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PROFESOR GABRIEL BRZĘK (*1908 f2002)
-  HISTORYK ZOOLOGII POLSKIEJ1

Na posiedzeniu Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN, w dniu 4 listopada 
2002 r., zebrani uczcili chwilą ciszy pamięć, zmarłego kilka dni wcześniej (29 X), 
nestora tego gremium -  prof. Gabriela Brzęka, hydrobiologa z wykształcenia, 
a historyka zoologii -  najpierw z obowiązku, a potem z zamiłowania. Ten priorytet 
obowiązku nad przyjemnością sam sformułował jeszcze w 1947 r., a więc na sa
mym początku poważnego zajęcia się historycznym aspektem nauk biologicznych:

„Do podjęcia tej żmudnej pracy nad historią zoologii w Polsce skłonił mnie 
przede wszystkim brak w literaturze polskiej dzieła, omawiającego rozwój polskiej 
twórczości naukowej w zakresie zoologii. [...] Drugim motywem, który skłonił 
mnie do podjęcia tej pracy, był wzgląd na te olbrzymie straty, jakie ponieśliśmy 
w stanie naszych archiwów wskutek kataklizmu drugiej wojny światowej. W głę
bokiej trosce o dobro publiczne pragnąłem, ze zgliszcz i ruin naszych bibliotek oraz 
warsztatów pracy, jak najszybciej zebrać ocalałe z pożogi wojennej resztki, świad
czące o wielkiej tradycji Polaków w zakresie zoologii, wychodząc z założenia, że 
przedstawienie polskich prastarych tradycji kulturalnych w każdej dziedzinie, 
będzie naszą najlepszą legitymacją na międzynarodowym forum. Uważam więc za 
swój moralny i patriotyczny obowiązek, aby, pomimo piętrzących się trudności,
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odtworzyć, na podstawie ocalałych fragmentów, dzieje rozwoju zoologii w Polsce 
i wykazać dorobek, jaki wnieśli Polacy do ogólnoludzkiej skarbnicy wiedzy.” .

Powyższe cytaty pochodzą ze wstępu do pierwszej części Historii zoologii 
Gabriela Brzęka. Jednakże początków zainteresowania Zmarłego Profesora hi
storią nauk przyrodniczych możemy szukać już w okresie przedwojennym, gdy 
był jeszcze aktywnym hydrobiologiem, adiunktem Katedry Zoologii Uniwersy
tetu Poznańskiego. Związany głównym okresem studiów (1927-32), a następnie 
zatrudnieniem (1930-39) oraz tematem doktoratu z ośrodkiem poznańskim i Wielko
polską -  w 1938 r. opublikował w Kronice Miasta Poznania pierw szą obszerną 
rozprawę syntetyczną: Historia polskiego ruchu naukowo-przyrodniczego ze 
szczególnym uwzględnieniem zoologii w Wielkopolsce w czasach zaborczych 
(1793-1918). W tymże roku opublikował artykuł o genezie hydrobiologii, w któ
rym połączył informacje o zadaniach swojej wyuczonej specjalności z opisem 
jej historycznego rozwoju. Niewątpliwie spory wpływ na rodzące się nowe zain
teresowania Gabriela Brzęka miał jego ówczesny szef i mistrz -  prof. Jan 
Grochmalicki, który kilkanaście lat wcześniej na łamach jubileuszowego tomu 
lwowskiego „Kosmosu” opublikował esej podsumowujący rozwój polskiej fau- 
nistyki i systematyki zoologicznej w ciągu półwiecza 1875-1925. Niemniej jed
nak historia zoologii stała się głównym kierunkiem badawczym Gabriela Brzęka 
dopiero gdy skończyły się działania wojenne we wschodniej Polsce, a dla Nie
go rozpoczął się lubelski etap drogi życiowej. Decyzję tę podjął już jako dojrza
ły, samodzielny pracownik naukowy (po habilitacji w  1945 r.) i gdy brał udział 
w organizowaniu życia naukowego w Lublinie, w którym niebawem zaczął od
grywać znaczącą, kierowniczą rolę. Zapewne te właśnie obowiązki kierownicze 
utwierdziły go w trafności wyboru specjalizacji historycznej w zakresie zoolo
gii. Praca historyka zoologii na pewno jest bardziej kameralna, niż praca hydro
biologa, wymagająca sezonowych pobytów w terenie, uzależnionych w dużym 
stopniu od fenologii. Ale nawet jako historyk nauki, prof. Brzęk także nie uni
kał koniecznych wyjazdów, co prawda nie w tzw. teren, lecz do archiwów i oś
rodków muzealnych -  krajowych i zagranicznych.

