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Motto: Scribere necesse est, vivere non est
Czyli: Tylko to się naprawdę zdarzyło, co zostało zapisane*
*Przekład Tomasza Osoińskiego
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iejski Ogród Zoologiczny w Warszawie od
dziewięćdziesięciu lat jest ulubionym celem
rodzinnych wycieczek. Bywaliśmy w nim jako dzieci,
fotografowaliśmy się z egzotycznymi zwierzętami, a gdy
dorośliśmy, biegaliśmy po alejkach ogrodu z naszymi
dziećmi, a z czasem także z wnukami. Znamy edukacyjną i turystyczną rolę, jaką zoo odgrywało na przestrzeni swoich dziejów. Pamiętamy o tragicznych latach
drugiej wojny światowej i pomocy humanitarnej, jakiej
udzielano ofiarom prześladowań ze strony najeźdźców
i okupantów naszej ojczyzny.

laczego wątek zoo gości na łamach „Gazety dla
Lekarzy”? Między innymi dlatego, że dzieci dr.
Jana L. Landowskiego, dyrektora warszawskiego ogrodu
zoologicznego w latach 1951-1972, dorastające w zoo,
w przyszłości zostały lekarzami. Ja zaś jestem od lat
sześćdziesiątych zaprzyjaźniona z wszystkimi członkami
rodziny, szczególnie blisko z Marią („Doką”) Landowską,
z którą byłam w tej samej grupie studenckiej na Akademii Medycznej w Warszawie (1962-1968) oraz z Janem
(„Tutkiem”) Landowskim, który także jest absolwentem
tej uczelni. Często bywałam w gościnnym domu państwa
Landowskich w zoo, gdzie uczyłyśmy się do kolokwiów
i egzaminów w pokoju Doki na piętrze. Pamiętam do
dziś, jakim wyzwaniem pod każdym względem była
dla nas nauka do kolokwium z osteologii na pierwszym
roku medycyny…
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Wydawca
Krystyna Knypl
Warszawa

hy is the subject of the Zoo in Gazeta dla Lekarzy?
Among other things, because the children of dr
Jan L. Landowski, the director of the Warsaw Municipal
Zoological Garden from 1951 to 1972, who grew up
at the Zoo, have become doctors in the future. I am in
deep friendship with all the family members, especially
Maria (“Doka”) Landowska, with whom I was in the
same student group while studying at the Akademia
Medyczna in Warsaw (1962-1968) and Jan (“Tutek”)
Landowski, who is also a graduate of the same university. I have been many times to the hospitable home of
Mrs and Mr Landowski, when we were studying with
Doka in her room on the first floor. I remember today
how challenging in all aspects was for us the osteology
colloquium in the first year of medicine...
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he Warsaw Municipal Zoological Garden has
been a favourite destination for family trips for
ninety years. We have been to the Zoo as children, we
took photographs with exotic pets in the fifties, we
ran the alleys of the garden with our children, and
as time passed by also with our grandchildren. We
know the educational and tourist role that the Zoo
has played throughout its history. We remember the
tragic days of the Second World War and humanitarian
aid organized at the Zoo for victims of the war and
those persecuted by German invaders and occupiers
of our homeland.

Krystyna Knypl, redaktor naczelna
krystyna.knypl@gazeta-dla-lekarzy.com
Mieczysław Knypl, sekretarz redakcji
m.knypl@gazeta-dla-lekarzy.com

wystawiania recept i posiadających prawo
wykonywania zawodu lekarza.
Opinie wyrażone w artykułach publikowanych
w „Gazecie dla Lekarzy” są wyłącznie opiniami
ich autorów.
Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania
nadesłanych do publikacji tekstów, w tym skracania, zmiany tytułów i dodawania śródtytułów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Nakład 20 egz.
Sowa - Druk na Życzenie, www.sowadruk.pl
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o dziś wspominam nasze rozmowy z Tutkiem
o wyborze drogi życiowej prowadzone w salonie na parterze, a także eleganckie niedzielne obiady,
które w letnie dni wydawała pani Anna Landowska
w ogrodzie otaczającym służbową willę. Wreszcie
późniejsze lata, gdy pani Anna pozostawała pod moją
opieką lekarską.

arszawski ogród zoologiczny to nie tylko prywatne wspomnienia, to także placówka naukowa.
Ten aspekt związany z zoo jest stosunkowo mało znany
szerszej publiczności. Badania dr. Jana L. Landowskiego mają ponadczasową wartość i są do dziś cytowane
w światowym piśmiennictwie naukowym. Wiemy, że
niełatwo dotrzeć do oryginalnych tekstów z lat pięćdziesiątych czy sześćdziesiątych publikowanych w zoologicznym piśmiennictwie naukowym, dlatego dzięki
uprzejmości dr. Jana T. Landowskiego prezentujemy in
extenso najważniejsze publikacje z dorobku jego ojca,
mając nadzieję, że spotkają się z zainteresowaniem
miłośników i badaczy historii Miejskiego Ogrodu
Zoologicznego w Warszawie.
szystkie aspekty naszej przeszłości powinny być
rzetelnie dokumentowane i opisywane zgodnie
z faktami. Przeszłość nieopisana na podstawie rzetelnych
materiałów źródłowych jest narażona na przeinaczanie
i zawłaszczanie przez osoby niemające do tego prawa.
Pamiętajmy, że nasza wspólna historia to fakty, a nie mity.

o this day I remember our conversations with
Tutek about choosing the way of life in the living
room on the ground floor of the villa, and the elegant
Sunday lunches, which were hosted on summer days
by Mrs Anna Landowska in the garden surrounding
the villa. And finally the later years when Mrs Anna
was under my medical care.

