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Zawi y bieg historii da  Polskiej Aka-
demii Nauk w depozyt nieziszczon
ide  Narodowego Muzeum Przyrod-

niczego. Gromadzonymi od dwu stuleci
zbiorami — bezcennym zabytkiem kultury
narodowej, dysponuje dzi  Muzeum i Insty-
tut Zoologii PAN. Kontynuacj  ekspozycji
o równie dawnej historii jest Muzeum Ewo-
lucji Instytutu Paleobiologii PAN. W Aka-
demii nie tylko ponosimy odpowiedzialno
za zasz o ci, których skutkiem jest obecny
stan muzealnictwa przyrodniczego w Pol-
sce, ale ci y na nas powinno  doprowa-
dzenia do ko ca zamierze  naszych wiel-
kich poprzedników, zarzuconych pod ci a-
rem nieszcz , które dosi ga y kraj w ubie-
g ym stuleciu. Skuteczne dzia anie wymaga
wiedzy o historycznych uwarunkowaniach
i wizji przysz o ci, cho by nawet nierealnej.
Poni ej przedstawiam w zarysie dzieje kon-
cepcji Narodowego Muzeum Przyrodnicze-
go i zamierzenia, których cz ci  s  ekspo-
zycje przygotowywane obecnie w Muzeum
Ewolucji. Planuj c je, mamy na wzgl dzie
obecne uwarunkowania przyrodoznawstwa,
które nakazuj czy  w jedno  ró ne ob-
szary wiedzy wbrew dominuj cej do nie-
dawna specjalizacji. W cenie s  dzi  prze-
cie  postawy interdyscyplinarne. Niezmien-
ne pozostaj  jedynie powinno ci przyrodni-
ków, a Muzeum jest sposobem na ich har-
monijne wype nianie w odniesieniu do do-
kumentacji stanu i historii ojczystej przyro-
dy, a tak e bada  i upowszechniania wiedzy
przyrodniczej. Mam nadziej , e nawet je li
i tym razem nie uda si  doprowadzi  spra-
wy do skutecznego ko ca, atwo o niej nie
zapomnimy. 

Polskie muzea historii naturalnej 
Wielki rozkwit nauk przyrodniczych

w osiemnastym i dziewi tnastym stuleciach,
zapocz tkowany przez dzie o Linneusza
(1735) a znaczony milowymi kamieniami
prac Cuviera, Darwina i Haeckla mia cis y
zwi zek z rozwojem wielkich muzeów przy-
rodniczych. Z tych lat pochodz  kolekcje
i gmachy najwi kszych muzeów historii na-
turalnej w wiecie: British Museum (Natural

History) w Londynie, Naturhistoriska Rik-
smuseet w Sztokholmie, Naturhistorisches
Museum w Wiedniu, American Museum of
Natural History w Nowym Jorku, Smithso-
nian Institution w Waszyngtonie, Field Mu-
seum w Chicago, Senckenbergisches Mu-
seum we Frankfurcie n. M. czy Narodní Mu-
zeum w Pradze. Kolekcje przyrodnicze zgro-
madzone w muzeach w ci gu ostatnich dwu-
stu lat s  do dzi  podstaw  dzia alno ci wielu
powi zanych z nimi instytucji naukowych.
Wci  opracowuje si  w nich materia y zdo-
byte przez ekspedycje naukowe przed wielo-
ma dziesi tkami lat. Materia y w wielu wy-
padkach niepowtarzalne, dokumenty nieist-
niej cych ju  cz ci wiatowego dziedzictwa
przyrodniczego. Instytucja muzeum historii
naturalnej okaza a si ywotna mimo up ywu
lat i dzia alno  wielu z nich cieszy si  coraz
wi kszym zainteresowaniem i uznaniem za-
chodnich spo ecze stw, coraz lepiej rozumie-
j cych zagro enia dzisiejszej przyrody
i wspóln  za to odpowiedzialno . To wynik
podnoszenia poziomu wiedzy i kultury szero-
kich kr gów spo ecznych w naszych czasach
i wzrostu zainteresowania naturalnym rodo-
wiskiem cz owieka w miar  jego dewastacji. 

Narodziny idei. Polski wk ad w budow
fundamentów wiedzy przyrodniczej by  nie-
wielki, ale te  Polska nie by a od post pu
wiatowej wiedzy izolowana. Pierwsze udo-

kumentowane publikowanym opisem mu-
zeum przyrodnicze w pa stwie polskim stwo-
rzone zosta o w Warszawie za czasów Jana III
Sobieskiego przez Martinusa Bernhardi, no-
bilitowanego w 1673 roku pod nazwiskiem
de Bernitz dworzanina i lekarza kolejnych
królów. By y w tych zbiorach m. in. skamie-
nia o ci. Po mierci w a ciciela zbiór zaku-
piony zosta  przez Dominika Radziwi a i wy-
stawiony w jego pa acu przy ul. Miodowej.
Wywieziony do Nie wie a wkrótce sp on
w czasie wojennej zawieruchy. 

Pierwszy program organizacji centralnego
ogólnopolskiego muzeum przyrodniczego,
pe ni cego równocze nie funkcje instytucji
naukowej i o rodka dokumentacyjnego po-
wsta  przed ponad dwustu laty. Opublikowa-
nie w 1775 roku w czasopi mie Zabawy przy-
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jemne i po yteczne z ró nych autorów zebra-
ne „My li wzgl dem za o enia Musaeum Po-
lonicum” 27-letniego wówczas erudyty Mi-
cha a J. M. Mniszcha wyznacza narodziny
idei polskiego muzealnictwa przyrodniczego.
Mia a to by  instytucja publiczna finansowa-
na ze rodków spo ecznych; projekt zawiera
nawet jej kosztorys (bud et 20 000 z  rocz-
nie). Jednym z czterech dzia ów Musaeum
Polonicum mia y by  zbiory przyrodnicze.
Micha  Mniszech sta  si  pó niej jednym
z bardziej aktywnych cz onków Komisji Edu-
kacji Narodowej i za o onego w 1777 roku
Towarzystwa Fizycznego. Pierwsza szansa
wprowadzenia w ycie pomys u utworzenia
polskiego muzeum przyrodniczego pojawi a
si  wkrótce, ale w ca kiem niesprzyjaj cym
momencie. W 1795 roku Anna z Sapiehów
Jab onowska postanowi a przekaza  naro-
dowi swoje wielkie zbiory przyrodnicze
zgromadzone w pa acu w Siemiatyczach.
Po jednej z sal mia y w nim kolekcje geolo-
giczne, zoologiczne i botaniczne; podobno
by y liczniejsze ni  w ówczesnym paryskim
Museum d’Histoire Naturelle. Po wybuchu
Insurekcji zosta y one, wraz z bibliotek ,
przeniesione do pa acu Jab onowskich
w Warszawie. Dar nie zosta  jednak w cza-
sie tak burzliwym przyj ty przez rz d a po
mierci w a cicielki w 1800 roku zbiory zo-

sta y zakupione przez cara Aleksandra I za
50 000 dukatów i wywiezione do Moskwy,
gdzie w wi kszo ci sp on y w czasie inwa-
zji napoleo skiej. Wraz z upadkiem I Rze-
czypospolitej upad a wi c i pierwsza mo li-
wo  utworzenia pa stwowego Muzeum
Przyrodniczego.