Dorobek Zmarłego w interesującej nas dziedzinie wiedzy musi budzić sza
cunek. Blisko 50 większych opracowań (w tym kilkanaście pozycji książko
wych o objętości od 100 do 500 stron) oraz blisko 50 (z ponad 70 przesłanych 
do redakcji) biogramów przyrodników w Słowniku Biologów Polskich i kilka
naście w Polskim Słowniku Biograficznym. Twórczość tę trzeba podzielić na kil
ka grup. Podstawową dla historyka nauki pracą są biografie wybitnych przedsta
wicieli wybranego kierunku wiedzy, a w tym zakresie Gabriel Brzęk wykazał 
niezwykłą aktywność, opracowując ponad sto biogramów zoologów (wliczając 
w to wspomnienia pośmiertne i hasła biograficzne w słownikach i encyklopediach), 
a niektóre z nich były jeszcze poprawiane i rozszerzane, lub przystosowywane do 
schematów wymaganych przez różne wydawnictwa. Biografie te dotyczyły przede
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wszystkim specjalistów z wyuczonej specjalności Autora (a więc hydrobiologów, 
jak: Kazimierz Demel, Benedykt i Władysław Dybowscy, Marian Gieysztor, Sta
nisław Jakubisiak, Włodzimierz Kulmatycki, Ambroży Moszyński, Henryk 
Raabe, Jerzy Wiszniewski, August Wrześniowski). Dotyczyły też osób związa
nych z ośrodkami bliskimi Autorowi -  czy to bezpośrednio (Uniwersytet Poz
nański, Stacja Hydrobiologiczna na Wigrach, uczelnie lubelskie), czy też poś
rednio, gdy wywodzili się z nich Jego nauczyciele, a później współpracownicy. 
W tym drugim przypadku szczególne zainteresowanie wykazywał ośrodkiem 
lwowskim, w którym niegdyś kształtowały się naukowe zainteresowania Jana 
Grochmalickiego -  jego poznańskiego mistrza i szefa, a prywatnie -  także kra
jana (obaj urodzili sią w Błażowej w Rzeszowskiem); Grochmalicki był ucz
niem, a później współpracownikiem, Benedykta Dybowskiego i Józefa Nusbau- 
ma-Hilarowicza. Jak wiadomo, wszystkim trzem poświęcił G. Brzęk obszerne 
opracowania biograficzne. Oczywiście tematem jego opracowań była także 
działalność wielu innych, wybitnych przyrodników polskich, począwszy od Ja
na Jonstona z XVI wieku.

Drugą grupą zagadnień interesujących historyków nauki są dzieje instytucji 
i stowarzyszeń naukowych. W naszym przypadku wymienić trzeba tu przede 
wszystkim największą objętościowo książkę Zmarłego -  monumentalną mono
grafię Stacji na Wigrach (1988 r. 480 s.). Podziwu godnym jest upór i dociekli
wość Autora, którymi to cechami musiał dysponować, aby ocalić od zapomnie
nia nieliczne materialne ślady pozostałe po kilkunastu latach działalności Stacji, 
której całe archiwum spłonęło 25 września 1939 r., po splądrowaniu jej przez pi
janych starowierców. Natomiast dokumenty pozostałe w Instytucie Nenckiego 
(a więc centrali Stacji) w Warszawie, spłonęły pięć lat później, w czasie Powsta
nia Warszawskiego. Dzięki mrówczej pracy Gabriela Brzęka udało Mu się (w cią
gu półwiecza!) zebrać listy, fotografie i plany budynków, które znajdowały się 
w prywatnych rękach, a także uzyskać relacje od pozostałych przy życiu rodzin 
byłych pracowników Stacji. Poza historią samej Stacji (i jej filii w Pińsku) -  mono
grafia ta stała się kompendium wiedzy o dużym etapie rozwoju polskiej hydro
biologii i o dorobku naukowym poszczególnych jej przedstawicieli, a ponadto
0 zdolnościach organizacyjnych najbardziej zasłużonych dla tej instytucji: do
centów Alfreda Lityńskiego (kierownika), Zygmunta Koźmińskiego (zastępcy)
1 Jerzego Wiszniowskiego (od 1937 r. kierownika filii w Pińsku) oraz ówczes
nego asystenta (a po wojnie profesora UW) Mariana Gieysztora.