he Warsaw zoological garden is not only a private
memory, it is also a scientific institution. This aspect
of the Zoo is relatively unknown to the wider audience.
The research of dr Jan L. Landowski has timeless value
and is cited in the English-language world academic
literature to the present day. We are aware of the difficulty of reaching the original texts from the fifties
or sixties published in zoological scientific literature.
Thanks to the courtesy of dr Jan T. Landowski we present in extenso the most important publications of dr
Jan L. Landowski’s works, hoping that they will meet
the interest of all lovers and researchers of the history
of the Warsaw Municipal Zoological Garden.
ll aspects of our past should be reliably documented and described in accordance with the facts.
The past which is not described based on documents,
is exposed to unauthorized misrepresentation and
distortion. Let us remember that our common history
should be described on the basis of facts and evidence,
not myths…

Krystyna Knypl
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Statut „Gazety dla Lekarzy”
I. Informacje wstępne
1. „Gazeta dla Lekarzy” jest czasopismem w rozumieniu ustawy
z 26 stycznia 1984 roku – prawo prasowe (Dz.U. z 1984 r. nr 5,
poz. 24 z późn. zmianami), zarejestrowanym w Sądzie Okręgowym w Warszawie 28 lutego 2012 r. w rejestrze dzienników
i czasopism (poz. PR17864).
2. „Gazeta dla Lekarzy” jest tworzona przez lekarzy i członków
ich rodzin.
3. Wydawcą „Gazety dla Lekarzy” jest dr n. med. Krystyna Knypl,
zwana dalej Wydawcą.
4. „Gazeta dla Lekarzy” ma dwa kanały dystrybucji. Sygnowana numerem ISSN 2300-2170 jest publikowana w internecie
(www.gazeta-dla-lekarzy.com), a sygnowana numerem ISSN
2084-5685 jest publikowana w wersji papierowej (odwzorowanej
w internecie w formacie PDF). Każdy drukowany numer jest
przekazywany przez Wydawcę do zbiorów Biblioteki Narodowej
(sygnatura P. 293987 A) w ramach egzemplarza obowiązkowego.
5. „Gazeta dla Lekarzy” posługuje się skrótem GdL.
6. „Gazeta dla Lekarzy” nie jest związana z żadną organizacją
polityczną, religijną ani żadnym samorządem terytorialnym lub
zawodowym. GdL jest organizacją pozarządową działającą na
rzecz lepszej opieki zdrowotnej dla wszystkich obywateli.
II. Wizja i misja
1. Nadrzędnym celem „Gazety dla Lekarzy” jest propagowanie znaczenia postępu w medycynie oraz roli promocji zdrowia. Ważną
częścią naszej misji jest promowanie wiedzy o chorobach rzadkich.
2. „Gazeta dla Lekarzy” jest adresowana do lekarzy, zwłaszcza do
tych, którzy postrzegają medycynę jako sztukę, a swój zawód
jako powołanie.
3. Zamierzeniem „Gazety dla Lekarzy” jest ukazywanie wszystkich
aspektów funkcjonowania współczesnych systemów ochrony
zdrowia, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zagrożenia dla
tradycyjnie rozumianego zawodu lekarza, płynące z instrumentalnego traktowania medycyny.
4. Dopełnieniem każdego lekarskiego dyżuru jest czas po dyżurze.
GdL na swych łamach przedstawia nie tylko wiedzę medyczną,
ale także nasze osiągnięcia, wrażenia i opinie na takie tematy jak
literatura, muzyka, podróże.
III. Finansowanie
1. Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96,
poz. 873) „Gazeta dla Lekarzy” nie jest jednostką sektora finansów
publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych
i nie działa w celu osiągnięcia zysku.
2. „Gazeta dla Lekarzy” jest finansowana wyłącznie z prywatnych
środków własnych Wydawcy.
3. Nie są przyjmowane darowizny. Wydawca nie przyjmuje zaproszeń
na przyjęcia, lunche i poczęstunki.
4. Wydawca „Gazety dla Lekarzy” nie prowadzi działalności gospodarczej, a czasopismo nie zamieszcza komercyjnych reklam ani ogłoszeń.
Nie są udzielane patronaty medialne wydarzeniom publicznym
ani nie są wydawane zgody na przedruki artykułów z logo GdL
w innych mediach.
5. Członkowie redakcji i autorzy pracują jako wolontariusze. Nie
są wypłacane wynagrodzenia członkom redakcji ani honoraria
autorom. Wszyscy działają pro publico bono – dla dobra ogółu,
ale i osobistej satysfakcji.
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Warszawskie zoo – mój dom
Jan Leon Landowski,
syn dekarza, ojciec lekarzy,
dyrektor Miejskiego Ogrodu
Zoologicznego w Warszawie

