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Piśmiennictwo

Instytucja  wymieniona  w  tytule,  założona  w  1919  r.  jako  Dział  Zoologiczny  w

Narodowym Muzeum Przyrodniczym, w okresie gdy Włodzimierz Dzieduszycki junior (dalej

WD) miał z nią znane nam związki, nazywała się najpierw Państwowe Muzeum Zoologiczne,

a  od 1952 r.  –  Instytut  Zoologiczny Polskiej  Akademii  Nauk.  Obecnie jest  to  Muzeum i

Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk. W poniższym opracowaniu używana jest skrótowa

nazwa „Instytut”, niezależnie od oficjalnej w omawianym czasie. Opracowanie oparte jest na

publikacjach  Feliksiaka  (1976  i  1987)  i  Nowaka  (2002  i  2013),  danych  ze  zbiorów  i

materiałów archiwalnych Instytutu oraz własnych wspomnieniach Macieja Luniaka.

W okresie międzywojennym

Nie ma wiadomości, żeby w okresie, gdy WD był kuratorem Muzeum Przyrodniczego

im.  Dzieduszyckich  we  Lwowie,  instytucja  ta  utrzymywała  jakieś  trwalsze  czy  formalne

związki z Instytutem. Natomiast  sam  WD  jest  wymieniony  w  dwóch  sprawozdaniach

działającej przy Instytucie Stacji Badania Wędrówek Ptaków:

- w 1932 r. „Ordynat Włodzimierz Dzieduszycki zaobrączkował 90” ptaków (Domaniewski

1933);

- wiadomość z 1933 r. z Rumunii o zabitym lub znalezionym martwym bocianie, który był

zaobrączkowany przez WD jako pisklę w Cząstkowicach k. Jarosławia (Domaniewski 1934).

W późniejszych sprawozdaniach Stacji  WD nie został  wykazany jako jej  współpracownik

obrączkujący ptaki.

Wiemy  natomiast  o  kontaktach  z  Andrzejem  Dunajewskim,  który  był  wówczas

czołową postacią w ornitologii Instytutu i jedną z takich w kraju. We współpracy z nim oraz z
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ornitologiem  Kazimierzem  Wodzickim,  WD  utworzył  w  1937  r.  w  dobrach  Ordynacji

Dzieduszyckich, rezerwat ptaków drapieżnych  obejmujący ok. 500 ha lasów m.in. w dolinie

Bugu. W 1938 r. we współpracy ze Stacją Ornitologiczną Instytutu, zaczął organizować tam

też placówkę („stację”), w której miały być prowadzone badania wędrówek ptaków. W tym

roku (1938) uczestniczył też z Andrzejem Dunajewskim w IX Międzynarodowym Kongresie

Ornitologicznym w Rouen (Francja),  gdzie byli współautorami wniosku domagającego się

ochrony ptaków wędrownych we Włoszech.  Na jesień 1939 r. było planowane przekazanie

Andrzejowi  Dunajewskiemu  funkcji  kuratora  działu  ornitologii  w  lwowskim  Muzeum,

dotychczas  pełnionej  przez  WD.  Odejście  Dunajewskiego  z  Instytutu  byłoby  zapewne

znaczącym uszczupleniem naukowego potencjału warszawskiej ornitologii – nie wiemy czyja

to  była  inicjatywa.  Wybuch  wojny  nie  pozwolił  zrealizować  tego  zamiaru,  a  Andrzej

Dunajewski  zginął  w  Powstaniu  Warszawskim.  Los  chciał,  że  po  latach  ta  planowana

zamiana personalna odwróciła się – to WD zajął stanowisko Dunajewskiego jako kustosza

zbioru ornitologicznego w warszawskim Instytucie.   

Praca w Instytucie

WD był związany z Instytutem jako etatowy pracownik od 21 lipca 1949 r. do 31 lipca

1958 r., gdy przeszedł na emeryturę (ryc. 1.). 

ryc. 1. WD w okresie zatrudnienia w Instytucie (Archiwum MiIZ PAN).
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Później przez przeszło dwa (?) lata wykonywał w Instytucie prace zlecone, a do końca życia

utrzymywał kontakty z instytucją i personalne – głównie z ornitologami z niej.