Dużo skromniejszą, ale także wartościową pozycją jest monografia Muzeum 
Dzieduszyckich we Lwowie, a to ze względu na opisane po raz pierwszy (bez 
cenzury! -  bo w 1994 r.) losy tej instytucji w czasie II wojny światowej. Prof. 
Brzęk opisał też stuletnie dzieje zasłużonego Towarzystwa Przyrodników im. 
Kopernika, monografia ta była drukowana w odcinkach (1975) na łamach mie
sięcznika „Wszechświat” , wydawanego przez Towarzystwo.
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Wreszcie przypomnijmy najważniejsze, syntetyczne opracowania dotyczące 
historii zoologii polskiej. W tym zakresie -  bezpośrednio po wojnie -  nie udało 
się prof. Brzękowi wykonanie zaplanowanej całości, tzn. z uwzględnieniem czasu 
i przestrzeni. Ambitne zamierzenie ówczesne, aby częścią wstępną objąć cało
kształt zagadnienia do końca XVIII wieku (co wykonał), a w  częściach następnych 
omawiać kolejno losy najważniejszych ośrodków w czasach rozbiorowych -  uda
ło się zrealizować co najwyżej w połowie. Ukończonymi opracowaniami zdo
łał objąć wówczas tylko dwa ośrodki zaboru rosyjskiego: wileński (1947) i war
szawski (1955). Jeśli nawet uznamy za kontynuację dzieła Jego późniejsze 
(1973) opracowanie zoologii w Wielkopolsce, to jednak dwa pozostałe regiony 
zaboru pruskiego (Pomorze i Śląsk) nie doczekały się opracowań, nie mówiąc 
już o galicyjskich zdobyczach Austrii, z silnymi ośrodkami: krakowskim i lwow
skim. Sądzę, iż przyczyn tego stanu rzeczy było kilka. Pierwszą -  być może naj
ważniejszą -  było prawdopodobnie stwierdzenie przez samego Autora, że częś
ci opracowywane tuż po wojnie zawierały sporo braków, powstałych z przyczyn 
obiektywnych. Profesor nie dotarł do niektórych ważnych, publikowanych po
zycji, o czym świadczy ich brak w wykazie piśmiennictwa obu pierwszych częś
ci Jego Historii zoologii (np. Analecta... S.B. Gorskiego -  niezwykle ważne dla 
odtworzenia historii ośrodka wileńskiego w latach 1820-1850), nie mówiąc już
o źródłach rękopiśmiennych. W chaosie powojennym nie było jeszcze wiadomo, 
które spośród przedwojennych archiwaliów ocalały, które wrócą spoza wschod
niej granicy, a które przepadły bezpowrotnie. Dopiero w późnych latach 50-tych, 
w okresie tzw. odwilży październikowej, sytuacja na tym odcinku została jako 
tako opanowana, co pozwoliło na dotarcie do wielu nieznanych dokumentów. 
Temu zapewne należy przypisać fakt rezygnacji prof. Brzęka z kontynuowania 
opracowania według pierwotnych planów, czego edytorskim potwierdzeniem 
stały się opublikowane zastępczo, w 1970 r., M ateriały do historii zoologii 
w Polsce w latach 1860-1918, będące jakby suplementem Historii, zawie
rającym nie uwzględnione wcześniej źródła. A pewną rekompensatą pominięcia 
ośrodków galicyjskich we wcześniejszych badaniach Profesora, było opracowa
nie w ostatniej dekadzie życia wspomnianej wyżej monografii Muzeum Dziedu- 
szyckich oraz eseju o lwowskim ośrodku zoologicznym (ale łącznie z wileń
skim). Natomiast wystarczającym usprawiedliwieniem zaniechania prac nad 
dziejami ośrodka krakowskiego jest -  znany Profesorowi Brzękowi -  fakt 
„zarezerwowania” sobie tego tematu przez Zygmunta Fedorowicza, który nawet 
odwiedzał w tym celu Kraków i pytał o archiwalia zoologiczne, ale zadowolił 
się oświadczeniem prof. Jana Stacha, że żadnego oficjalnego archiwum Komisji 
Fizjograficznej nie utworzono2.

Wydaje się, iż w pierwszych latach powojennych prof. Brzęk miał również dru
gi kłopot -  mianowicie ze skorelowaniem periodyzacji poszczególnych ośrodków, 
których opracowanie pierwotnie planował. Już na przykładzie obu opracowanych



Profesor Gabriel Brzęk (’1908 |2002) 181

ośrodków (wileńskiego i warszawskiego) widać te różnice. W pierwszym przy
padku za bardzo związał ewolucję wileńskiej zoologii ze zbyt drobiazgowo po
traktowanymi etapami przekształcania się pierwotnej jezuickiej uczelni 
(1579-1773) w Szkołę Główną Wielkiego Księstwa (1781), Szkołę Główną Wi
leńską (1796-1803) i późniejsze jej dwa imperatorskie wcielenia. W rezultacie 
zasadniczą cezurą wydaje się być rok 1781, ale nie zostało to zbyt wyraźnie wy
rażone. W drugim (warszawskim) przypadku, we wstępie określa się główne gra
nice czasowe na 1772 (I rozbiór) i 1918, ale już następny rozdział nawiązuje zno
wu do rozwoju uczelni warszawskich w okresach: 1736-1816 (szkoły 
lekarskie!), 1816-31 (Królewski Uniwersytet Warszawski), 1857-62 (Cesarsko- 
Królewska Medyczno-Chirurgiczna Akademia), 1862-69 (Szkoła Główna War
szawska) i 1869-1915 (Cesarski Uniwersytet Warszawski). Przy tej metodzie -  już 
nawet w  jednym, rosyjskim zaborze nie można było skorelować nawet najważ
niejszych cezur. Kłopot powtórzył się w opracowaniu zoologii wielkopolskiej, 
w którym jako główną cezurę przyjęty został rok 1837 (powstanie Związku Zwo
lenników Nauk Przyrodzonych). Wydaje się, iż jednak bardziej praktycznym by
ło późniejsze wiązanie dziejów nauki w Polsce z głównymi wydarzeniami poli
tycznymi (III rozbiór, Powstanie Styczniowe, odzyskanie niepodległości), 
wprowadzone w Historii nauki polskiej -  redagowanej do niedawna przez prof. 
Bogdana Suchodolskiego, gdyż w każdym przypadku wpływały one zasadniczo 
także na zmianę składu elit naukowych, możliwości edukacyjnych i badawczych
-  niemalże równocześnie we wszystkich trzech obszarach zaborczych.