Utrata suwerenno ci pa stwa polskiego
przypad a na czas rozkwitu wiatowego
przyrodoznawstwa. Mimo aktywno ci pol-
skich przyrodników, którzy wnie li istotny
wk ad w rozwój wiatowej nauki s u c ob-
cym narodom (s aw  zyskali Edward Stras-
burger, Ignacy Domeyko, Edmund Strzelec-
ki, Jan Czerski, Benedykt i W adys aw Dy-
bowscy, Aleksander Czekanowski) nie by o
warunków do tworzenia instytucji nauko-
wych i muzealnych. Porozbiorowe represje,
wojny napoleo skie i kolejne powstania nie
dawa y adnych szans na porównywalny
z innymi krajami rozwój muzealnictwa
przyrodniczego w Królestwie. Równie  dla
Pozna skiego muzealnictwo przyrodnicze
nie by o wówczas spraw  wystarczaj co
istotn  z narodowego punktu widzenia,
cho  nie sposób pomin  np. zbiorów przy-
rodniczych Wielkopolskiego Towarzystwa

Wyj tki z tekstu artyku u
Micha a Mniszcha
(1775) dotycz ce przy-
rodniczej cz ci jego
Musaeum Polonicum
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Przyjació  Nauk eksponowanych wówczas
w Muzeum im. Miel y skich. Mimo wszel-
kich trudno ci, w podzielonej Polsce zapo-
cz tkowa y jednak wkrótce dzia alno  licz-
ne przyrodnicze instytucje muzealne, z któ-
rych trzy sta y si  godne miana muzeum na-
rodowego. To liberalna Galicja sta a si
wtedy o rodkiem polskiego przyrodoznaw-
stwa.

Muzeum im. Dzieduszyckich we Lwowie.
Najstarszym i bodaj najwa niejszym mu-
zeum przyrodniczym o ogólnopolskim zna-
czeniu by o Muzeum im. Dzieduszyckich
we Lwowie. Powsta o w 1855 roku z po -
czenia w jedn  ca o  zbiorów przyrodni-
czych, etnograficznych i numizmatycznych
zami owanego ornitologa, W odzimierza
Dzieduszyckiego. Do czy y do nich
w 1857 roku zbiory biblioteczne Józefa K.
Dzieduszyckiego z Poturzycy. W 1880 roku
Muzeum ofiarowane zosta o spo ecze stwu
a jego byt materialny zapewniony przez po-

czenie w 1893 z ordynacj  poturzyck .
W sk ad Muzeum wchodzi o siedem

dzia ów: zoologiczny, botaniczny, minera-
logiczny, geologiczny, paleontologiczny,
prehistoryczny i etnograficzny. Dominowa-
y zdecydowanie zbiory przyrodnicze (150

000 pozycji inwentarzowych wobec 9 000
okazów w dzia ach prehistorii i etnografii).
Muzeum zaj o osobn , specjalnie przysto-
sowan  do tego kamienic . Oprócz groma-
dzenia zbiorów przyrodniczych z ca ej
przedrozbiorowej Polski, zajmowa o si
równie  dzia alno ci  badawcz  i wydawni-
cz . Od 1866 wychodzi y Rozprawy, a od
1914 periodyk Rozprawy i Wiadomo ci Mu-
zeum im Dzieduszyckich. W ród wielu
osobnych wydawnictw znalaz y si  dzie a
tej miary co Geologia Ziem Polskich Józefa
Siemiradzkiego czy monografie entomolo-
giczne Jaros awa omnickiego i Józefa
Dzi cielewicza. Zniszczenie ordynacji po-
turzyckiej podczas I Wojny wiatowej
i wojny polsko-bolszewickiej by o przyczy-
n  spadku znaczenia Muzeum w II Rzeczy-
pospolitej. Dyrektorem by  wówczas Jaro-
s aw omnicki, który zatrudnia  kilku pra-
cowników naukowych. Po II Wojnie wiato-
wej sprawa ewentualnej rewindykacji zbio-
rów, podnoszona m. in. przez geologa Jana
Samsonowicza, zosta a zaniedbana i pozosta-
j  one do dzi  we Lwowie. W niedawno od-
nowionym budynku dzia a Muzeum Przyrod-
nicze Ukrai skiej Akademii Nauk, które ci-
le wspó pracuje z polskimi badaczami.

Muzeum Fizjograficzne w Krakowie.
Druga wielka galicyjska instytucja przyrod-
nicza to utworzona w 1865 roku Komisja
Fizjograficzna Towarzystwa Naukowego
Krakowskiego. Rok pó niej rozpocz to sys-
tematyczne gromadzenie zbiorów a od 1867
roku wydawanie corocznych sprawozda .
G ówne dzie a przyrodnicze wówczas opu-
blikowane to monografie geologiczno-
paleontologiczne Ludwika Zejsznera i Aloj-
zego Altha, wydawano tak e prace z dzie-
dzin botaniki i zoologii. W 1874 roku, dwa
lata po przemianowaniu Towarzystwa na
Akademi  Umiej tno ci, w Pami tniku Wy-
dzia u Matematyczno-Przyrodniczego AU
pojawi y si  monografie przyrodnicze. Nie-
przerwanie rozrastaj ce si  Zbiory Komisji
sta y si  1928 roku podstaw  utworzenia
Muzeum Fizjograficznego Polskiej Akade-
mii Umiej tno ci.

Muzeum Przyrodnicze Akademii Umie-
j tno ci jeszcze przez pewien czas po woj-
nie obejmowa o trzy bardzo bogate w eks-
ponaty dzia y: botaniczny, zoologiczny
i geologiczny. Ozdob  kolekcji sta  si  kom-
pletny okaz drugiego nosoro ca ze Staruni,
wydobyty podczas wykopalisk Polskiej
Akademii Umiej tno ci podj tych w 1929
roku. Komisja Fizjograficzna PAU zosta a
jednak zlikwidowana w 1945 roku a w 1952
roku rozwi zano Polsk  Akademi  Umie-
j tno ci. W wyniku tych przekszta ce
w 1954 roku Muzeum w czone zosta o do
Instytutu Zoologii PAN w Warszawie, ale
od 1962 roku uzyska o pewn  samodziel-
no  stopniowo przekszta caj c si  w osob-
ny instytut badawczy. Jeszcze w 1952 roku
wy czono z Muzeum zbiory geologiczno-
-paleontologiczne i po kilku latach sta y si
cz ci  równie  usamodzielniaj cej si  filii
warszawskiego instytutu PAN. W 1965 ro-
ku zbiory te zosta y przeniesione do wyre-
montowanego budynku by ego wi zienia na
ul. Senackiej. W ostatnim dziesi cioleciu,
dzi ki zmianie zasad finansowania nauki
w Polsce, dzia alno  wystawiennicza zoo-
logów zosta a w Krakowie wznowiona
w nowo pozyskanym budynku Muzeum
Przyrodniczego.

