracownię antropozoonoz, należącą do 
warszawskiego zakładu parazytologii. ponad-
to należy wymienić miejski ogród zoologicz-
ny, a poza wrocławiem, muzeum przyrodni-
cze w cieplicach-zdroju. 

w instytucie zoologicznym uniwersytetu 
wrocławskiego działały nadal redakcje: „zoo-
logica poloniae”, a przez kilka dekad także 
ppe (oraz zarząd główny pze, później pol-
skiego Towarzystwa entomologicznego, czy-
li pTent.), ponadto kontynuowano tu edycję 
międzynarodowego periodyku ornitologicz-
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nego „ring” (zainicjowanego wcześniej w 
croydon w w. Brytanii). nieco później ulo-
kowano tu redakcję kwartalnika „przegląd 
zoologiczny” — organu pTzool., a w ostat-
nich dekadach ubiegłego wieku utworzono 
polskie Towarzystwo Taksonomiczne, wyda-
jące kwartalnik „genus”. 

ośroDek wielkopolSko-luBuSki

w poznaniu, podobnie jak w innych 
większych ośrodkach uniwersyteckich, wy-
dzielono z uam wydziały lekarski i rolniczo-
leśny, tworząc akademię medyczną i wyższą 
Szkołę (później akademię) rolniczą; w wie-
lu zakładach tych trzech uczelni skupiła się 
większość potencjału dydaktyczno-badawcze-
go w zakresie różnych aspektów zoologii. 
obecnie w uam zoologowie zatrudnieni są 
głównie w instytucie Biologii środowiskowej 
wydz. Biologii. w poznańskiej ar znajduje 
się siedziba redakcji „wiadomości entomolo-
gicznych”, wydawanych przez pTent. ; przez 
kilka lat działał tam także zarząd główny 
tego stowarzyszenia.

ponadto — jak wspomniano — do war-
szawskiego iz pan włączono były Dział 
przyrodniczy muzeum wlkp., który po kil-
ku dekadach usamodzielnił się jako zakład 
Biologii rolnej pan; utworzono też pracow-
nię paleozoologii (jako poznańską placówkę 
zakładu paleozoologii pan w warszawie), 
a później także zakład genetyki człowieka 
pan. 

największą w poznaniu placówką bran-
żową, zatrudniającą m. in. zoologów, stał się 
instytut ochrony roślin, z kilkunastoma te-
renowymi stacjami doświadczalnymi w róż-
nych regionach polski. pewne aspekty zoo-
logii uprawiali także niektórzy pracownicy 
miejskiego ogrodu zoologicznego, którego 
nazwę — po przeniesieniu ze śródmieścia do 
dzielnicy malta — zmieniono na: wielkopol-
ski park zoologiczny. 

niewielka jednostka zatrudniającą zoolo-
gów istnieje też w zielonej górze. jest to in-
stytut Biotechnologii i ochrony środowiska, 
należący do wydz. inżynierii lądowej i śro-
dowiska niedawno utworzonego uniwersyte-
tu zielonogórskiego. 

ośroDek luBelSki

z umcS wydzielono akademię medyczną 
i wyższą Szkołę (później akademię) rolniczą; 
zoologów zatrudniano w wielu katedrach i 
zakładach na wszystkich trzech uczelniach. 
najpóźniej zoologia zawitała do najstarszej 
uczelni lubelskiej: katolickiego uniwersytetu 

lubelskiego (kul); na wydz. mat.-przyr. po-
wstał tam inst. ochrony środowiska. 

wcześniej działający w puławach pin-
gw został rozdzielony na branżowe insty-
tuty: zootechniki z Działem Biologii ekspe-
rymentalnej oraz Sadownictwa z oddziałem 
pszczelnictwa, w których zatrudniano zoolo-
gów. utworzono tu także terenową pracow-
nię Biologiczną należącą do warszawskiego 
inst. Biologii Doświadczalnej im. nenckiego 
pan. 