Może właśnie dlatego ostatnie miesiące długiego i pracowitego żywota -  prof. 
Brzęk poświęcił doskonaleniu i finalizowaniu dzieła rozpoczętego pół wieku 
wcześniej, wykorzystując to wszystko, czego dokonał na naszym terenie i co do
tyczyło terytorium Polski w maksymalnych granicach dziejowych. Jego ostatni 
list, wysłany do piszącego te słowa w dniu 12 lipca 2002 r., zawiera m.in. infor
macje o przeprowadzanej właśnie korekcie Historii zoologii w Polsce do roku 
1939, o imponującej objętości ok. 460 stron druku, która -  jak  pisał -  miała się 
ukazać w październiku ubiegłego roku w wydawnictwach Polskiej Akademii 
Umiejętności. Donosił też:

„... przeleżałem się w szpitalu, z powodu kilkutygodniowej diety jestem tak 
osłabiony, że ledwie łażę, a nie chodzę. Wystąpiła też niespodziewanie choroba 
serca i nóg. Wszystko to załamało mnie, odebrało energię i chęć do pracy, a mam 
napisać jeszcze 10-15 stron streszczenia, celem przetłumaczenia na język angiel
ski, do czego zasiąść nie mogę, a wyznaczony termin już mija.” .

Tym właśnie -  fatalnym stanem zdrowia -  Profesor tłumaczył niemożność pod
jęcia się recenzji książki o Karolu Perthćesie i swoją nieobecność na czerwcowej, 
poleskiej sesji wyjazdowej Komitetu. A jednak zobaczyliśmy Go znowu, pozor
nie w nienajgorszej formie, na pierwszym powakacyjnym posiedzeniu (23 września 
2002). Nie wiedzieliśmy wówczas, że to już po raz ostatni. Ale obecność Profesora
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świadczyła, iż udało Mu się ukończyć wszystkie prace techniczne nad opraco
wywanym przez wiele lat dziełem.

Niestety -  Profesor Brzęk zdążył zaledwie wykonać drugą korektą autorską 
i nie danym mu było obejrzeć pierwszych gotowych egzemplarzy, nie udało się 
bowiem zakończyć procesu edytorskiego w zaplanowanym terminie jesiennym. 
Złożyło się na to wiele przyczyn, a najbardziej -  zmiana koncepcji tej edycji: 
z pierwotnej dwutomowej na jednotomową, co wymaga przeredagowania wielu 
fragmentów, przy równoczesnym uwzględnieniu wielu istotnych poprawek, po
stulowanych w recenzjach. Z tych właśnie obiektywnych powodów ostatnie dzie
ło życia Gabriela Brzęka pozostawało jeszcze w połowie 2003 r. na etapie prac 
redakcyjnych. Teraz wszystkie te działania trzeba wykonywać już bez udziału śp. 
Autora, a w wielu przypadkach niezbędne jest podejmowanie poważnych decyz
ji merytorycznych, redakcyjnych i edytorskich. Niemniej jednak kierownictwo 
Wydziału Przyrodniczego PAU i Redakcja wydawnictw Polskiej Akademii 
Umiejętności mają uzasadnioną nadzieję, iż edycja 3 tomu „Rozpraw” zostanie 
zrealizowana w 2004 r., w możliwie optymalnej formie.

* * *

Na zakończenie -  refleksja. W większości przypadków członkinie i członko
wie Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN dojrzewali do zajmowania się dzie
jami swojej branży długo i stosunkowo późno, dzieląc na ogół swój czas między 
kontynuowane -  bieżące zadania naukowe, wynikające ze specjalizacji i opraco
wania historyczne, będące często miłą odskocznią od stresujących, podstawo
wych obowiązków. Do spraw związanych z historią nauki byli -  niejako -  dele
gowani przez swoje środowiska branżowe. Profesor Brzęk obrał inną drogę. Stał 
się wyspecjalizowanym historykiem nauki już jako młody, 28-letni naukowiec, 
dając tym samym do zrozumienia, iż tę dziedzinę potraktował bardzo poważnie 
i stawiał na pierwszym miejscu przed innymi tematami. A Jego osobowość po
zostanie dla następców trudnym do naśladowania wzorem pracowitego i wy
trwałego specjalisty.