Pa stwowe Muzeum Zoologiczne w War-
szawie. Trzecim polskim o rodkiem przy-
rodniczym o dawnych tradycjach jest war-
szawskie muzeum zoologiczne. Jego po-
cz tki si gaj  stadium organizacyjnego
Królewskiego Uniwersytetu Warszawskie-
go powo anego z inspiracji m. in. Stanis a-
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wa Staszica. Zakupiony zosta  wówczas od
amatora-ornitologa, barona Silviusa A.
Minckwitza z Gronowic ko o Sycowa, jego
zbiór przyrodniczy, którego cz  w a ciciel
wcze niej naby  w 1792 roku od zoologa
z Halle, J. G. Hübnera. Przedsi wzi cie fi-
nansowa a Komisja Rz dowa Wyzna  Reli-
gijnych i O wiecenia Publicznego. Powo a-
ny w oparciu o zakupione z ró nych róde
zbiory Gabinet Zoologiczny znajdowa  si
pocz tkowo w dwu salach Pa acu Kazimie-
rzowskiego. W 1823 roku przeniesiono go
do osobnego budynku na Krakowskim
Przedmie ciu 26/28, pierwotnie przezna-
czonego na galeri  obrazów (Salonów
Sztuk Pi knych), o powierzchni wystawien-
niczej 1394 m2. Kuratorem Gabinetu, po-
czynaj c od zleconej misji przywiezienia
zbiorów Minckwitza, by  Feliks P. Jarocki,
któremu uda o si  zapobiec wywiezieniu
ich do Rosji po likwidacji Uniwersytetu
w 1831 roku. 

W 1862 roku Gabinet, pod kurator-
stwem W adys awa Taczanowskiego, zosta
w czony do Szko y G ównej a jego dobro-
czy cami stali si  odt d zami owani po-
dró nicy i mi o nicy przyrody, W adys aw
i Konstanty Braniccy. Przekszta cenie Szko-
y G ównej w rosyjskoj zyczny Cesarski

Uniwersytet Warszawski oznacza o te
przej cie nadzoru nad nim przez rosyjskich
profesorów. Jego rol  jako polskiej instytu-
cji przyrodniczej w Warszawie przej o do-
piero powo ane w 1887 roku prowadzone
przez Jana Sztolcmana prywatne Muzeum
Branickich, mieszcz ce si  w ich willi na
Frascati (dzisiejsze Muzeum Ziemi PAN,
którego historia równie pi knie ilustruje pa-
sj  spo eczn  polskich przyrodników). Spe-
cjalno ci  badawcz  obu muzeów zoolo-
gicznych by a ornitologia, a chlub  zbiory
ptaków i innych zwierz t dostarczane przez
specjalnie organizowane ekspedycje nauko-
we, polskich zes a ców i emigrantów,
g ównie z Ameryki P d. i wschodniej Azji.
Po wybuchu I Wojny wiatowej cz  zbio-
rów Gabinetu wywieziona zosta a do Rosji,
gdzie sp on a w 1920 roku. Niemniej,
w 1919 roku zbiory Muzeum Branickich za-
wiera y 4500 gatunków ptaków, w tym wie-
le typów opisowych i materia ów dokumen-
tuj cych klasyczne monografie ornitolo-
giczne.

Z punktu widzenia nauki, cho  nieko-
niecznie narodowego, lepszy od kolekcji
Gabinetu Zoologicznego okaza  si  los
wspania ych zbiorów paleontologicznych

Gabinetu Geologicznego Uniwersytetu, wy-
ników ekspedycji nad Pó nocn  D win  pro-
wadzonych przez W adimira P. Amalickiego.
Szkielety wydobytych przeze  permskich ga-
dów przesz y do Politechniki Warszawskiej
po obj ciu przez Amalickiego posady jej dy-
rektora w 1906 roku. Zbiory paleontologicz-
ne i geologiczne zajmowa y du  sal  ekspo-
zycyjn  na pierwszym pi trze. Na pocz tku
wojny wiatowej ewakuowane w g b Rosji
sta y si  pó niej osnow  Instytutu Paleontolo-
gicznego w Moskwie. 

Zbiory Gabinetu Zoologicznego i prze-
niesionego do jego ciasnych pomieszcze
Muzeum Branickich by y uzasadnieniem po-
wo ania w 1919 roku Narodowego Muzeum
Przyrodniczego. Pomys odawc  by  26-letni
wówczas Kustosz Gabinetu Zoologicznego
Janusz Domaniewski, któremu zale a o na
utworzeniu muzeum zoologicznego w obr -
bie Muzeum Narodowego. Kiedy Ksawery
Branicki zgodzi  si  na upa stwowienie swe-
go muzeum, obwarowa  to jednak zastrze e-
niem, e po czone instytucje zoologiczne
stan  si  dzia em odr bnego muzeum ogólno-
przyrodniczego. W tym duchu dzia a  mini-
ster Jan ukasiewicz, rozporz dzeniem z dnia
24 wrze nia 1919 roku powo uj c Narodowe
Muzeum Przyrodnicze. Mia o obejmowa  za-
kresem dzia a  ca o  przyrody. 

Przeszkod  dla rzeczywistego stworzenia
muzeum o tak zobowi zuj cej nazwie i am-
bitnych zamierzeniach sta  si  jednak brak lo-
kalu. Nie wystarczy o te  entuzjazmu przy-
rodników z innych dziedzin. Ograniczono si
wi c do Dzia u Zoologicznego, formalnie po-
wo anego w 1921 roku, nast pnie dekretem
Prezydenta R. P. z dnia 29 lutego 1928 prze-
mianowanego na Pa stwowe Muzeum Zoo-
logiczne. Wkrótce potem, w 1935 roku
skromny lokal Muzeum, obejmuj cy 20 po-
mieszcze , pad  pastw  po aru. Tymczasowo
przeniesiono je do kamienicy na ulicy Wil-
czej 64, gdzie trwa do dzi . Wkrótce potem
zatwierdzony zosta  projekt nowego gmachu
Muzeum Zoologicznego, którego budowa
rozpocz  si  mia a w 1940 roku. 

Tymczasem Muzeum Zoologiczne po-
mna a o swoje zbiory przyrodnicze i biblio-
teczne, które osi gn y wyj tkowe w Polsce
bogactwo. Mimo zniszcze  po Powstaniu
Warszawskim i utraty niemal ca ej kolekcji
entomologicznej, wi kszo  materia ów prze-
trwa a i zosta a wzbogacona o zdobycze wo-
jenne i darowizny. W 1953 roku Muzeum
w czone zosta o do Polskiej Akademii Nauk
jako Instytut Zoologiczny za  wspania e zbio-
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ry w 1970 roku przeniesione zosta y do ma-
gazynów w omnej pod Warszaw  (m. in.
kolekcje przywiezione przez ekspedycj
Sztolcmana i Siemiradzkiego do Ameryki
P d. zorganizowan  w 1882 roku ze sk adek
czytelników gazet warszawskich i zbiory ze-
s a ców syberyjskich). Od 1960 roku Instytut
prowadzi  ekspozycj  w Pa acu Kultury i Na-
uki. Wype nia o to cz ciowo dotkliwy brak
ekspozycji przyrodniczych w Warszawie, nie
mog o jednak wype ni  podstawowych funk-
cji muzeum przyrodniczego, to jest zabezpie-
czania i udost pniania zbiorów do bada  na-
ukowych.