ośroDek łóDzki

kadrę zoologiczną o różnych specjal-
nościach zatrudniano przede wszystkim w 
istniejących wcześniej zakładach uł i w no-
wej jednostce, jakim było muzeum i zakład 
ewolucjonizmu, po przekazaniu uczelni tej 
placówki przez warszawski iz pan. zoolo-
gowie pracowali także w pięciu zakładach 
akademii medycznej, wydzielonej z uniwer-
sytetu i w zakładzie anatomii prawidłowej 
(później zakład anatomii człowieka insty-
tutu Biologiczno-morfologicznego) wojsko-
wej am. placówką branżową zatrudniającą 
m. in. także zoologów był zakład zwalczania 
Szkodników zbożowych. zoologami byli tak-
że niektórzy pracownicy miejskiego ogrodu 
zoologicznego. 

ośroDek gDańSki

potencjał zoologiczny Trójmiasta zwięk-
szył się znacznie już po utworzeniu mor-
skiego instytutu rybackiego w gdyni (mir, 
1950), który zastąpił poprzednie laborato-
rium, będące kontynuacją przedwojennej 
Stacji morskiej w helu; placówka ta wyda-
wała początkowo „Biuletyn mir w gdyni” 
(później jako „prace mir w gdyni”). Dopie-
ro jednak powołanie uniwersytetu gdańskie-
go i utworzenia w nim instytutu Biologii (z 
trzema zakładami) — także ulokowanego w 
gdyni, na tyle wzmocniło zoologię w Trój-
mieście, że uzasadnione jest jego wyodręb-
nienie jako kolejnego ośrodka zoologiczne-
go. w samym gdańsku znajdują się obecnie 
jeszcze inne zakłady i katedry związane z 
zoologią. ponadto zoologowie pracowali w 
czterech zakładach biologicznych am oraz 
w zakładzie parazytologii (z dwoma pra-
cowniami) branżowego instytutu medycy-
ny morskiej, a także w wojewódzkiej Stacji 
kwarantanny i ochrony roślin. 

ośroDek wSchoDniopomorSki

wydział Biologii toruńskiego umk 
wzmocnił się na tyle, iż część wcześniejszej 
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kadry dydaktyczno-naukowej zoologów mo-
gła zasilić powołaną w Bydgoszczy akademię 
Techniczno-rolniczą w bydgoskiej aT-r zoo-
logów zatrudniono początkowo w katedrze 
zoologii Stosowanej instytutu zootechniki; 
obecnie zoologowie pracują w katedrze en-
tomologii Stosowanej wydz. rolniczego i w 
kilku katedrach i zakładach wydz. zootech-
nicznego. z czasem ten regionalny ośrodek 
został wzmocniony, gdyż do aT-r włączono 
również instytut weterynarii z dwoma zakła-
dami zatrudniającymi zoologów. powstała też 
akademia Bydgoska (o kierunku pedagogicz-
nym), a w niej inst. ochrony środowiska na 
wydz. matematyki, Techniki i nauk przyrod-
niczych. ponadto w Bydgoszczy pracowali pa-
razytolodzy, w jednym z zakładów branżowe-
go instytutu hodowli i aklimatyzacji roślin 
(ihar). Badania zoologiczne prowadziły też 
dwie stacje terenowe umk: limnologiczna w 
iławie i okresowa Stacja naukowo-Badawcza 
w Siemionkach nad Bałtykiem. 

ośroDek olSzTyńSki

rozwój zoologii w olsztynie zapoczątko-
wało powołanie w latach 50. wyższej Szkoły 
rolniczej (później akademii rolniczo-Tech-
nicznej; ar-T) w kortowie z pięcioma in-
stytutami o profilu zoologicznym lub zbli-
żonym. obok tej uczelni działał tam bran-
żowy instytut rybactwa śródlądowego z 
dwoma zakładami zatrudniającymi głównie 
zoologów oraz trzema dalszymi zakładami o 
częściowym profilu zoologicznym lub zbli-
żonym. w ostatnich latach z tych placówek 
powstał uniwersytet warmińsko-mazurski z 
wydziałami Biologii i Bioinżynierii zwierząt, 
każdy z kilkoma katedrami zatrudniającymi 
zoologów. 