* * *

WAŻNIEJSZE FAKTY BIOGRAFICZNE3

Gabriel Brzęk urodził się 25 maja 1908 r. w Błażowej, w byłej Galicji 
Wschodniej (później woj. lwowskie, następnie rzeszowskie, obecnie podkarpac
kie). Szkołę średnią (II Państwowe Gimnazjum) ukończył w Rzeszowie w 1926 
r. Studia biologiczne rozpoczął na Wydz. Filozofii UJ (1926/27) a kontynuował 
w Uniwersytecie Poznańskim (1927-32), kończąc je  magisterium w zakresie
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zoologii i anatomii porównawczej (1930). Ukończył także pełny kurs pedagogiki 
i psychologii (1932). Od 1930 r. był pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Za
kładzie Zoologii UP, kolejno na etatach: asystenta i starszego asystenta, a 1 wrześ
nia 1939 miał objąć etat adiunkta w tejże samej placówce. Jego rozprawa do
ktorska Wioślarki (Cladocera) jeziora Kierskiego (1934) uzyskała wyróżniającą 
oceną „summa cum laude” . W pierwszej połowie lat 30. uczestniczył w kursach 
limnologicznych prowadzonych w stacji na Wigrach, a także (w lipcu 1935 
i 1937 r.) prowadził tam własne badania nad pionowymi wędrówkami dobowy
mi zooplanktonu. Wyniki tych badań i ich porównanie z danymi uzyskanymi 
wcześniej w jeziorze Kierskim, zamieścił w rozprawie poświęconej temu za
gadnieniu, której maszynopis wysłał z Poznania w sierpniu 1939 r. do redakcji 
„Archiwum Hydrobiologii i Rybactwa” na Wigrach, gdzie -  jeśli w ogóle dotarł
-  zapewne podzielił los całej placówki.

Wkrótce po wybuchu wojny i rozpoczęciu okupacji niemieckiej Gabriel 
Brzęk został aresztowany w Poznaniu przez Gestapo w dniu 15 września 1939 
i wywieziony do obozu przejściowego w Swarzędzu, skąd zdołał zbiec, a na
stępnie schronił się wraz z rodziną w Błażowej. Uczestniczył w ruchu oporu, ja 
ko podchorąży Związku Walki Zbrojnej, a już jako podporucznik -  w szeregach 
Armii Krajowej na terenie rodzimej Rzeszowszczyzny. W latach 1940-44 brał 
udział w organizowaniu agend AK, był członkiem sztabu i adiutantem Inspekto
ratu AK Rzeszów oraz założycielem i przewodniczącym Komisji Egzaminacyj
nej „Kuźnica” przy tym inspektoracie. Za tę działalność został odznaczony 
„Krzyżem Virtuti Militari” V klasy, dwukrotnie „Złotym Krzyżem Zasługi z Mie
czami”, a także „Krzyżem Armii Krajowej”, „Krzyżem Partyzanckim” i in.

Aresztowany po akcji „Burza” w  1944 r. przez Urząd Bezpieczeństwa, G. Brzęk 
był więziony w Rzeszowie przez kilkanaście tygodni. Uwolniony, prze-dostał 
się już w grudniu tegoż roku do Lublina i od początku, pod kierunkiem prof. 
Henryka Raabego brał udział w organizowaniu katedr i zakładów przyrodni
czych Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie, a w 1945 r. -  już jako docent
-  został kierownikiem Katedry Zoologii Wydziału Rolnego (a później Zakładu 
Zoologii i Hydrobiologii). Rok później uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego. 
W 1957 r. Wydział Rolny włączono do organizowanej Wyższej Szkoły Rolni
czej, a w następnym roku Gabriel Brzęk został profesorem zwyczajnym, pełniąc 
nadal funkcje kierownicze w tych samych placówkach zoologicznych; był także 
prodziekanem (1948-50) i dziekanem (1950-52) Wydziału Rolnego, a następnie 
prodziekanem Wydziału Zootechnicznego (1954-56) i prorektorem Akademii 
Rolniczej (1959-61). Jego zasługi dla uczelni lubelskich zostały podkreślone 
doktoratami honoris causa Akademii Rolniczej i Akademii Medycznej, a także 
odznaczeniami państwowymi, m.in. Krzyżami: Komandorskim i Kawalerskim 
„Orderu Odrodzenia Polski” oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej. 
W 1997 r. został wybrany członkiem-korespondentem PAU, a tuż przed śmiercią
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(2002) członkiem rzeczywistym. Opublikował blisko 200 opracowań, w tym 
także sporo hydrobiologicznych. Był promotorem 11 doktoratów.

Na emeryturę prof. Brzęk przeszedł w 1978 r. i całe niemal następne 
ćwierćwiecze poświęcił opracowaniom z dziedziny historii zoologii. Natomiast 
Jego ulubionym wypoczynkowym zajęciem było odwiedzanie pobojowisk i in
nych miejsc pamięci narodowej oraz lektura książek o tematyce powstańczej
i wojennej. Sam także opublikował kilka pozycji w tym zakresie, m.in. książkę 
Wierny przysiędze (Wyd. Lubelskie, 1981 r.), która została wyróżniona nagrodą 
pieniężną przez Towarzystwo im. J. Piłsudskiego w Nowym Jorku.

* * *

CHRONOLOGIA WAŻNIEJSZYCH OPRACOWAŃ 
PROF. GABRIELA BRZĘKA 

W ZAKRESIE HISTORII NAUK PRZYRODNICZYCH 
(UJĘCIE CHRONOLOGICZNE)4

1936:

Prof. Dr Jan Grochmalicki. Wspomnienie pośmiertne, [a:] „Czasopismo Przyrodni
cze” Łódź, R. X, z. 3-4: s. 4-8; [b:| „Archiwum Hydrobiologii i Rybactwa” Suwałki. T. 10 
s. 252-256.