Podobne znaczenie mia a osobna wysta-
wa Dinozaury z Pustyni Gobi zorganizowana
w PKiN przez ówczesny Zak ad Paleobiolo-
gii PAN, autorstwa Zofii Kielan-Jaworo-
wskiej, przedstawiaj ca wyniki jej ekspedycji
paleontologicznych na Pustyni  Gobi. Mimo
ogromnego zainteresowania, zosta a zlikwi-
dowana w trakcie przygo-
towa  do wystawy osi -
gni  gospodarczych PRL
w 1974 roku. W 1986 
ekspozycja zoologiczna
w PKiN przekazana zosta-
a powstaj cemu wówczas

Ogrodowi Botanicznemu
a nast pnie przej ta przez
Instytut Paleobiologii PAN
i przekszta cona w istniej -
ce do dzi  Muzeum Ewo-
lucji. Powsta a wówczas
wystawa Ewolucja na l -
dach, g ównie w oparciu
o materia y z wcze niej-
szej wystawy gobijskiej,
ale obejmuj c równie
równie  historycznej war-
to ci zbiory zoologiczne.
Od 1994 do Muzeum
Ewolucji powróci y okre-
sowe wystawy organizo-
wane przez Muzeum i In-
stytut Zoologii PAN. Eks-
pozycja paleontologiczna
jest obecnie modernizowa-
na dzi ki subwencjom Na-
rodowego Funduszu Ochrony rodowiska;
scenariusz zosta  opracowany z my l  o uzy-
skaniu w przysz o ci obszerniejszych po-
mieszcze  dla Muzeum. 

Koncepcja Narodowego Muzeum Przy-
rodniczego w Warszawie. Zanim jeszcze
odzyskanie niepodleg o ci sta o si  praw-

dziwie realne, entomolog, cz onek Akade-
mii Umiej tno ci Stanis aw Stobiecki opu-
blikowa  w Krakowie w 1912 roku artyku
postuluj cy powo anie ogólnopolskiego,
centralnego muzeum przyrodniczego. Gali-
cja mia a do tego najsolidniejsze podstawy
materialne i intelektualne, wojna i nowa sy-
tuacja polityczna po jej zako czeniu da a
jednak przewag  Warszawie. 

Mimo niepowodze  ze stworzeniem Na-
rodowego Muzeum Przyrodniczego w opar-
ciu o Gabinet Zoologiczny, pomys  powo a-
nia w stolicy centralnego muzeum przyrod-
niczego nie zosta  jednak zarzucony. Wyra-
zem tego by a rezolucja I Zjazdu Fizjogra-
fów Polskich w Krakowie w 1924 roku po-
stuluj ca ustanowienie centralnej instytucji
przyrodniczej i badawczej, któr  mia o by
Polskie Pa stwowe Muzeum Przyrodnicze
w Warszawie. Sprawa podniesiona te  zo-
sta a przez Jana Stacha w 1929 roku jako

propozycja po czenia w jedn  instytucj
Pa stwowego Muzeum Zoologicznego,
Muzeum Instytutu Geologicznego (które
by o wówczas jedyn  instytucj  gromadz -
c  zbiory paleontologiczne) i Muzeum War-
szawskiego Ogrodu Botanicznego. 

Po II Wojnie wiatowej idea ca o cio-
wego Muzeum Przyrodniczego zamar a

Akt powo ania w 1919
roku Narodowego Mu-

zeum Przyrodniczego ja-
ko instytucji dokumenta-

cyjnej, badawczej i po-
pularyzacyjnej obejmu-

j cej zakresem obowi z-
ków „wszystkie dzia y

przyrody”
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a aktywno  polskich przyrodników w tej
dziedzinie ogranicza a si  w zasadzie do prób
powstrzymania rozk adu istniej cego wów-
czas w Polsce muzealnictwa specjalistyczne-
go i regionalnego. W ród licznych nieuda-
nych prób powrotu do sprawy by  i mój me-
moria  dotycz cy reaktywowania Narodowe-
go Muzeum Przyrodniczego przygotowany
w 1979 roku. Adam Urbanek, ówczesny se-
kretarz Wydzia u Nauk Biologicznych PAN,
wyst pi  wtedy do w adz pa stwowych z pro-
pozycj  przeznaczenia odbudowywanego
w a nie Zamku Ujazdowskiego na siedzib
Muzeum. W grudniu 1980 roku zmodyfiko-
wany memoria  rozes any zosta  do krajo-
wych instytucji i towarzystw przyrodniczych.
Jego nadspodziewanie yczliwe przyj cie
przez adresatów nasun o potrzeb  powo a-
nia spo ecznego organu, który rozwija by
i propagowa  przedstawion  ide  Muzeum.
27 marca 1981 roku zorganizowane zosta o
zebranie za o ycielskie Spo ecznego Komite-
tu Narodowego Muzeum Przyrodniczego.
Program rozwijany w trakcie dzia alno ci ko-
mitetu przedstawiony zosta  w referacie na
konferencj Problemy muzealnictwa przyrod-
niczego w Polsce 1-2 grudnia 1981 roku
w odzi. Konferencja uchwali a memoria ,
w którym domaga a si  „utworzenia central-
nego muzeum przyrodniczego w Warszawie
w oparciu o istniej ce instytucje i przyznania
odpowiednich priorytetów lokalowych”. 

Burzliwe wydarzenia polityczne, które
niebawem nast pi y, odsun y na pewien czas
realizacj  powzi tych wówczas projektów.
Tworzone by y jednak mozolnie podstawy do
odtworzenia Muzeum przy wykorzystaniu
istniej cych zasobów i instytucji. W 1986
roku powsta o Muzeum Ewolucji Instytutu
Paleobiologii PAN a wkrótce potem Instytut
Zoologii przywróci  odniesienie do Muzeum
w swojej nazwie i utworzy  fundacj  z my l
o pozyskaniu dla  wsparcia spo ecznego. In-
stytut Paleobiologii wykorzystuje prowadzo-
ne przez siebie wykopaliska i organizowane
na tej podstawie wystawy do nieustaj cej pro-
mocji idei Narodowego Muzeum Przyrodni-
czego. Wcze niej czy pó niej musi by  prze-
cie  zrealizowana. 

Zadania nowoczesnego muzeum
przyrodniczego

Narodowe Muzeum Przyrodnicze s u y
ma dokumentowaniu historii i stanu pol-
skiej przyrody, prowadzeniu nad ni  prac
badawczych i popularyzacji wiedzy o przy-

rodzie. Na ka dym z tych pól dzia alno ci
jego rola zawiera  si  powinna w scalaniu
dziedzin bada  i u atwianiu przep ywu my-
li mi dzy nimi. Po dwu wiekach dzia alno-
ci niezliczonych rzeszy badaczy i amato-

rów niezb dne jest podsumowanie wiedzy
o polskiej przyrodzie i uzupe nienie luk wy-
nik ych z nierównomiernego zainteresowa-
nia ró nymi jej aspektami. Muzeum powin-
no by  w tej misji przewodnikiem i pomoc-
nikiem dla innych krajowych o rodków ba-
da  przyrodniczych. Z czenie w jednym
miejscu osobnych dot d instytutów badaw-
czych u atwi oby prowadzenie bada  inter-
dyscyplinarnych i stymulowa o wymian
wiedzy mi dzy specjalistami ró nych dys-
cyplin. Usun oby najwi ksz  s abo  pol-
skiego przyrodoznawstwa, jak  jest trady-
cyjna osobno  dzia a  poszczególnych ba-
daczy. Upowszechnianie przez Muzeum
spójnej logicznie wiedzy o przyrodzie to
sposób na wyzwolenie spo ecze stwa
z ignorancji i wprowadzenie adu
w popularne wyobra enia o otaczaj cym
wiecie.