Życie dla
zwierząt
Jan Tadeusz Landowski

Warszawskie zoo to był nasz
dom. Ja z trzema siostrami tam
się wychowaliśmy i dorastaliśmy. Codziennie mieliśmy do
czynienia ze sprawami zwierząt
i ogrodu. Ojciec przepracował
w nim 36 lat, z tego 21 lat na stanowisku dyrektora. Nie była to
zwykła praca, lecz pasja połączona z wielką miłością do zwierząt, nadająca sens życiu. Bez
Jana Landowskiego na stanowisku dyrektora Miejski Ogród
Zoologiczny w Warszawie nie
byłby taki, jaki jest dziś. Pamięć
o moim ojcu nie jest powszechna, ale trwa i warto ją podtrzymywać.
Dzieciństwo i młodość –
kształtowanie zainteresowań
Jan Leon Landowski urodził się 21 lutego
1913 roku w Osowie, powiat Starogard Gdański,
jako czwarty syn w wielodzietnej rodzinie. Wcześnie, mając 11 lat, stracił
matkę. Jego ojciec a mój
dziadek, jedyny żywiciel
rodziny składającej się
z 12 rodzeństwa, był
z zawodu dekarzem,
a po przeprowadzce do
Grudziądza w 1921 r.
objął funkcję woźnego
w gimnazjum. Samotnie
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sprawując opiekę nad rodziną, był co prawda ojcem
surowym, ale dbającym bardzo o wykształcenie, a nade
wszystko bezgranicznie kochającym wszystkie bez
wyjątku dzieci. Przez długi czas rodzina Landowskich
mieszkała na terenie gimnazjum.
Jan szkołę podstawową ukończył w Osowie.
Kontynuował naukę w gimnazjum o profilu matematyczno-przyrodniczym w Grudziądzu. Od wczesnego
dzieciństwa jego pasją były zwierzęta i nauki przyrodnicze. W przygimnazjalnym ogródku z wielkim
zamiłowaniem zajmował się pielęgnacją roślin, hodowlą
małych zwierzątek, zgromadził własny skatalogowany
zbiór owadów. Obszerne podwórze szkolne z ogrodem
oraz pobliski park były jego najbardziej ulubionymi
miejscami spędzania wolnego czasu, którego nie miał
zbyt dużo, bo poza zajęciami szkolnymi pomagał ojcu
w pracach na terenie gimnazjum, zwłaszcza przed
rozpoczęciem każdego nowego roku szkolnego i po
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Warszawskie zoo – mój dom
jego zakończeniu. Najchętniej przebywał w otoczeniu natury, godzinami obserwował ptaki, zwierzęta
i roślinność. Był także aktywnym ministrantem w pobliskim kościele, jak również znajdował czas na naukę
gry na mandolinie i skrzypcach. Warto podkreślić, że
cała rodzina była uzdolniona muzycznie wraz ojcem,
który grał na akordeonie. W domu często urządzano
wieczorki z muzyką.
Jan trafił na dobrych nauczycieli. Pierwszym
nauczycielem przyrody był długoletni profesor gimnazjum dr J. Bischoff. Swoją wiedzą i heurystyczną
metodą nauczania rozbudził i pogłębił zainteresowania
w kierunku biologii i botaniki u wielu uczniów. Zajęcia
lekcyjne z użyciem mikroskopu umożliwiały wgląd we
wnętrze organizmu roślinnego, pozwalały na poznanie
struktur komórkowych, wprowadzały w nieznany dotychczas świat.
Drugim ważnym nauczycielem był prof. Egon
Tkaczyk, który swoimi porywającymi wykładami,
zwłaszcza z dziedziny ewolucji, wpłynął ostatecznie
na zainteresowania Jana do tego stopnia, że już jako
15-letni uczeń zdecydował, iż po uzyskaniu świadectwa
maturalnego będzie studiował biologię i zoologię. 25 lat
później prof. Egon Tkaczyk w liście z 23 lutego 1962 r.
napisał: Wiadomość od Pana bardzo mnie ucieszyła,
bardzo często myślałem i przypominałem sobie mojego
byłego ucznia, który ze względu na nadzwyczajną pilność
i spostrzegawczość podczas moich wykładów z biologii
żywo pozostał w mojej pamięci.