1938:

Historia polskiego ruchu naukowo-przyrodniczego ze szczególnym uwzględnieniem 
zoologii w Wielkopolsce w czasach zaborczych (1793-1918). „Kronika Miasta Pozna
nia" Poznań nr 4 s. 405-465.

Hydrobiologia, jej geneza i ważniejsze problemy jej badań. „Czasopismo Przyrodni
cze” Łódź R. 12 z. 1-2 s. 1-23.

1946:

Życiorys i działalność naukowa śp. Proj'. dra Jana Gabriela Grochmalickiego. 
„Pamiętnik Zakładu Badań Drzew i Lasu Fundacji Kórnickiej” Kórnik z. 1: s. 5-18.

1947:

Historia zoologii w Polsce do r. 1918. Część I i II. „Annales Universitatis Mariae 
Curie Skłodowska” suppl. II, sectio C Lublin 253 ss.



Profesor Gabriel Brzęk (* 1908 f2002) 185

1950:

Ks. Stanisław Bonifacy Jundziłł jako pionier nauk przyrodniczych w Polsce. 
„Wszechświat” z. 4 s. 97-102.

1951:

Staszic jako zoolog w świetle dzieła „ O ziemiorództwie Karpatów „Sprawozdania 
Polskiej Akademii Umiejętności” nr 8 s. 729-731.

1955:

Historia zoologii w Polsce do r. 1918. Część 111. Materiały do historii ośrodka war
szawskiego. „Annalcs Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” suppl. VII sectio C 1953 
Lublin 455 ss.

1956:

Stanisław Staszic jako biolog. W: Księga Pamiątkowa X-lecia Uniwersytetu Marii 
Sklodowskiej-Curie w Lublinie 1944-1954. Lublin s. 147-176.

1957:

Benedykt Dybowski -  badacz Bajkału i Kamczatki -  w 25 rocznicę śmierci.
„Przegląd Zoologiczny” T. I z. 1: s. 53-56, z. 2: s. 101-118.

Krzysztof Kluk (życie i twórczość). Państw. Zakłady Wyd. Szkolnych, Warszawa, 
147 s.

Sprawa powołania Benedykta Dybowskiego na Katedrę Zoologii w Uniwersytecie Ja
giellońskim w świetle dokumentów. „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” nr 3 s. 529-544.

1958:

Prof. dr Konstanty Strawiński 40 lat w służbie nauki polskiej, [a:] „Kosmos” ser. A,
7: 121-125. [b: 1 „Polskie Pismo Entomologiczne” T. 28 z. 1: s. 5-12.

Nauki przyrodnicze w dziejach Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. (Z okaz
ji jubileuszu stuletniej działalności PTPN, 1857-1957). „Kosmos” ser. A T. 7 z. 1 s. 9—32.

1959:

Złoty wiek ornitologii polskiej. „Memorabilia Zoologica” Warszawa T. 3, 175 s.
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1960:

Grochmałicki, Jan Gabriel (1882-1936). Polski Słownik Biograficzny t. 8/4, z. 39 
582-583.

1963:

Powstanie Styczniowe w tradycjach zoologii polskiej. „Przegląd Zoologiczny” T. VII 
z. 4 s. 326-330.

Stanisław Jakubisiak. Wspomnienie pośmiertne. Wykaz prac. „Polskie Archiwum 
Hydrobiologii” T. XI. Suppl. 1963 s. 39-45.

Jakubski, Antoni Władysław (1885-1962). Polski Słownik Biograficzny i. 10/3 z. 46 
s. 397-398.

Ambroży Moszyński. Wspomnienie pośmiertne. „Polskie Archiwum Hydrobiologii” 
T. XI. Suppl. 1963 s. 47-55.

1964:

Jarocki, Feliks Paweł (1790-1865). Polski Słownik Biograficzny t. 10/4 z. 47 
s.632-633.

Jelski, Konstanty (1838-1896). Polski Słownik Biograficzny t. 11/1 z. 48 s. 155-156.

1965:

Kalinowski, Jan (ok. 1860-ok.l940). Polski Słownik Biograficzny t. 11/3 z. 50 
s. 456-457.

1966:

Kinel, Jan (1886-1950). Polski Słownik Biograficzny t. 12/3 z. 54 s. 461—462.
Prof. dr Konstanty Strawiński -  50 lat w służbie nauki. „Polskie Pismo Entomolo

giczne”, ser. B, 1-2 s. 123-131.

1968:

Rzut oka na rozwój limnologii w Polsce. „Przegląd Zoologiczny” T. 12 z. 1 s. 9-30.

1970:

Materiały do historii zoologii w Polsce w latach 1860-1918. „Studia i Materiały do 
Dziejów Nauki Polskiej”, ser. B z. 19:13-80.
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1973:

Krzysztof Kluk (1739-1796) jako przyrodnik polskiego Oświecenia. W: Ze studiów 
nad Komisją Edukacji Narodowej i szkolnictwem na Lubelszczyźnie, Lublin, s. 131-166.