Badania fauny i flory wiatowej. Trwa
wiek biologii. Biologii coraz trudniejszej
do poj cia ze wzgl du na daleko posuni t
specjalizacj  technik badawczych i j zyka
naukowego. Badaczy zmusza do specjali-
zacji nie tylko z o ono  uniwersalnych
procesów biologicznych, ale i ró norod-
no wiata ywego wyra aj ca si  w ist-
nieniu ogromnej liczby gatunków, odmien-
nych anatomicznie, fizjologicznie i ekolo-
gicznie. Problem ten nabiera coraz wi ksze-
go znaczenia w miar  jak badania biologicz-
ne rozszerzane s  na wci  nowe rodzaje
obiektów ywych. Jedynym cznikiem mi -
dzy specjalistycznymi dzia ami biologii po-
zostaje teoria ewolucji. Obja nia przyrod  ja-
ko efekt w równym stopniu fizykochemicz-
nych aspektów zjawiska ycia jak i zasz o-
ci historycznych. czy tak e biologi

z wiedz  o cz owieku i jego kulturze.
Umieszczenie w jednym Muzeum instytu-
tów PAN specjalizuj cych si  odmiennymi
aspektami biologii organizmalnej pozwoli-
oby na prze amanie barier pomi dzy ró ny-

mi dziedzinami bada . Sta oby si  te ró-
d em materia ów, informacji i inspiracji dla
biologii molekularnej i eksperymentalnej.
Szczególnej warto ci materia y przyrodni-
cze pozyskiwane bowiem by y (i s  dalej)
w wyniku dzia alno ci polskich badaczy
w egzotycznych regionach wiata.

Piecz  Dzia u Zoolo-
gicznego Narodowego
Muzeum Przyrodniczego
w Warszawie (1921-
1928)
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Polscy badacze stale uczestnicz  w licz-
nych ekspedycjach przyrodniczych, m. in.
od kilkudziesi ciu lat dzia a polska stacja
naukowa na Spitsbergenie a od wier wie-
cza na antarktycznej wyspie King George.
Polskie statki prowadzi y niegdy  badania
i po owy na szelfie afryka skim i Dalekim
Wschodzie. Morski Instytut Rybacki
w Gdyni i badacze PAN eksploruj  od daw-
na Oceany Atlantycki, Indyjski i Pacyficz-
ny, a szczególnie wody antarktyczne. Te
kosztowne ekspedycje by y okazj  do zgro-
madzenia materia ów badawczych i porów-
nawczych dla polskiego przyrodoznawstwa,
które mog y da  zaplecze przysz ym bada-
niom. Mieli my szans  wyj cia szerokim
frontem na wiatowy rynek nauki. Niestety,
z powodu braku w naszym kraju instytucji
zainteresowanej pozyskiwaniem takich ma-
teria ów, mo liwo ci te w znacznej cz ci
zosta y bezpowrotnie zaprzepaszczone. 

Niedostateczny udzia  polskiej nauki
w badaniach przyrody odleg ych regionów
poci ga za sob  g ównie straty polityczne.
To, co mogliby my zrobi  podnosz c mi -
dzynarodowy presti  w asnego pa stwa
i narodu, zrobi  bez trudu inni. O wiele
wi ksze straty wynikaj  z braku Narodowe-
go Muzeum Przyrodniczego odpowiedzial-
nego za koordynacj  bada  w kraju. Tu nikt
nas nie wyr czy. 

Gromadzenie kolekcji dokumentacyj-
nych. Niezale nie od dobrych ch ci i tro-
skliwego ochraniania resztek naturalnego
rodowiska w Polsce, rozwój przemys u

i rolnictwa spowodowa  i b dzie powodo-
wa  nieodwracalne zmiany w przyrodzie.
Obni anie poziomu wód gruntowych przez
pobór wody dla przemys u, wyrobiska ko-
palniane i melioracj  gruntów musi zmieni
naturalne siedliska organizmów. Proces ten
jest i b dzie tak szybki, e nie jest mo liwe
pe ne naukowe opracowanie przyrody kraju
zanim nie stanie si  ona cz ci  historii. Po-
st p w rozwoju metod i bada  przyrodni-
czych jest zreszt  tak znaczny, e wyniki
bada  dezaktualizuj  si  szybciej od tempa
ich uzupe niania.

Zaplecze faktograficzne bada  historii
przyrody na naszych ziemiach równie  kur-
czy si  w zastraszaj cym tempie. Wi k-
szo  materia ów paleontologicznych
znajduj cych si  w zbiorach zagranicznych
muzeów historii naturalnej pochodzi ze
stanowisk dzi  ju  nie istniej cych, wyeks-
ploatowanych przez kolekcjonerów lub

zniszczonych przez przemys . Post puj ca
eksploatacja wielkich kamienio omów i ko-
palni, przy zaniku ma ych omików ch op-
skich, powoduje, e pozyskanie materia ów
do bada  staje si  coraz trudniejsze. Niekie-
dy szanse na zebranie wielkiej kolekcji
otwieraj  si  na kilka miesi cy, przedzia
czasu pomi dzy ods oni ciem przez eksplo-
atacj  interesuj cych warstw a ich zniszcze-
niem przez koparki. To szcz liwy dla na-
szej nauki i kultury traf, je li znajdzie si
wówczas kto  zainteresowany takimi mate-
ria ami. W r kach prywatnych kolekcjone-
rów znajduj  si  dzi  znacznie bogatsze
zbiory ni  w publicznych instytucjach na-
ukowych. Ulegaj  one jednak stopniowemu
rozproszeniu i zniszczeniu. Gdyby istnia o
w kraju Narodowe Muzeum Przyrodnicze
na wzór muzeów zagranicznych, mo na by
temu przeciwdzia a  i zachowa  przynaj-
mniej cz  tych materia ów dla nauki kra-
jowej.

Nadzwyczaj istotne jest wi c sporz dza-
nie i zabezpieczenie dla przysz ych badaczy
materia ów naukowych, które pozwol  im
na weryfikacj  wcze niej uzyskanych wyni-
ków i dodatkowe studia. To najwa niejsze
zadanie Muzeum. Jest w tym pe na analogia
do dzia alno ci istniej cego Muzeum Naro-
dowego w dziedzinie zabytków sztuki.
W wiecie wyra a si  to w tradycyjnej dwu-
dzielno ci muzeów narodowych zajmuj -
cych si  równolegle opiek  nad zabytkami
kultury i przyrody. 