Na drugim roku studiów, jako jeden z nielicznych
studentów biologii, Jan Landowski otrzymał stypendium państwowe. W trakcie trzeciego roku studiów
rozpoczął badania naukowe w kierunku, z którego
z czasem wykrystalizował temat pracy dyplomowej
w Instytucie Biologii na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Nadzór i kierownictwo nad
badaniami sprawował światowej sławy prof. dr Stefan
Kopeć, który stworzył zdolnemu studentowi idealne
Studia i pierwsze badania naukowe
Po ukończeniu gimnazjum w 1931 r., pomimo warunki do pracy naukowej do tego stopnia, że za
trudnej sytuacji materialnej, Jan udał się do Warszawy zgodą instytutu znajdującego się w Pałacu Staszica przy
wraz z bratem Józefem, aby rozpocząć studia – brat na ul. Nowy Świat Jan Landowski otrzymał pokój, gdzie
wydziale na Wydziale Weterynaryjnym, Jan na Wydziale mógł mieszkać i kontynuować prace badawcze w dzieMatematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Warszaw- dzinie biologii eksperymentalnej. Badania dotyczące
skiego. Okres studiów nie był łatwy. Rodzina w Grudzią- anatomii, embriologii i bionomii karaczanów wymagały
dzu, bardzo dumna z obydwu braci, wspólnymi siłami półtorarocznej obserwacji i przeprowadzania pomiarów
starała się wspierać studiujących. Reszta rodzeństwa zwierząt poddanych badaniom. Profesor Stefan Kopeć
podejmowała się dodatkowych prac, zdobywając w ten żywo interesował się przebiegiem i postępami prac, był
sposób środki finansowe na poprawę sytuacji materialnej nie tylko mentorem, ale stał się wielkim przyjacielem
braci w Warszawie. Pomimo codziennych trudności Jana Landowskiego. Po pomyślnym zdaniu egzaminów
i zajęć na uczelni Jan znajdował czas na uczęszczanie na w 1936 r. Jan Landowski uzyskał dyplom magistra fiwykłady z dziedziny weterynarii razem z bratem Józefem. lozofii w dziedzinie zoologii i anatomii porównawczej.
Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się wykłady Wyniki pracy naukowej okazały się pełnym sukcesem,
z zoologii, które prowadził światowej sławy zoolog prof. opublikowano je w 1937 r. w piśmie naukowym Polskiej
dr Konstanty Janicki, jak również prof. Jan Dembowski. Akademii Nauk, gdzie przedstawiono i wyjaśniono
Umiejętności retoryczne, a przede wszystkim ciekawa problem wzrostu i poembrionalnego rozwoju różnych
tematyka wzbudzały zachwyt wszystkich studentów.
populacji owadów.
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Warszawskie zoo – mój dom
Działalność zawodowa i naukowa
Bezpośrednio po ukończeniu studiów, 1 października 1936 r. Jan Landowski podjął pracę w warszawskim
ogrodzie zoologicznym na stanowisku jedynego asystenta naukowego odpowiedzialnego za żywienie i hodowlę
zwierząt. Pod jego kierownictwem hodowlanym warszawskie zoo doczekało się wielu przychówków zwierzęcych, w tym lwów oraz słonia indyjskiego – słynnej
Tuzinki, którą asystent osobiście wychowywał. W celu
pogłębienia wiedzy z zakresu hodowli i aklimatyzacji
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zwierząt egzotycznych, na własną prośbę i za zgodą
ówczesnego dyrektora Jana Żabińskiego, otrzymał
możliwość wyjazdu w 1938 r. na półroczną praktykę
do słynnego ogrodu zoologicznego w Berlinie. Dyrektor, prof. dr Lutz Heck (właśc. Ludwig Georg Heinrich Heck), zaoferował mu możliwość zamieszkania
w swoim domu na terenie ogrodu zoologicznego, gdzie
był traktowany prawie jak członek rodziny. Pod jego
opieką i kierownictwem Jan praktykował we wszystkich
działach zwierzęcych, ucząc się pielęgnacji, metod
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Warszawskie zoo – mój dom
Po powrocie z Berlina do warszawskiego zoo w czerwcu 1939 r.
Jan Landowski osobiście nadzorował transport dwóch pierwszych
żyraf z Portu Gdynia do Warszawy,
a następnie został wydelegowany
do Dawigródka po pięć żyjących
na wolności młodych łosi.
W życiu prywatnym Jana
Landowskiego nastąpiła zmiana.
Poznał pracującą w administracji ogrodu, oddelegowaną z Rady
m.st. Warszawy przyszłą żonę, Annę
z domu Mirską.
Okupacja
Spokojny i szczęśliwy czas
skończył się 1 września 1939 r. Wybuchła II wojna światowa, a z nią
zaczęły się bombardowania. Ze
względów bezpieczeństwa zastrzelono lwy, pantery, słonia Jasia. Inne
zwierzęta ginęły w wyniku działań
wojennych. Jan Landowski z wielkim bólem serca na to patrzył. Ocalały pojedyncze drapieżniki, żubry,
żyrafa, hipopotam, antylopy gnu,
a resztę cennych zwierząt wywieziono do Rzeszy. Jan Landowski
hodowlanych, poznając tajniki aklimatyzacji zwierząt. nie zerwał kontaktu z ogrodem zoologicznym i resztką
Brał udział w naukowych posiedzeniach, które regu- jego mieszkańców. Pracując w rzeźni na warszawskiej
larnie odbywały się na terenie zoo oraz uczęszczał na Pradze, której kierownikiem był pan Sobota, dostarczał
wykłady na Uniwersytecie Humboldta. Po ukończeniu pożywienie dla nielicznych pozostałych w zoo zwierząt.
praktyki w berlińskim zoo Jan Landowski otrzymał list Władze niemieckie zezwoliły na trzymanie m.in. lisów,
pochwalny napisany przez prof. dr. Lutza Hecka pod- założono tuczarnię świń oraz ogrody warzywne.
W okresie okupacji warszawskie zoo ze względu
kreślający nadzwyczajne zdolności, wiedzę, sumienność,
chęci, wielkie zamiłowanie do zwierząt i wykonywanej na swoje względnie ustronne usytuowanie było popracy, co podkreślają wszyscy pracownicy i kierownicy pularnym miejscem spacerów warszawiaków, a także
działów zwierzęcych, na których pracował...
okupantów – Niemcy bardzo lubili ogrody zoologiczne.
Nie tylko obustronna wymiana doświadczeń Stało się także ważnym punktem spotkań ruchu oporu
z naukowcami z berlińskiego zoo oraz innych ogro- Warszawy.
dów zoologicznych okazała się bezcenna, ale przede
W 1943 r. Jan Landowski, zadenuncjowany za
wszystkim bliska więź z profesorem Lutzem Heckem pomoc podziemiu i poszukiwany przez Gestapo, był
i jego rodziną, a także przyjaźń z wieloma później zmuszony opuścić Warszawę, zostawiając żonę z dwójką
słynnymi zoologami, jak dr Hans Georg Thienemann, dzieci na warszawskiej Pradze przy ul. Stalowej 1. Do