ośroDek poDlaSki

początkiem, a później ważnym elementem 
tego ośrodka stał się usamodzielniony zakład 
Badania Ssaków pan w Białowieży, który 
wcześniej był terenową stacją warszawskie-
go iz pan, p. n. zakład morfologii i Biologii 
Ssaków; równocześnie zBS uzyskał prawo 
edycji „acta Theriologica” (wcześniej wyda-
wane w warszawie). placówką zatrudniającą 
m. in. zoologów był także zakład Biologii am 
w Białymstoku. kolejnym etapem było powo-
łanie wyższej Szkoły rolniczo-pedagogicznej 
w Siedlcach (obecnie: akademia podlaska) z 
instytutem Biologii, w którym zatrudniono 
kilku zoologów. Dopiero jednak utworzenie 
filii uw w Białymstoku — przekształconej na-
stępnie w uniwersytet Białostocki z wydzia-

łem Biologiczno-chemicznym i instytutem 
Biologii — zwiększyło znacząco potencjał zoo-
logiczny tego regionu, uzasadniając jego wy-
odrębnienie, aczkolwiek trzeba pamiętać, iż 
jego geneza i powiązania personalne wskazu-
ją na powiązania z ośrodkiem warszawskim, 
a szczególnie z miiz pan i uw. 

ośroDek zachoDniopomorSki

Symbolicznym tylko wspomnieniem daw-
nej świetności zoologii szczecińskiej było 
muzeum pomorza zachodniego z gabine-
tem przyrodniczym, w którym zatrudniano 
zoologów. większym potencjałem zoologicz-
nym dysponowała wyższa Szkoła (później 
akademia) rolnicza w Szczecinie z wydzia-
łami: rybactwa morskiego (później instytut 
oceanografii rybackiej i ochrony morza) i 
zootechnicznym (później instytut Biologicz-
nych podstaw ochrony zwierząt) — każdy z 
pięcioma zakładami, w których zatrudniano 
zoologów — i rolnym, z zakładem ochrony 
roślin. zoologowie pracowali też w trzech 
zakładach pomorskiej akademii medycznej 
i w zakładzie Biologii wyższej Szkoły peda-
gogicznej. niektóre jednostki tych trzech 
uczelni weszły później w skład uniwersytetu 
Szczecińskiego z wydz. nauk przyr. i kilkoma 
katedrami oraz zakładami o profilu zoologicz-
nym. zoologowie pracowali także w zakła-
dzie Biologii wyższej Szkoły pedagogicznej 
w Słupsku (obecnie jest to pomorska aka-
demia pedagogiczna z inst. Biologii i ochro-
ny środowiska na wydz. mat.-przyr.) oraz w 
placówkach morskiego instytutu rybackiego 
(mir) w świnoujściu i kołobrzegu. 

ośroDek górnośląSki

najstarszą tu instytucją, w której pracu-
ją zoologowie jest muzeum górnośląskie w 
Bytomiu; posiada ono dwa własne wydawni-
ctwa zoologiczne, jest także siedzibą śląskie-
go Towarzystwa entomologicznego, utworzo-
nego w ostatnich dekadach. w późniejszych 
latach powołano uniwersytet śląski w ka-
towicach, m. in. z wydz. Biologii i ochrony 
środowiska (i kilkoma katedrami o profilu 
zoologicznym) oraz wydz. nauk o ziemi 
(z katedrą paleontologii i Biostratygrafii). 
w ostatnich dekadach powstał uniwersytet 
opolski z katedrą Biosystematyki na wydz. 
przyrodniczo-Technicznym. również w ka-
towickiej akademii wychowania fizycznego 
działa zakład Biologii z kadrą zoologiczną. w 
katowicach usytuowany jest też śląski ogród 
zoologiczny zatrudniający pracowników z 
zoologicznym wykształceniem. 