W Instytucie WD został zatrudniony na etacie naukowym jako asystent, w 1952 r.

awansowany na starszego asystenta, a 1956 r. przeniesiony na etat asystenta technicznego.  Ta

zmiana zapewne wiązała się z jego niepełnym wyższym wykształceniem. W życiorysie z 16

lipca  1953  r.  WD  zadeklarował:  „Po  dwóch  latach  studiów  na  Politechnice  we  Lwowie

(„...zdałem  pół  dyplomu...”),  przeniosłem  się  do  Krakowa,  gdzie  ukończyłem  Wydział

Rolniczy  Uniwersytetu  Jagiellońskiego.”  Były  to  zapewne  studia  pierwszego  stopnia  –

odpowiednik  dzisiejszego  licencjatu,  na  co  wskazuje  też  to,  że  sam  nie  używał  tytułu

magistra, nie był też tak tytułowany, także w dokumentach Instytutu. W aktach personalnych

(„Charakterystyka służbowa” z 8 kwietnia 1952 r.) przy obu tych studiach podano: „Brak

dowodów”.

ryc. 2a. i 2b. Życiorys złożony 20 lipca 1949 r. przy podaniu o zatrudnienie w Instytucie (Archiwum MiIZ PAN).

W realiach  PRL,  szczególnie  w latach  1950.,  gdy była  nasilona  presja  polityczna,

zatrudnienie WD z jego swoiście traktowaną przez władze przeszłością, prawdopodobnie nie

było  prostą  rutyną.  Jednak  ówczesna  dyrekcja  Instytutu  znalazła  się  w  tej  sytuacji

pozytywnie. Dyrektor  prof. Stanisław Feliksiak, nawet jeśli nie znał osobiście WD z okresu

przedwojennego, to musiał wiedzieć o jego ówczesnej pozycji jako muzealnika i zoologa. Na

pewno zależało mu na pozyskaniu dla placówki pracownika o takich kwalifikacjach, a pewnie

też  chciał  pomóc  zasłużonemu  zoologowi  znaleźć  właściwe  miejsce  w  jego  zmienionej
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sytuacji  życiowej.  Więc  w  życiorysie  (ryc.  2a.  i  2b.)   i  ankiecie  personalnej  (ryc.  3.)

złożonych przy zatrudnieniu (1949) wprawdzie znalazło się „pochodzenie burżuazyjne”, po

kilku latach (1953) zmienione na „ziemiańskie”, ale nie wykazano okupacyjnej działalności w

konspiracji i przynależności do AK, która była wówczas obciążeniem politycznym (!).

ryc. 3. Pierwsza strona ankiety personalnej wypełnionej przy zatrudnieniu w Instytucie (Archiwum MiIZ PAN). 

Jako  przedwojenne  zajęcie  ankieta  i  życiorysy  WD  wykazują  „administrowanie

gospodarstwami  rolnymi”  i  Fundacją  Muzeum  Przyrodniczego  im.  Dzieduszyckich.  Na

pytanie o posiadanie w przeszłości nieruchomości w ankiecie jest odpowiedź „nie posiadał”,

podobnie jak na pytanie o rodzinę zagranicą. O ile wiemy, te omijające prawdę stwierdzenia

nigdy  nie  były  kwestionowane,  mimo  zainteresowania  „z  zewnątrz”  osobą  WD.  Zresztą

swoimi zaangażowaniami w społecznym życiu Instytutu i zachowaniem wykazywał on pełną

lojalność  wobec ówczesnej  rzeczywistości  PRL. Wsparciem dla  zatrudnienia  w Instytucie

była  „poufna”  (ale  później  opublikowana  przez  Feliksiaka,  1976)  opinia  prof.  Jana

Noskiewicza,  entomologa  z  Uniwersytetu  Wrocławskiego,  dawniej  pracownika  Muzeum

Przyrodniczego  im.  Dzieduszyckich.  Kończy  się  ona  stwierdzeniem,  że  WD.:  „Jest
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zamiłowanym ornitologiem i dobrym znawcą krajowej fauny ptaków, poza tym odznacza się

dużym entuzjazmem życiowym .... Jako człowieka ogromnie go poważam i cenię”.  