prof. Bernhard Grzimek, prof. Heinrich Dathe odegrały wiosny 1945 r. pracował jako kierownik w prywatnej
ważną rolę w procesie reorganizacji warszawskiego zoo firmie budowlanej. Nowe kwalifikacje okazały się barpo wojnie. Te przyjaźnie, obustronne zainteresowanie dzo przydatne przy odbudowie warszawskiego zoo ze
i uznanie przetrwały do końca życia Jana Landowskiego. zniszczeń wojennych.
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Lata powojenne
Do pracy w zoo Jan Landowski stawił się już
w maju 1945 roku. Zarząd m.st. Warszawy natychmiast
zaangażował go do przygotowania terenu oraz robót
konserwacyjnych zniszczonych budynków, by ogród
zoologiczny mógł się jak najszybciej odrodzić. Jan Landowski równolegle pracował w Wydziale Łowiectwa przy
Ministerstwie Leśnictwa. Już w okresie przedwojennym,
sprawując stanowisko asystenta naukowego w warszawskim zoo, specjalizował się w hodowli zwierząt futerkowych, zwłaszcza lisów i norek. 20 sierpnia 1946 r. objął
w ministerstwie stanowisko inspektora. Organizował
i nadzorował tworzenie Państwowych Ferm Zwierząt
Futerkowych, będąc jednym z nielicznych w Polsce
specjalistów w tej dziedzinie i jednym z najstarszych
sędziów licencyjnych. Ponieważ prace reorganizacyjne
w warszawskim zoo przebiegały mozolnie, zgłosił się
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do konkursu na stanowisko dyrektora zoo w Łodzi
i wygrał go. Funkcję tę pełnił przez ponad trzy miesiące.
Przyczyny rezygnacji były natury rodzinnej i mieszkaniowej. W wywiadzie z 14 maja 1947 r. zamieszczonym
w „Dzienniku Łódzkim” (nr 130, s. 3, http://bc.wbp.
lodz.pl/dlibra/publication?id=58766&tab=3) dyrektor Jan
Landowski obszernie przedstawił sytuację nie tylko
łódzkiego zoo, ale wszystkich ogrodów zoologicznych
w kraju i w całej Europie. Po powrocie do Warszawy
nie zerwał kontaktu z łódzkim zoo – pozostał przez
długi czas jego doradcą.
Tymczasem poczyniono widoczne postępy
w przygotowaniach do otwarcia ogrodu zoologicznego,
jak również w pracach przy organizacji ferm zwierząt
futerkowych.
Udostępnienie ogrodu zoologicznego szerszej
publiczności nastąpiło 11 marca 1948 roku. Uroczyste,
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oficjalne otwarcie miało miejsce 22 lipca 1949 roku.
Stanowisko dyrektora objął Jan Żabiński, a stanowisko
kierownika hodowlanego ponownie Jan Landowski. Pod
koniec 1950 roku po ustąpieniu dyrektora Jana Żabińskiego stanowisko kierownicze przejął Jan Landowski,
a na mocy uchwały władz Warszawy objął oficjalnie
1 kwietnia 1951 r. funkcję dyrektora naukowego Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie.
Początki warszawskiego zoo po zakończeniu
działań wojennych były trudne. Nie tylko przygotowanie
terenu, odbudowa zniszczonych budynków i wybiegów,
ale przede wszystkim uzupełnienie zwierzostanu nie
było łatwym zadaniem. Fundusze nie pozwalały na
sprowadzanie zwierząt. Zresztą przedwojenna firma
Hartwig praktycznie jeszcze nie funkcjonowała. Dlatego
priorytetem była własna hodowla i wymiana zwierząt
między ogrodami zoologicznymi.
Przyjazne stosunki przede wszystkim z prof.
Lutzem Heckem, nawiązane w okresie pobytu Jana Landowskiego na praktyce w berlińskim zoo, jak również
z prof. Heinrichem Dathem, prof. Bernhardem Grzimkiem, dr. Hansem Georgiem Thienemannem okazały
się bardzo przydatne, zwłaszcza w tym początkowym
okresie. Zagraniczni przyjaciele i koledzy niejednokrotnie gościli w warszawskim ogrodzie zoologicznym
i prywatnie w domu służbowym Jana Landowskiego
znajdującym się na terenie zoo. Debatowali i wspólnie laboratorium służące do przeprowadzania badań speopracowywali plany znalezienia jak najlepszych roz- cjalistycznych, urządzono sale operacyjne w budynku
wiązań do współpracy ogrodów w niełatwej wówczas nowo powstałej kwarantanny, mające służyć do przesytuacji politycznej i wobec trudności związanych prowadzania zabiegów operacyjnych wraz z zespołem
wykwalifikowanych specjalistów naukowych, w tym
z nieprzynależeniem Jana Landowskiego do PZPR.
Warszawskie zoo było w niezwykle trudnej sy- lekarzy weterynarii.
Systematycznie wzrastająca liczba gatunków zwietuacji również z innego powodu. Podczas wybuchu
zakaźnej epidemii wirusowej zwanej ornitozą, inaczej rzęcych w warszawskim zoo dostarczyła wystarczająco
papuzicą, zachorowało ponad 30% pracowników. Szczę- bogatego tzw. materiału zwierzęcego do przeprowadzania badań z zakresu biofizjologii zwierząt egzotycznych.
śliwie w krótkim czasie udało się ją opanować.
Jan Landowski od początku sprawowania funkcji Wyniki prac dotyczących tych nowych zagadnień były
dyrektorskiej osobiście szkolił pielęgniarzy zwierząt szeroko publikowane w periodykach naukowych krajooraz zootechników. Wspólnie z przedwojennym kolegą wych i zagranicznych; są do dziś cytowane w licznych
ze studiów mgr. Kazimierzem Wardzińskim prowadził renomowanych czasopismach naukowych.
Już w połowie lat 50. warszawskie zoo znajdowało
dział dydaktyczny warszawskiego zoo. W latach 1955,
1957 i 1959 był wykładowcą z dziedziny systematyki się w czołówce europejskich ogrodów zoologicznych
i biologii zwierząt dla asystentów i zootechników ogro- przede wszystkim ze względów naukowo-hodowladów zoologicznych. Tym sposobem względnie szybko nych. Dyrektor Jan Landowski od samego początku
unormował stan kadrowy i przyspieszył rozwój ogrodu kierowania tą placówką zainicjował ścisłą współpracę
z Wydziałem Weterynaryjnym SGGW w Warszawie,
zoologicznego w Warszawie.
Innym ambitnym zadaniem była reorganiza- która układała się pomyślnie i wzorowo. Należy tu
cja warszawskiego zoo i uzupełnienie go o funkcje wymienić prof. Abdona Stryszaka, prof. Stanisława Piwonaukowo-badawcze. W pierwszym rzucie powstało warczyka, prof. Czesława Marańskiego, prof. Stanisława
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Bilewicza i innych. Znali się z Janem Landowskim z czasów studenckich, byli bliskimi kolegami jego brata lek.
wet. Józefa Landowskiego. Konkretna współpraca obu
placówek doprowadziła do powstania w 1956 r. Rady
Naukowej koordynującej badania naukowe, w której
pracach uczestniczył również prof. August Dehnel.