Znalezienie pomieszcze  umo liwiaj -
cych zabezpieczanie, naukowe opracowanie
i ekspozycj  materia ów przyrodniczych
przekazanych nam w spadku przez poprzed-
nie pokolenia jest wi c nies ychanie piln
spraw . Materia y te, zbierane z po wi ce-
niem przez amatorów i badaczy subwencjo-
nowanych z ofiar spo ecze stwa, znajduj
si  w stanie zagro enia i, przenoszone
z miejsca na miejsce w miar  rozwoju i re-
organizacji placówek naukowych sprawuj -
cych nad nimi piecz , uleg y ju  w pewnej
cz ci zniszczeniu. 

Wspomaganie o rodków regionalnych.
Muzea przyrodnicze s  wa nymi instytucja-
mi dokumentacji, bada  i upowszechniania
wiedzy o przyrodzie na poziomie regionów.
Stymuluj  i porz dkuj  merytorycznie ak-
tywno  intelektualn  amatorów i pomagaj
w nauczaniu wiedzy o przyrodzie. Ostatnie
pó wiecze dla regionalnego muzealnictwa
przyrodniczego w Polsce by o jednak kata-
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strofalne. Jedynie nielicznym dzia om przy-
rodniczym muzeów uda o si  przetrwa .
Wynik o to przede wszystkim ze sposobu
nadzorowania i wspierania finansowego
muzeów ca kowicie zdominowanego przez
humanistyk . Jest wi c niezb dne centralne
muzeum przyrodnicze jako rzecznik intere-
sów instytucji lokalnych. Powi zanie z nim
instytutów badawczych i stworzenie o rod-
ka dokumentacji przyrodniczej u atwi te
powi zanie w jednolit  sie  dzia alno ci
uczelnianej w dziedzinie bada  krajowej
przyrody. 

Upowszechnianie wiedzy o przyrodzie.
Stan nauczania wiedzy o przyrodzie w Polsce
jest z y. To trudny to prze amania zamkni ty
obieg od uczelni przez nauczycieli do
uczniów a przez nich znów na uczelnie. Naj-
wi kszym mankamentem edukacji przyrod-
niczej jest jej rozszczepienie na niepowi zane
ze sob  dziedziny i pami ciowe opanowywa-
nie materia u przy przewadze terminologii
nad rozumieniem. Tak sformu owana i prze-
kazywana wiedza mo e pos u y  do zdania
egzaminu, ale nie za przewodnika po wiecie.
Przewodnikami duchowymi bardziej atrak-
cyjnymi od nauczycieli przyrody staj  si
przez to bioenergoterapeuci, ró d karze
i wró ki. Muzeum tego nie prze amie, ale
mo e dostarcza  logicznie spójnego zdrowo-
rozs dkowego wyja nienia zjawisk otaczaj -
cego wiata. Mo e wspomaga  nauczycieli,
s u y  im wiedz  i rad . W przeciwie stwie
do szkó , muzea przyrodnicze s  miejscem,
gdzie kszta cenie przebiega ustawicznie i do-
ciera do ludzi ka dego wieku i stanu. Daje
mo liwo ci uzupe niania wiedzy po zako -
czeniu formalnej edukacji i szans  naprawie-
nia szkód poczynionych w umys ach w wyni-
ku z ego nauczania. 

Do nawi zania kontaktu z dzisiejszym
u ytkownikiem muzeum przyrodniczego
ani do wywi zania si  przez z nie z powin-
no ci stawianych przez wspó czesny swiat
nie wystarcz  jednak sugestie Micha a
Mniszcha, czy innych wymienianych z na-
le n  czci  historycznych postaci. wiat
zmieni  si  ponad wyobra enia naszych po-
przedników i projekt nowoczesnego Naro-
dowego Muzeum Przyrodniczego musi te
uwarunkowania uwzgl dni . Tote  dosko-
nalimy go od wier wiecza wykorzystuj c
Muzeum Ewolucji jako miejsce testowania
pomys ów na publiczno ci. Przedstawiam
poni ej za o enia naszych planów, których
podstawow  zasad  jest jedno  wszystkich

dzia ów nauki za  osi  organizuj c  tre
jest teoria i przebieg ewolucji. 

Projekt urz dzenia Narodowego
Muzeum Przyrodniczego

Cz owiek dzisiejszy sta  si  ofiar  w a-
snej intelektualnej skuteczno ci. Coraz
trudniej wyodr bni  z ogromu zgromadzo-
nej wiedzy podstawowy kanon umo liwia-
j cy zachowanie spójno ci kulturowej i po-
rozumienie. Podstawowym za o eniem eks-
pozycji Narodowego Muzeum Przyrodni-
czego powinno wi c by  ukazanie jedno ci
wiata ywego i miejsca w nim cz owieka

wraz z jego kultur . Muzea przyrodnicze s
miejscem, gdzie ustawiczne kszta cenie lu-
dzi rozmaitego wieku i stanu prowadzi si
szczególnie skutecznie. 

Wymaga to stosowania sposobów prze-
kazywania wiedzy specyficznych dla wie-
ku, wykszta cenia i zainteresowa  zwiedza-
j cych. Do m odzie y skutecznie dociera si
atrakcyjnymi dla nich technikami audiowi-
zualnymi, przy ograniczeniu do niezb dne-
go minimum zawarto ci informacji fakto-
graficznej. Stymulowa  si  powinno raczej
rozumienie zjawisk przyrody i pobudzanie
ciekawo ci. Celowi temu s u y  powinien
osobny dzia  popularyzacji Muzeum, w po-
wi zaniu z wystawami okresowymi. 

Innym rodzajem zwiedzaj cych s  mi o-
nicy przyrody z pewnym poziomem zazna-

jomienia z biologi . Im s u y  powinna sta-
a ekspozycja w jej centralnej, przyst pnej

cz ci. Sta e ekspozycje muzealne powinny
by  zorganizowane w ten sposób, a eby
zwiedzaj cy móg  sobie przyswoi  obraz
historii i funkcjonowania wiata organi-
zmów bez potrzeby dodatkowego komenta-
rza. Równocze nie powinny by  one mo li-
we do wykorzystania przez nauczycieli
szkó rednich i podstawowych w ich
codziennej pracy przy pomocy i nadzorze
pracowników dzia ów naukowego i popula-
ryzacji. Nieodzowne jest równie  organizo-
wanie wystaw okresowych, które zaznaja-
mia yby amatorów z przyrod  poszczegól-
nych regionów Polski i wiata, ciekawszymi
epizodami z historii ycia na Ziemi oraz
z aktualnymi problemami nauk przyrodni-
czych.