Podczas  tych  kilkunastu lat  powojennych  związków  z  Instytutem  WD  pełnił  tu

głównie  rolę  muzealnika  (patrz  niżej)  i  popularyzatora  wiedzy  ornitologicznej.  Epizodem

zaangażowań badawczych był udział (1951r.) w terenowej wyprawie Stacji Ornitologicznej

Instytutu na Mazury (Szczepski i Szczepska 1957). Kierownikiem tej akcji był hrabia (sic!)

Józef Stadion-Rzyszczewski. Później WD nie angażował się w badania terenowe ze względu

na zdrowotne  uwarunkowania  wiekiem,  m.in.  osłabienie  słuchu.  Jest  natomiast  wzmianka

(Feliksiak 1976) że: „Zbierał  materiały w oparciu o Instytut Meteorologii  do opracowania

przylotów kukułki w Polsce”.  

Bardziej  zajmował  się  popularyzacją.  Były  to  pogadanki  ornitologiczne  m.in.  dla

„...studenckiego Koła Ornitologicznego” (Nowak 2013) oraz kilka  publikacji.  Wśród nich

wyróżnia się książeczka  Gawędy starego leśnika (Dzieduszycki  1956) z opowiadaniami o

zwierzętach,  opartymi  głównie  na  własnych  obserwacjach.  Ale  było  też,  stosownie  do

tamtych czasów (!), tłumaczenie radzieckiej książki o Miczurinie (Lebiediew 1950). Poza tym

opublikował po dwa artykuły  popularno-naukowe w czasopismach „Biologia  w Szkole” i

„Przyroda  Polska”  oraz  jeden  w  „Tygodniku  Powszechnym”.  Spis  tych  publikacji  podał

Feliksiak (1976).   

Bardzo przydatna we współpracy Instytutu z zagranicą,  była znajomość 6 języków,

którymi  władał  WD  oraz  zagranicznych  instytucji  muzealnictwa  zoologicznego.  To  były

czasy, gdy izolacja polityczna Polski od świata nie sprzyjała rozwijaniu takich kwalifikacji u

młodej kadry Instytutu.  

W  archiwum  Instytutu  jest  rachunek  wystawiony  przez  WD  za  przekazanie

dokumentów  archiwalnych  dotyczących  dawnego  Muzeum  Przyrodniczego  im.

Dzieduszyckich we Lwowie. 

Jako muzealnik 

W zbiorach Instytutu zachowała się  seria 8 okazów (skórek) kuropatw z etykietami

WD (ryc. 4), pozyskanych w grudniu 1933 r. w okolicach dóbr Ordynacji Dzieduszyckich

(Zarzecze, Rożniatów, Cieszacin, Pełnatycze). 
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  ryc. 4. Etykieta jednej kuropatw przekazanych przez WD w 1933 r. do zbiorów Instytutu (Muzeum Zoologiczne MiIZ PAN).

Są one wykazane w Księdze Nabytków jako dar nr 233/33.  Również z okresu pracy WD w

Instytucie są w zbiorach dwa okazy jerzyka (ryc. 5.)  znalezione przez WD jako martwe w

maju 1952 r. na Saskiej Kępie w Warszawie (dar nr 69/52). 

ryc. 5. Okazy jerzyków przekazanych do zbiorów Instytutu w 1952 r. przez WD, z własnoręcznie wypisanymi przez niego

etykietami (Muzeum Zoologiczne MiIZ PAN). 

W okresie opisanego wyżej zatrudnienia w Instytucie WD jako kustosz opiekował się

głównie zbiorami ornitologicznymi.  Wykonał  wielką pracę porządkując i  dokumentując te

zbiory po stratach (rabunek okupanta, pożar) i zamieszaniu czasu wojny.  Sporządził cztery

duże kartoteki zbioru ornitologicznego (ryc. 6.):  ogólną (ponad 45 tys. okazów, około 9550

kart),  ptaków krajowych (około 600 kart),  materiałów oologicznych (około 550 kart) oraz

kartotekę ptaków syberyjskich (około 2150 kart), wykonaną już na emeryturze w ramach prac

zleconych. Sporządził też spis znajdujących się w zbiorach Instytutu, typów opisowych (tzn.

„wzorcowych”  dla  danego  gatunku)  ptaków  i  wykaz  piśmiennictwa  ich  dotyczącego.