Dorobek naukowy i hodowlany Jana Landowskiego oraz jego współpracowników sprawił, że warszawskie zoo stało się znane i cenione nie tylko w kraju,
ale również na arenie międzynarodowej. Za wybitne
zasługi w hodowli i aklimatyzacji zwierząt egzotycznych
oraz dorobek naukowy Jan Landowski już w 1956 r.
został przyjęty w poczet
członków Międzynarodowej Unii Dyrektorów
Ogrodów Zoologicznych,
w której był jedynym
przedstawicielem polskich ogrodów zoologicznych do roku 1971.
Rodzina w zoo
Na p o cząt ku
1953 r., niespełna dwa
lata po po objęciu stanowiska dyrektora, Jan Landowski z sześcioosobową rodziną wprowadził
się do przedwojennego
budynku służbowego
znajdującego się na terenie ogrodu zoologicznego. Dwa największe
pomieszczenia przeznaczył na laboratorium do
badań naukowych oraz
pokój lekarzy weterynarii. W pozostałych pomieszczeniach zamieszkała
rodzina. Było to trochę ryzykowne sąsiedztwo. Dezynfekcja i higiena były najważniejsze i nieodzowne.
Ale nie było innego rozwiązania, bo przedwojenny
budynek biurowy został zajęty przez komisariat milicji rzecznej. Taki stan rzeczy trwał do końca lat 60.
Prowizoryczne biuro mieściło się naprzeciw budynku
dyrektora w odległości ok. 30 m. Tam również znajdował się dział dydaktyczny. Wkrótce Jan Landowski
dodatkowo zmniejszył powierzchnię mieszkaniową
rodziny o duży pokój na parterze, bo potrzebne było
miejsce dla zwierząt słabych lub całkowicie odrzuconych
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przez matki po porodzie. W piwnicy zorganizowano
kuchnią zwierzęcą i pomieszczenia dla małych zwierząt
wymagających stałej opieki.
Pracy było bardzo dużo, nocą naturalnie również.
Każdy członek rodziny, uprzednio przyuczony przez
Jana Landowskiego, sumiennie wykonywał zlecone
mu zadanie odpowiednie do wieku. Nie pamiętam, aby
ktoś się z tego powodu uskarżał. Wspólnym wysiłkiem
udało się wychować lwy, niedźwiedzie, lamparty, hienę,
szakale, tygrysy, rysie, wydry, jeżozwierze, szympansy, kangura i inne zwierzęta. Przede wszystkim moja
mama, Anna Landowska, była dla mojego taty, dyrektora Jana Landowskiego,
silną podporą nie tylko
w pracy hodowlanej, ale
i organizacyjnej.
Przyjmowanie
gości krajowych, jak
również zagranicznych
odbywało się w domu
dyrektora. Sytuacja
znacznie się poprawiła
koniec lat 60., gdy zwrócono ogrodowi zoologicznemu przedwojenny budynek biurowy.
W jednym ze zwolnionych pomieszczeń urządzono gabinet dyrektora,
natomiast drugie, większe pomieszczenie z kominkiem przeznaczone
było głownie na cele
reprezentacyjne. Podejmowano tam przedstawicieli
innych ogrodów
1953 r.
zoologicznych, świata
nauki, kultury, polityki oraz rozlicznych instytucji,
które współpracowały z warszawskim zoo.
Na kronice filmowej z 1956 r. można obejrzeć
kilka migawek z zoo: http://www.kronikarp.com/szukaj,10492,tag-696726,10492,tag-696726.
Dzieci
Jest nas czworo. Dwie z moich trzech sióstr
ukończyły studia weterynaryjne, trzecia medycynę.
Ja zostałem lekarzem. Najstarsza, lek. wet. Ewa Landowska-Płażewska, pracowała od 1963 r. u boku ojca
w warszawskim ogrodzie zoologicznym.
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1956 r. Słoń „Partyzant” przyjechał
do Warszawy z Wietnamu.
Syn dyrektora, Janek Tadeusz
Landowski, zaprzyjaźnia się
z wielkim zwierzęciem.
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Działalność szczególna i ogólna
Nie tylko dobro i rozwój warszawskiego zoo
leżały Janowi Landowskiemu na sercu. Współpracował przy projektowaniu i zakładaniu nowych ogrodów zoologicznych w kraju, np. w Płocku, Chorzowie,
Opolu, Toruniu, Gdańsku-Oliwie. Był mentorem dyr.
Gucwińskiego z Wrocławia, w 1971 r. wprowadził go
jako drugiego przedstawiciela polskich ogrodów zoologicznych w poczet członków Międzynarodowej Unii
Dyrektorów Ogrodów Zoologicznych.
Już w latach 1956, 1957, 1959 jako rzeczoznawca
w sprawach zakupu zwierząt dla polskich ogrodów
zoologicznych był częstym gościem w Holandii i Niemczech Zachodnich. W efekcie sprowadzał coraz to nowe
zwierzęta do ogrodów zoologicznych w Polsce.
Na licznych międzynarodowych kongresach i sesjach naukowych dyrektorów ogrodów zoologicznych
w prawie wszystkich krajach europejskich, w których
brał udział, był znany i ceniony ze szczególnie interesujących referatów. Przez swoje publikacje Jan Landowski
sprawił, że prowadzone przez niego warszawskie zoo
stało się znane i znalazło się w czołówce najbardziej
postępowych ogrodów zoologicznych świata.
Podczas pracy na stanowisku dyrektora zoo Jan
Landowski stworzył struktury na wzór nowoczesnych
ogrodów zoologicznych w Europie i na świecie, do dziś
zachowujące swoją aktualność. Rozplanowanie zoo na
strefy geograficzne, jak strefa polarna, afrykańska, azja- przeprowadzania zabiegów leczniczych i operacyjnych
tycka i europejska, wybudowanie rozległych wybiegów – to wszystko świetne rozwiązania.
Pod koniec lat 60. warszawskie zoo miało redla zwierząt, kompleksu ptactwa wodnego, nowoczesnej
żyrafiarni, zaplecza gospodarczego, ośrodka kwarantan- prezentantów 300 gatunków zwierzęcych, a liczba
ny dla zwierząt nowo sprowadzanych i pomieszczeń do wszystkich zwierząt wzrosła do ponad 2000. Zoo mogło
się szczycić nadzwyczaj udaną hodowlą lwów,
Wymiana doświadczeń naukowych
w przerwie obrad
które były ważnymi obiektami wymiennym
między ogrodami zoologicznymi. Uzyskano
pierwsze w Europie przychówki tapira, hipopotama, pingwinów oraz białego bociana i innych
zwierząt w warunkach ogrodu zoologicznego.
Dr Jan Landowski już w okresie powojennym był organizatorem planowego zbioru
ślimaków w Polsce i organizatorem ich eksportu, co było zarazem źródłem dewizowym
dla kraju.
Janowi Landowskiemu bardzo zależało na pielęgnowaniu historii zoo, zwłaszcza
pamięci o założycielu, dyrektorze Wenantym
Burdzińskim. Na terenie warszawskiego ogrodu
zoologicznego stanął kamień pamiątkowy ku
czci pierwszego dyrektora.
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Kongres Międzynarodowej Unii Dyrektorów Ogrodów Zoologicznych
w Rotterdamie, 1957 r.
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Przed kamerami telewizyjnymi, 1966 r.