Nie by oby jednak rozs dne lekcewa e-
nie najcenniejszych z przysz ych u ytkow-
ników Muzeum — szczególnie uzdolnionej
i zainteresowanej biologi  m odzie y oraz
doros ych jej entuzjastów. Do nich adreso-
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wane by  powinno obrze e ekspozycji sta-
ej oraz specjalistyczne ekspozycje okreso-

we. Generaln  w a ciwo ci  g ównej wy-
stawy ma by  jej atrakcyjno  dla wszelkich
potencjalnych zwiedzaj cych od przedszko-
laków po profesorów uniwersyteckich

Wst pny scenariusz wystaw sta ych.
W wymarzonym Narodowym Muzeum
Przyrodniczym widz, zale nie od wyboru,
rozpocznie zwiedzanie od wprowadzenia
w ró norodno  polskiej przyrody i po-
rz dkuj ce j  mechanizmy ekologiczne,
lub w zagadnienia biologii cz owieka i bio-
logiczne uwarunkowania jego kultury.
Dalsza droga b dzie tak ustawiona, by nie-
zale nie od punktu wyj cia dotrze  do kon-
kluzji o jedno ci cz owieka z przyrod .
Wynika ona zarówno z obecnych powi -
za , jak i z ewolucji organizmów oraz geo-
logicznych dziejów rodowiska. Dzisiejsze
stosunki ekologiczne na terytorium Polski
i wp yw na nie cz owieka obja nione zo-
stan  przez kontekst historyczny uzmys a-
wiaj cy niestabilno rodowiska w cza-
sach historycznych i niedawno  obecnego
stanu polskiej przyrody wraz z Morzem
Ba tyckim.

Zag biaj c si  w dzieje przyrody widz
zaznajomiony zostanie z przemianami po
ust pieniu l dolodu z polskich ziem, po
czym wejdzie w wiat tundry zasiedlonej
przez mamuty, nosoro ce w ochate i pierw-
szych ludzi. W tym etapie dziejów znajdzie
si  w osobnej sali odniesienie do zagadnie
biogeograficznych i ich obja nie  prze-
kszta ceniami ró norodno ci rodowiska.
Inne pomieszczenia wykorzystane zostan
do przedstawienia systematycznej ró no-
rodno ci dzisiejszych organizmów. Wyko-
rzystane do tego celu materia y muzealne
pozwol  na powi zanie rozwoju przyrodo-
znawstwa i kultury narodowej wraz z wk a-
dem polskich zes a ców w poznanie Sybe-
rii. Do powi zania z histori  celowe mo e
by  stopniowe przej cie od nowoczesnego
charakteru ekspozycji do archaizowanych
gablot z oryginalnymi dziewi tnastowiecz-
nymi eksponatami o warto ci historycznej. 

Powi zaniu ze sob  informacji z ró -
nych dzia ów biologii pos u y ewolucyjna
organizacja rodkowej cz ci zespo u eks-
pozycji. Uka e on w jednym ci gu przemia-
ny organizmów z ró norodnych rodowisk
z terytorium Polski w dziejach Ziemi,
a w ci le powi zanym ci gu równoleg ym
przekszta cenia anatomii i biologii poszcze-

gólnych ga zi rozwojowych organizmów.
Od ci gu obrazuj cego pradawne dzieje
rodowiska b d  wej cia do sal opracowa-

nych przy wykorzystaniu wyników ekspe-
dycji i wykopalisk paleontologicznych.
Ci g przemian organizmów w obr bie ich
drzewa rodowego zilustrowany b dzie ma-
teria ami kopalnymi oraz preparatami zoo-
logicznymi i botanicznymi wa nych ewolu-
cyjnie dzisiejszych organizmów. Z cz ci
tej b dzie wyj cie do wspomnianego wy ej
dzia u systematycznego oraz do oran erii

z hodowlami najbardziej interesuj cych ze
wzgl dów ewolucyjnych ro lin egzotycz-
nych tudzie  do pomieszczenia z akwariami
morskimi pokazuj cymi m. in. „ ywe ska-
mienia o ci”. Oran erie i akwaria s u y  b -
d  równie  instytutom do hodowli materia-
ów do bada  anatomicznych, molekular-

nych i eksperymentalnych. 
Oba szeregi przemian ewolucyjnych

zbiegn  si  w sali z ekspozycj  odnosz c
si  do zagadnie  powstania ycia. B dzie
ona mia  po czenie z osobn  wystaw  do-
tycz ca filogenetyki molekularnej. Ta cz
ekspozycji ma by cznikiem mi dzy bio-
logi  organizmaln  a innymi dziedzinami

Propozycja uk adu kon-
cepcyjnego poszczegól-
nych dzia ów ekspozycji

Narodowego Muzeum
Przyrodniczego i jej po-

wi zania z innymi pla-
cówkami upowszechnia-

nia nauki 
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nauki. Podkre lane te  powinny by  w ka -
dym mo liwym miejscu zwi zki z innymi
warszawskimi instytucjami upowszechniaj -
cymi wiedz  o przyrodzie. Zach t  do ich od-
wiedzenia b d  sta e i okresowe wystawy
przy u yciu materia ów popularyzacyjnych
i eksponatów wypo yczonych z Ogrodu Bo-
tanicznego, Ogrodu Zoologicznego, Muzeum
Ziemi, Muzeum Pa stwowego Instytutu Geo-
logicznego, Muzeum Archeologicznego, Mu-
zeum Etnograficznego a tak e innych muze-
ów warszawskich. Miejmy nadziej , e znaj-
dzie si  w ród nich instytucja popularyzuj ca
nauki eksperymentalne i technologi . Oczy-
wi cie, rozwin  te  trzeba b dzie wymian
i wspó prac  w dziedzinie ekspozycji z muze-
ami poza Warszaw  i zagranicznymi. 

Zbiory. Pozyskiwanie i zabezpieczanie
zbiorów przyrodniczych jest najwa niejsz
rol  Muzeum. Ta podstawowa funkcja nie
mo e by  zdominowana przez dzia alno
ekspozycyjn  czy jak kolwiek inn . Niedo-
rozwój naturalnego zaplecza merytorycznej
dzia alno ci Muzeum wcze niej czy pó niej
musia by bowiem doprowadzi  do uwi du
ca ej instytucji. Przyrodnicze kolekcje mu-
zealne s  trojakiego rodzaju: (a) materia y
opracowane przez badaczy w ramach ich
dzia alno ci naukowej, w szczególno ci
taksonomiczne typy opisowe, (b) zbiory po-
równawcze, w tym materia y historyczne
zebrane podczas ekspedycji i przekazane
przez kolekcjonerów oraz (c) zbiory doku-
mentacyjne, które stan  si  przedmiotem
bada  w przysz o ci, a zgromadzone zosta-
y dla zabezpieczenia materia ów zagro o-

nych zniszczeniem w wyniku zmian rodo-
wiska lub dzia alno ci cz owieka.

Na miejsce w kolekcji Muzeum czekaj
ogromne zbiory Muzeum i Instytutu Zoolo-
gii PAN zgromadzone obecnie w magazy-
nach w omnej oraz mniej imponuj ce ilo-
ciowo, ale równie  cenne zbiory b d ce

wynikiem dzia alno ci naukowej Instytutu
Paleobiologii PAN. 

Pozyskiwane i przechowywane w Mu-
zeum powinny by  statystycznie istotne, lo-
sowo pobrane serie okazów organizmów
dzisiejszych i kopalnych z terytorium Polski
i krajów o ciennych, zakonserwowane
i opisane w ten sposób a eby mog y by
kiedy  podstaw  do szczegó owych bada .
Zadanie to wymaga szczegó owego roze-
znania w stanie dotychczasowego rozpo-
znania krajowej przyrody, co zapewni  wi-
nien dzia  dokumentacji.  