Uporządkował i skatalogował także zbiór osteologiczny oraz trofeów myśliwskich ssaków z

wypraw zamorskich. W niektórych z tych prac uczestniczył też młody wówczas pracownik

Instytutu  - ornitolog mgr Zbigniew Swirski.
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ryc. 6. Karta z kartoteki ptaków sporządzonej przez WD w okresie pracy w Instytucie (Muzeum Zoologiczne MiIZ PAN).

W 1952 r.  WD wziął  udział  w  zabezpieczaniu  i  przejęciu  poniemieckich  zbiorów

zoologicznych  i  zasobów bibliotecznych  z  muzeum w Cieplicach.  Objęło  to  ok.  2,5  tys.

okazów ptaków, 7 szaf z gablotami motyli i księgozbiór liczący 1200 woluminów. Kierował

też  przejęciem  przez  Instytut  zbioru  ornitologicznego  Stanisława  Zielińskiego  –  przeszło

tysiąc  okazów  z  265  krajowych  gatunków  o  znacznej  wartości  ekspozycyjnej  (Feliksiak

1976). 

Maciej Luniak: wspomnienia  

Pana Włodzimierza  poznałem w latach  1950.,  gdy jako licealista,  a  potem student

przychodziłem  do  Instytutu,  m.in.  na  jego  pogadanki  o  ptakach.  Potem,  od  1960  r.  gdy

pracowałem tam jako  ornitolog,  był  on  już  na  emeryturze,  ale  nadal  bywał  w Instytucie

wykonując prace zlecone (patrz wyżej). 

Dla  młodego  pracownika  Instytutu,  jakim  byłem  wówczas,  dorastającego  i

wykształconego w rzeczywistości  najgorszych czasów PRL, ten starszy pan wyróżniał  się

swoim staroświeckim stylem zachowania i pracy. M.in. nie wychodził „na kawę” (oczywiście

z papierosem!) do sąsiedniej kafejki „Kleks”. To był wówczas stały zwyczaj pracowników

Instytutu,  uzasadniany  potrzebą  „rozgrzewki  intelektualnej”,  sposobności  do  dyskusji

7



naukowych,  czy  samotnych  kontemplacji.  Pan  Włodzimierz  w  tym  czasie  trwał  przy

mrówczej pracy. Brał jednak żywy udział w życiu socjalnym (m.in. w związku zawodowym)

Instytutu i nie zaznaczał swojej przedwojennej przeszłości. Nie wiadomo czy cytowana przez

Nowaka  (2002)  wypowiedź  z  tamtego  okresu,  oddawała  jego  rzeczywiste  przekonania:

„Gdybym  posiadał  różdżkę  czarodziejską,  za  pomocą  której  mógłbym  odzyskać  swoje

latyfundia ziemskie, połamałbym ją i wyrzucił”. Nas – młodych naukowców, wspierał swoją

szeroką wiedzą ornitologiczną,  wieloletnim doświadczeniem muzealnika  oraz znajomością

„świata”, wówczas mało dostępnego. 

Bywaliśmy  (ornitolodzy  z  Instytutu)  w  skromnym  mieszkaniu  państwa

Dzieduszyckich na ul. Bajońskiej – w tamtych czasach (przed erą kontaktów elektronicznych)

często  odwiedzano  się.  Jedna  z  tych  wizyt  wiązała  się  z  jubileuszem  ich  małżeństwa  i

pamiętam  z  niej  dwa  (?)  „pastorały”,  podobne  do  papieskich,  które  jubilaci  zachowali  z

okolicznościowej  uroczystości  kościelnej.  Zapamiętałem  też  epizod,  gdy  jedyny  raz  (!)

widziałem  Pana  Włodzimierza  zdenerwowanego,  podczas  gdy  zawsze  był  spokojny  i  z

dystansem do spraw bytowych. Było to, gdy już jako emeryt dorabiał w Instytucie pracami

zleconymi i kiedyś przyszedł specjalnie po odbiór należnej wypłaty, która jednak nie została

przygotowana. Swoje zdenerwowanie argumentował tym, że podjął finansowe zobowiązania,

z których nie będzie mógł się wywiązać. To przykład etosu z „dawnych czasów”, pewnie też

świadectwo jego ówczesnych uwarunkowań materialnych.