Działalność popularyzatorska
Jan Landowski był autorem licznych
artykułów w prasie, a od 1951 r. regularnie raz
w miesiącu prowadził audycje popularnonaukowe o tematyce zoologicznej. Już od 1953 r.,
od początku emisji programu TV w Warszawie, informował telewidzów o wydarzeniach
dotyczących warszawskiego zoo, prezentując
nowe egzotyczne i nowo narodzone zwierzęta. Wygłaszał liczne prelekcje przyrodnicze
w szkołach, zakładach leczniczych dla dzieci,
ośrodkach kultury oraz klubach miłośników
zwierząt. Był również cenionym i częstym
gościem audycji radiowych i telewizyjnych na
arenie międzynarodowej dzięki doskonalej znajomości języków niemieckiego i francuskiego.
Nie tylko rozległą wiedzą, ale i przymiotami
charakteru zyskiwał powszechny szacunek
i sympatię.
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Z lwiątkami
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naukowym prof. dr. Stanisława Bilewicza, a po jego
śmierci – prof. Janusza Gilla. Zwieńczeniem badań była
praca doktorska, którą Jan Landowski ukończył w 1969
roku. Tytuł doktora nauk przyrodniczych uzyskał 11
maja 1970 roku.
Pełnione funkcje
• Jeden z założycieli oraz członek zarządu od 1957 r., a od
1962 r. prezes zarządu głównego Polskiego Związku
Hodowców Drobnego Inwentarza, w tym zwierząt
futerkowych.
• Przewodniczący rady redakcyjnej miesięcznika „Hodowca Drobnego Inwentarza”.
• Przewodniczący Sekcji Żywienia Zwierząt przy Polskiej
Akademii Nauk.
• Wiceprezes warszawskiego oddziału Ligi Ochrony
Przyrody.
• Członek rady naukowej przy warszawskim ogrodzie
zoologicznym.
• Członek komisji doradczej ds. ogrodów zoologicznych
przy Ministerstwie Gospodarki Komunalnej.
• Członek Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody
Praca naukowa i doktorat
Pomimo wielu obowiązków zawodowych zwiąi jej Zasobów – Komisji Zwierząt Ginących.
zanych z funkcją dyrektora ogrodu zoologicznego Jan • Członek komisji ds. nomenklatury zoologicznej PolLandowski bezustannie pracował naukowo. Był ściśle
skiego Towarzystwa Zoologicznego; wspólnie z prof.
dr. Władysławem Hermanem w ramach postępu techzwiązany z Zakładem Embriologii i Fizjologii Zwierząt
Instytutu Zoologicznego na uniwersytecie w Warszawie.
nicznego w hodowli zwierząt futerkowych kierował
i nadzorował pracami naukowymi w tym zakresie.
Już w 1950 r. rozpoczął badania nad rozpłodem kuny
leśnej (Martes martes) w warunkach hodowli klatkowej. • Przewodniczący zarządu Sekcji Ogrodów Zoologicznych Polskiego Towarzystwa Zoologicznego.
Od 1960 r. badania odbywały się pod kierownictwem
• Członek Międzynarodowej Unii Dyrektorów Ogrodów
Zoologicznych od 1956 r.
• Organizator i kurator Polskich Ferm Zwierząt Futerkowych, które odgrywały istotną rolę w produkcji
wysokojakościowych skór zwierząt futerkowych.
• Członek Koła Myśliwskiego Muflon w Warszawie.
• Sędzia licencyjny zwierząt futerkowych od 1946 roku.
Odznaczenia
Nadrzędnym celem życia Jana Landowskiego było
dobro warszawskiego ogrodu zoologicznego i żyjących
w nim zwierząt; oddany tej sprawie bez reszty przepracował w ogrodzie 36 lat, w tym 21 lat jako jego dyrektor.
Za osiągnięcia w pracy zawodowej został odznaczony
22 lipca 1959 r. Złotym Krzyżem Zasługi. W 1961 r.
z okazji jubileuszu 10-lecia pracy na stanowisku dyrektora zoo udekorowany Srebrną Odznaką za Zasługi dla
Miasta Warszawy. Z okazji 40-lecia warszawskiego zoo
odznaczony Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski.
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Trudne dni
21 maja 1937 roku był czarnym dniem dla całej
rodziny Landowskich. Tego dnia ukochany brat Jana,
lekarz weterynarii Jozef Landowski utonął podczas
kąpieli w nurtach Wisły. Jan i Józef wspomagali się
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wzajemnie w okresie studiów, snuli wielkie plany, które
w ciągu sekund przestały istnieć.
35 lat później, 2 października 1972 roku zmarł Jan
Landowski. Pogrzeb odbył się 6 października. Zgodnie
z wolą pracowników zoo i rodziny orszak żałobny po
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mszy św. w kościele Matki Boskiej Loretańskiej w drodze na cmentarz Powązkowski przejechał główną aleją
przez ukochane zoo dyrektora. W smutnej uroczystości
uczestniczyło wielu przedstawicieli ogrodów zoologicznych oraz świata nauki z kraju i z zagranicy, m.in.
dr Wolfgang Grummt z Berlina. Profesor Heinrich
Dathe przybyły z ramienia Międzynarodowej Unii
Dyrektorów Ogrodów Zoologicznych z Berlina swoją
mową pożegnalną oddał ostatni hołd dyrektorowi Jan
Landowskiemu.
Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie stracił
wybitnego zoologa obdarzonego wielkim urokiem osobistym, człowieka o szerokich horyzontach myślowych,