Dzia  dokumentacji. Aspekty przyrody,
które wymagaj  systematycznego doku-
mentowania z my l  o przysz ych u ytkow-
nikach zgromadzonej informacji to: (a) ró -
norodno  organizmów i jej historia oraz (b)
zawarto rodowisk naturalnych oraz sta-
nowisk kopalnych na terytorium Polski.
Stan wiedzy o krajowych organizmach i ich
rodowisku wymaga takiego przedstawie-

nia, by mo liwe by o w czenie rezultatów
bada  prowadzonych w Polsce w mi dzy-
narodowe programy i bazy danych dotycz -
cych bioró norodno ci w postaci wyodr b-
nionego bloku. To oczywiste zadanie dzia u
dokumentacji Narodowego Muzeum Przy-
rodniczego obejmuj cego:

(1) Kartotek  fauny i flory kopalnej
i dzisiejszej, zawieraj c  dane o morfologii,
biologii i autekologii organizmów wyst pu-
j cych na obszarze Polski, ilustracje pokro-
ju i anatomii, aktualizowane diagnozy i da-
ne zoogeograficzne z odno nikami do ko-
lekcji muzealnych i bibliografii. 

(2) Kartotek  stanowisk kopalnych
i dzisiejszych, zawieraj c  opisy fizyczne
i geograficzne stanowisk kopalnych oraz
naturalnych stanowisk dzisiejszych na
obszarze Polski, listy fauny i flory, dane
ilo ciowe, obserwacje synekologiczne,
dokumentacj  fotograficzn  i odno niki do
kolekcji muzealnych i bibliografii. 

(3) Bibliografi  fauny i flory kopalnej
i dzisiejszej Polski, zawieraj c  wyszcze-
gólnienie i informacje o tre ci wszystkich
pozycji literaturowych dotycz cych organi-
zmów z obszaru Polski i krajów o ciennych.

Dane te powinny by  dost pne w inter-
necie i okresowo publikowane. 

Dzia   badawczy. Dzia  ten atwo mo e by
zorganizowany w oparciu o kadr  i zasoby
istniej cych Muzeum i Instytutu Zoologii,
Instytutu Paleobiologii oraz Centrum Eko-
logii PAN. Cz  laboratoriów i pracowni
(np. mikroskopii elektronowej, amplifikacji
i sekwencjonowania czy izotopów stabil-
nych) mo e by  wspólna dla wszystkich
z nich. Wraz z instytutami badawczymi PAN
mog yby wej  do Muzeum wydawane przez
nie czasopisma mi dzynarodowe, w wi k-
szo ci znajduj ce si  na „li cie filadelfij-
skiej”. To d uga lista dobrych tytu ów: wyda-
wane od 1921 roku Annales Zoologici, od
1929 roku Palaeontologia Polonica, od 1930
roku Fragmenta Faunistica, od 1933 roku
Acta Ornithologica, od 1952 roku Polish Jo-
urnal of Ecology, od 1956 roku Acta Pala-
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eontologica Polonica, od 1999 roku Acta
Chiropterologica. Dzia  wydawniczy publi-
kowa  te móg by ksi ki naukowe oraz po-
pularne czasopisma i ksi ki przyrodnicze.

Poza oczywist  form  dzia alno ci Mu-
zeum, czyli przygotowywaniem publikacji
naukowych m. in. w oparciu o zbiory, zada-
niem tego dzia u by by nadzór merytorycz-
ny nad dzia alno ci  dokumentacyjn  i eks-
pozycyjn  oraz koordynowanie bada  fau-
nistycznych i florystycznych w Polsce. Mu-
zeum powinno nawi za cis e zwi zki
z uczelniami, mie  mo liwo  prowadzenia
kszta cenia podyplomowego, prowadzi  ro-
tacj  kadry naukowej pomi dzy dzia ami
i okresow  wymian  pracowników z innymi
instytucjami przyrodniczymi i muzealnymi. 

Z po czenia bibliotek instytutów mo-
g aby powsta  najwi ksza w Polsce central-
na biblioteka przyrodnicza. Trzeba b dzie
przy tym rozstrzygn , do jakiego stopnia
przechowywanie i udost pnianie informacji
naukowej opiera  si  b dzie na drukowa-
nym papierze a w jakim na no nikach elek-
tronicznych. Tendencje ostatnich lat wska-
zuj , e w dziedzinie publikacji naukowych
biologii organizmalnej o d ugim „okresie
pó trwania” (szczególnie paleontologicz-
nych) nie nale y si  spodziewa  odej cia od
tradycyjnych form publikacji. Walor mate-
ria u drukowanego polega przede wszyst-
kim na atwo ci „kartkowania” i przypadko-
wego natrafiania na istotne informacje. Wy-
maga to atwego dost pu do ksi ek i czaso-
pism na pó kach, co nale y uwzgl dni  przy
okre laniu proporcji mi dzy ksi gozbiorem
podr cznym i magazynem, a tak e sposo-
bów magazynowania. 

Zadanie na blisk  przysz o
Z jakiegokolwiek punktu widzenia to, e

w Warszawie nie ma dot d instytucji zajmu-
j cej si  sporz dzaniem dokumentacji stanu
i historii ojczystej przyrody oraz populary-
zacj  wiedzy o niej, jest po prostu kompro-
mituj ce. To bodaj ostatnia stolica cywilizo-
wanego wiata, w której nie ma muzeum hi-
storii naturalnej. 

Umi owanie ojczystej przyrody nie mo-
e bez ko ca uzewn trznia  si  tylko w de-

klaracjach. Pora na czyny, na zjednoczenie
wysi ków tych wszystkich, którym zale y
na uchronieniu dla przysz ych pokole
przyrodniczego rodowiska kraju. Niezb d-
n  do tego wiedz  i dokumentacj  historii
i tera niejszo ci przyrody trzeba uporz d-

kowa  i zabezpieczy . Powinno ci  nasze-
go pokolenia jest odtworzenie powo anej
niegdy  do tego instytucji i zapewnienie jej
nale nego materialnego zaplecza. To zada-
nie dla pa stwa i jego instytucji, ale przede
wszystkim dla Polskiej Akademii Nauk. 

Pami ta  jednak wypada, e nie wystar-
czy umieszczenie zbiorów, ekspozycji i ba-
daczy w odpowiednim do tego budynku.
Trzeba im zapewni  przysz y byt. Ka dy
z rodzajów dzia alno ci przysz ego Mu-
zeum (badawcza, dokumentacyjna i popula-
ryzacyjna) skierowany jest przecie  do in-
nego odbiorcy i z tego wzgl du nie mo e
by  ono finansowane na takich zasadach jak
wchodz ce do  instytuty PAN. Narodowe
Muzeum Przyrodnicze to instytucja z zasa-
dy hybrydowa, zbieraj ca w sobie i integru-
j ca ró ne nurty dzia alno ci publicznej.
Badania naukowe przez ni  prowadzone
mog  by  finansowane na zwyk ych zasa-
dach przez Ministerstwo Nauki, za  rz do-
we instytucje ochrony rodowiska mog
wspiera  dzia alno  dokumentacyjn , eks-
pozycj  i popularyzacj . Do Polskiej Aka-
demii Nauk nale e  powinien nadzór mery-
toryczny i inspiracja. 

To wielka sprawa dla nas wszystkich. 
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