Łomnicki, Jarosław Ludomir Marian (1873-1931). Polski Słownik Biograficzny 
t. 18/3 z. 78 s. 389-390.

Łomnicki, Marian Alojzy (1845-1915). Polski Słownik Biograficzny t. 18/3 z. 78 s. 
390-391.

Zoologia w Wielkopolsce (do r. 1945). [W:] G. L a b u d a  (red.). Nauka w Wielkopol- 
sce. Przeszłość i teraźniejszość. Studia i materiały. Wyd. Poznańskie, Poznań s. 605-637.

1974:

Laura Kaufman (1889-1972). „Biuletyn Lubelskiego Towarzystwa Naukowego”, 
Biol. 16, 2 s. 1-30.

1975:

Jerzy Begdon (1905-1973). Wspomnienie pośmiertne. „Przegląd Zoologiczny” t. 19 
(1) s. 7-11.

Rzut oka na stuletnią historią Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika 
(1875-1975). „Wszechświat” z. 7/8 s. 180-183; z. 9 s. 229-232; z. 10 s. 275-278.

1976:

W stulecie odkrycia kariokinezy -  Wacław Mayzeł i jego dzieło. „Przegląd Zoolo
giczny” t. 20 z. 2 s. 155-156.

Jan Jonston jako zoolog. W trzechsetną rocznicę śmierci. „Przegląd Zoologiczny” 
t. 20 z. 3 s. 272-279.

Zoologiczne poglądy Krzysztofa Kluka. W: Krzysztof Kluk-przyrodnik i pisarz rol
niczy. „Monografie z Dziejów Nauki Polskiej” nr 102 s. 81-97.

1977:

Krzysztof Kluk. Wydanie 2. rozszerzone i uzupełnione. Wydawnictwo Lubelskiego 
Towarzystwa Naukowego, 226 s.

1978:

Niezabitowski (Luhicz-Niezabitowski), Edward Feliks (1875-1946). Polski Słownik 
Biograficzny X. 23/1 z. 96 s. 97-99.

Jan Jonston jako zoolog. „Studia i materiały z dziejów nauki polskiej” ser. B z. 28 
s. 127-134.
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Nushaum-Hilarowicz (do r. 1907 Nusbaum), Józef (1859-1917). Polski Słownik 
Biograficzny t. 23/2 z. 97 s. 414—416.

1979:

Kazimierz Demel (1889-1978). [Nekrolog] „Przegląd Zoologiczny” T. 23 z. 3 s. 217-222.
Warunki i atmosfera pracy na stacji Hydrohiologicznej na Wigrach. W: Jezioro Wi

gry kolebką hydrobiologii polskiej. Warszawa, s. 19-23.

1980:

Kazimierz Demel (1889-1978) -  wspomnienie pośmiertne. „Nautologia” r. 15z. 1 s. 3-15.

1981:

Benedykt Dybowski. Życie i dzieło. Wyd. Lubelskie, Lublin, 445 ss., 14 tt.
Leszek Kazimierz Pawłowski (1902-1980). „Przegląd Zoologiczny” t. 25 z. 3 s. 313-321.

1982:

Benedykt Dybowski i Józef Nusbaum-Hilarowicz jako pionierzy darwinowskiego 
ewolucjonizmu w Polsce. „Przegląd Zoologiczny” t. 26 z. 1 s. 19-35.

Lublinianin Władysław Taczanowski chlubą „złotego wieku” ornitologii polskiej. 
„Kalendarz Lubelski”, s. 74-80.

1983:

Henryk Raabe (1882-1951). [W:] Materiały Sesji Naukowej z okazji 35-lecia UMCS 
na temat „Środowisko przyrodnicze, społeczne, cywilizacja i człowiek”, odbytej w dni
ach 23 i 24 października 1979 roku, cz. I, Lublin, 124 s.

Henryk Raabe (1882-1951) -  organizator i pierwszy rektor Uniwersytetu Marii Cu- 
rie-Skłodowskiej. „Kalendarz Lubelski”, s. 97-103.

1984:

Alfred Lityński (1880-1945) jako badacz Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. 
„Kalendarz Lubelski”, s. 119-126.

Józef Nusbaum-Hilarowicz. Życie, praca, dzieło. Wyd. Lubelskie, Lublin, 298 s.

1985:

Życie i działalność Henryka Raabego. „Annales Universitatis Mariae Curie-Skło- 
dowska” sect. C 1982 z. I-VI.
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1987:

[48 biogramów:] Baehr WB., Barej 7\ Barta A.M., Begdon J ,  Błędowski R., Czer
wiński K., Demel K.K., Demianowicz A., Dybowski W, Dzierżoń J., Dziędzielewicz J ., 
Fuliński B., Gieysztor M., Hoyer H.F. (sen.), Jachno J., Jarocki J ., Jaworowicz A., Kauf- 
man L., K i n e l , Klemensiewicz S., Kostanecki K.T., Kowalewski M., Kulmatycki W.J., 
Kwietniewski K., Nushawn-IIHarowicz J ., Nushaum-IIilarowiczowa R.. Oxner M.,
/u' //. W, Słonimski P. W., Słowikowska S., Smreczyński S. sen., Stefanowska M , Strawiń
ski K., Syreński (Syreniusz) SzSzymonowicz W., Slósarski A., Urbanowicz F, Yieweger 
T.M., Watzka J'., Wietrzykowski W., Wilczyński J.Z, Wiszniewski J ., Wiśniewski W.L., Wo- 
dzicki K.S.M., Wrześniowski A., Znatowicz B., Zontak W, Żuliński T.K. W: Słownik bio
logów polskich, Polska Akademia Nauk, Instytut Historii Nauki, Oświaty i Techniki, 
PWN Warszawa, 618 s.