W  pogrzebie  Pana  Włodzimierza  (zmarł  9  września  1971  r.)  na  Cmentarzu

Powązkowskim  uczestniczyli  m.in.  ornitolodzy  z  Instytutu,  a  pożegnanie  w  imieniu

pracowników wygłosił  prof.  Stanisław Feliksiak  (ryc.  7.),  który  przed  laty  jako  dyrektor

przyjmował  go  do  pracy.  Pozostałem  już  jednym  z  ostatnich  warszawskich  i  krajowych

przyrodników,  którzy  znali  osobiście  Pana  Włodzimierza.  Wspominam  go  z  wielkim

sentymentem.
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ryc. 7. Pracownicy Instytutu  – mgr Z. Swirski. i prof. St. Feliksiak, podczas pogrzebu WD w 1971 r. (Archiwum MiIZ PAN). 
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Piśmiennictwo

Dzieduszycki  W.  1956.  Gawędy  starego  leśnika.  Ludowa  Spółdzielnia  Wydawnicza,  

Warszawa, 123 ss. 

Domaniwski J. 1933. Sprawozdanie z działalności Stacji Badania Wędrówek Ptaków za rok 

1932. Acta ornithol. 1: 123.

Domaniwski J. 1934. Sprawozdanie z działalności Stacji Badania Wędrówek Ptaków za rok 

1933. Acta ornithol. 1: 337.

Feliksiak  S.  1976.  Życiorys  Pawła  Dzieduszyckiego  (1881-1951)  i  Włodzimierza  

Dzieduszyckiego (1885-1971)  na tle działalności muzealnej i wydawniczej. „Przegląd

Zoologiczny” 20: 7-30.

 Feliksiak S. 1987. Dzieduszycki Włodzimierz jun. W: Feliksiak S. (red.) Słownik biologów 

polskich, s. 148.

Lebiediew  W.  1950.  O  człowieku,  który  przekształcił  przyrodę.  Nasza  Księgarnia,  

Warszawa, 302 ss.

Nowak E. 2002. Włodzimierz Dzieduszycki (1885-1971). „Przegląd Zoologiczny”, 46: 45-57.

Nowak E. 2013. Ludzie nauki w czasach najtrudniejszych. Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań, 

ss. 111-121.

Szczepski J.B., Szczepska M.W. 1957. Sprawozdanie z działalności Stacji Ornitologicznej za 

rok 1951. Acta Ornithologica 5: 162.

10



*
Maciej Luniak,  prof. dr hab., (ur.  1936), zoolog-ornitolog specjalizujący się w ekologii  miasta.
Współpracownik – emeryt Muzeum i Instytutu Zoologii PAN. Główny przedmiot jego badań oraz
zaangażowań  na  rzecz  praktyki  ekologicznej  i  popularyzacji  wiedzy  naukowej,  stanowi
awifauna (ptaki) i szerzej żywa przyroda miasta, w szczególności Warszawy. Za tę działalność
otrzymał odznaczenia m.st. Warszawy (2017 i 2018), warszawskiego osiedla Kamionek (2019)  i
dzielnicy Bielany (2021).  Autor ok.  213 publikacji  naukowych i  ok.  230 popularno-naukowych
poświęconych głównie przyrodzie środowiska miejskiego. 

Dominika  Mierzwa-Szymkowiak,  mgr,  doktorantka  w  Muzeum  i  Instytucie  Zoologii  PAN
specjalizująca się w malakologii. Od 2005 r. pracownik Instytutu, w którym obecnie pełni funkcję
sekretarza  redakcji  czasopisma  „Memorabilia  Zoologica”.  Interesuje  się  historią  nauk
przyrodniczych.  Autorka  ok.  30  publikacji  naukowych  i  popularno-naukowych  poświęconych
przede  wszystkim  zoogeografii  i  ekologii  ślimaków  lądowych  oraz  historii  kolekcjonerstwa
przyrodniczego.

Muzeum i Instytut Zoologii PAN

e-mail: mluniak@pro.onet.pl

________________________________________________________________________________

Referat  został  wygłoszony  10  września  2021  roku  podczas  konferencji  „Wokół

przyrodniczych  pasji  Dzieduszyckich”  w  Zarzeczu.  Związek  Rodowy  Dzieduszyckich

herbu  Sas  powielił  go  na  prawach  rękopisu  dla  uczestników  konferencji.  Materiały  z

konferencji  w formie publikacji drukowanej ukażą się w 2022 roku.