43Szkic rozwoju zoologii na ziemiach polskich

ośroDek kielecki

zaczątkiem tego ośrodka zoologicznego 
był zakład Biologii ogólnej i zoologii insty-
tutu Biologii na wydz. mat. -przyr. wyższej 
Szkoły pedagogicznej w kielcach. w ostat-
nich latach uczelnia ta — już jako akademia 
świętokrzyska — została wzmocniona kadro-
wo i znacznie rozszerzyła swoją działalność 
badawczą, także w dziedzinie faunistyki re-
gionalnej. 

ośroDek rzeSzowSki

pierwsze placówki zatrudniające zoolo-
gów rozpoczęły działalność w rzeszowie w 
filiach dwu uczelni krakowskich: uj i ar. w 
wyniku fuzji tychże powstał tam uniwersytet 
rzeszowski, a zoologowie pracują obecnie 
w instytucie Biologii i ochrony środowiska 
wydz. mat. -przyr. oraz w zakładzie przyrod-
niczych podstaw produkcji rolnej wydziału 
ekonomii.

noTeS on The hiSTory of zoology in polanD

Summary

as the turning point in the history of zoology 
the author regards the date of publishing the 10th 
edition of Systema naturae by carolus linnaeus. The 
pre-linnaeus zoology in poland is discussed in three 
stages. The first mentions of the local fauna can be 
found in medieval chronicles and in the lists of med-
icaments (herbaria) dated to the period between the 
11th and 15th century. over the next two centuries 
elements of zoology were most common in physi-
ographic and philosophical studies, for example 
in translations of aristotle’s works. from the same 
period of time come also the first strict zoologi-
cal works by m. cygański (1584), k. Schwenckfeld 
(1603) and j. jonston (1650–1657). The third stage 
of that period took place in the first half of the 18th 
century, and the main center of zoology was at that 
time gdańsk with many outstanding naturalists (in-
cluding j. f. Breyne, j. T. klein) with whom cooper-
ated a jesuit-physiograph g. rzączyński.

zoology based on linnaeus starts with p. 
czenpiński who in 1778 defended the first phD zoo-
logical dissertation in poland. Shortly afterward was 
published the first polish zoology manual written by 
priest k. kluk (1779–1780).

in the first decades of the partitions of poland 
(up to 1840) zoology centers were in warszawa, 
wilno and krzemieniec (russian empire), in kraków 
and lwów (austrian empire) and in wrocław and 
Szczecin (kingdom of prussia). The most notable zo-
ologists in the discussed area at that time included 
f. p. jarocki and a. waga in warszawa, l. h. Bojanus, 
S. B. gorski and k. Tyzenhauz in wilno, w. Besser 
and a. andrzejowski in krzemieniec, and l. graven-
horst in wrocław. in the second half of the parti-

tion period (1865–1918) on the area incorporated 
into the russian empire zoology was studied only in 
warszawa (w. Taczanowski and a. waga) and puławy. 
after a period of germanization on the area incorpo-
rated into the austro-hungarian empire, universities 
in kraków and lwów were re-polonized; most nota-
ble zoologists in those centers were m. Siła-nowicki, 
w. kulczyński and B. Dybowski (after coming back 
from exile in Siberia) and j. nusbaum-hilarowicz.

when poland regained independence in 1918 
and the whole territory was united, five main zo-
ology centers were formed in warszawa, wilno, 
lwów, kraków and poznań, and this situation lasted 
until the beginning of world war ii in 1939. The 
most famous zoologists from that period include 
w. poliński, r. kuntze, z. mokrzecki, m. Siedlecki, 
j. Stach, h. hoyer jun., j. hirschler, a. jakubski and 
j. grochmalicki. in 1945, when borders of poland 
were changed, the first few zoology centers were 
connected with the universities — in lublin in the 
east, kraków and wrocław in the south, warszawa 
and łódź in central poland, poznań in the west, and 
Toruń and gdańsk in pomerania.

Structural changes took place after founding the 
polish academy of Sciences in 1952 and soon after 
that emerged new zoology centers, among them 
olsztyn, Białystok, Szczecin, katowice, opole and 
rzeszów. zoology is studied not only at universi-
ties, but also at some agriculture or pedagogic acad-
emies in the biggest cities, and in specialized insti-
tutes of the polish academy of Sciences — mainly in 
warszawa and kraków. evaluation of the last period 
of polish zoology requires separate studies.
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