1988:

Stacja Hydrobiologiczna na Wigrach. Warsztat pracy badawczej i kolebka nowo
czesnej limnologii polskiej. Wydawnictwo Lubelskie, Lublin, 480 s.

Antoni Jakubski, prof. dr. Wspomnienie pośmiertne. „Przegląd Zoologiczny” T. 32 
z. 1-2 s. 137-158.

1990:

Prof. dr Edward Lubicz-Niezabitowski. „Przegląd Zoologiczny” T. 34 z. 1-2 s. 7-23.

1991:

Rzut oka na 50-letnią działalność Polskiego Towarzystwa Zoologicznego 
1957-1987. „Przegląd Zoologiczny” t. 35 z. 1-2 s. 83-117.

1992:

Z Błażowej ku źródłom wiedzy. Wyd. Lubelskie, Lublin, 446 s.

1994:

Benedykt Dybowski. Życie i dzieło., wydanie II, uzupełnione i rozszerzone. 
„Biblioteka Zesłańca”, Warszawa-Wrocław, 397 s.

Muzeum Dzieduszyckich we Lwowie i jego twórca. Wyd. Lubelskie, Lublin, 199 s.
Alfred Lityński i jego dzido.[ W: | Portrety zasłużonych suwalszczan. Wyd. Wydz. 

Kultury i Nauki NOT, Suwałki, 97 s.
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1995:

Lwów i Wilno. O dwu zgaszonych w 1939 roku ogniskach polskiej zoologii. Lubel
skie Towarzystwo Naukowe, Lublin, 156 s.

Prof, dr hah. Stanisław Feliksiak (1906-1992). Obituary. „Przegląd Zoologiczny” 
t. 39 z. 1-2 s. 121-190.

1997:

Pozauczelniane ośrodki nauk zoologicznych w Polsce od połowy XIX wieku do roku 
1918. „Analecta” R. VI z.l s. 145-232.

1999:

Udział Polaków w badaniu przyrody Syberii, a zwłaszcza Bajkału. „Analecta” R. VIII 
z.l s. 121-190.

W opracowaniu redakcyjnym:
Historia zoologii w Polsce do roku 1939. Polska Akademia Umiejętności, Rozpra

wy Wydziału Przyrodniczego, Kraków t. 3, ok. 460 s.

Przypisy

1 Referat wygłoszony na posiedzeniu Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN w dniu
27 stycznia 2003 r. (Warszawa, Muzeum Techniki).

2 W rezultacie powstały dwie rozprawy Fedorowicza, opublikowane w „Memora
bilia Zoologica” T. 9: 1962 i T. 10: 1963, oparte niemal wyłącznie na publikowanych 
sprawozdaniach: uniwersyteckich (do 1914 r.) i Komisji Fizjograficznej (do 1939 r.), 
a z pozostałej twórczości tego badacza najwięcej oryginalnych i źródłowych informacji
o zoologii krakowskiej XIX wieku zawiera biografia Maksymiliana Siły-Nowickiego, 
opracowana do spółki ze Zbigniewem Kaweckim („Mem. Zool.” T. 8: 1962.

5 Oparte częściowo na podstawie Curriculum vitae, złożonego w Polskiej Akademii 
Umiejętności we wrześniu 1997 r. i udostępnionego do wykorzystania dzięki uprzejmoś
ci prof, dr Kazimiera Kowalskiego.

4 Jak wynika z tytułu -  niniejsze zestawienie nie jest kompletne, brak w nim m.in. 
niektórych biogramów, opracowanych przez G. Brzęka w Polskim Słowniku Biograficz
nym (1949-1978), i w Encyklopedii Współczesnej (1958), brak szczegółowych danych 
bibliograficznych haseł zamieszczonych w Słowniku Biologów Polskich (1987), a także 
wielu wspomnień pośmiertnych itp. Pominięto również recenzje oraz publikowane wy
kłady inauguracyjne i streszczenia referatów zjazdowych. Szczegółowa Bibliografia 
prac Gabriela Brzęka (także w zakresie dziedzin innych niż historia zoologii), opraco
wana przez A. I s k r z y c k i e g o ,  wydana została w 1986 r. w Lublinie przez Sto
warzyszenie Autorów Polskich. Obejmuje ona 152 publikacje z lat 1932-1986. Późniejsze 
dokonania z zakresu hydrobiologii są przedstawione w artykule prof. S. Radwana.