potrafiącego mobilizować współpracowników do pracy
naukowej dotyczącej tematyki zoologicznej.
Pamięć
Ku czci dyrektora Jana Landowskiego w 1979 r.
odsłonięto kamień pamiątkowy na terenie warszawskiego ogrodu zoologicznego.
Na mocy uchwały Rady Miasta Warszawy
jednej z ulic na warszawskiej Pradze nadano imię
Jana Landowskiego (http://warszawa.naszemiasto.pl/
artykul/kody-pocztowe-warszawa-alfabetyczny-spis-ulicl,3617460,art,t,id,tm.html).
Dr med. Jan T. Landowski
syn

4 marca 1980 r.
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„Łowiec Polski”, dwutygodnik, nr 5 (1200), 1 marca 1963 r.

Jan Landowski
w gabinecie
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Prof. H. Dathe w towarzystwie swoich współpracowników podczas narady w warszawskim zoo

Na zaproszenie dyrektora zoo w Duisburgu, dr. Wolfganga Gewalta, uczestniczyłem w międzynarodowej konferencji specjalistów od ssaków
wodnych, która odbyła się w delfinarium miejscowego zoo w październiku 1973 r.

Jan T. Landowski, syn
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Publikacje naukowe
Jana Leona Landowskiego
1.

2.

3.

4.

Wpływ odosobnienia i współbytowania na rozwój i wzrost
larw Periplaneta orientalis. L. Spraw. TNW, 4, Warszawa,
30. 190-203. Wyciąg z posiedzenia naukowego Warszawa 1937.
Der Einfluss der Einzelhaltung und des gemeinschaftlichen Lebens auf die Entwicklung und das Wachstum
der Larven Periplaneta orientalis L. Biol. Zbl., Leipzig,
58. 512–515. 1938. Sonderdruck aus dem Biologischen
Zentralblatt 58.512–515.1938.
Erfahrung in der Haltung von Schimpansen im Warschauer Zoo. Der Zoologische Garten /N.F./ Bd. 24. 3/4.
S. 256–267.1958.
Bericht aus der Tätigkeit des Warschauer Zoos 1957/
Abzug 1959/.

5. Einige Beobachtungen über das Sperma des indischen
Elefanten (Elephas maximus) L. Mitautorschaft J. Gill.
Der Zoologische Garten /N.F./. Band., 29 Heft 5.Okt.1959
Eingang. Druck 1964.
6. Versuche zur Bestimmung der maximalen Altersgrenze
bei Tieren im Zoo. Mitautorschaft Dr. J. Jakubowski.
Veterinärmedizin Jahrgang 6 Nr.1 Januar 1960.
7. Einige Berichte über die Tätigkeit des Physiologischen
Laboratoriums im Zoo Warschau –Referat im Druck,
vorgetragen: Internationaler Kongress der Direktoren
zoologischer Gärten in Kopenhagen 1959.
8. Pelztier-Versuchsfarm im Warschauer Zoo. Jahrbuch
Agrarwissenschaft – im Druck.
9. Wstępne obserwacje nad mieszańcami lisa srebrnego (Vulpes vulpes var. argentata) i piesaka (Alopex
Logopus). Rocznik Nauk Rolniczych. Warszawa, B
76,2;343–348.1960.

15. Luchszucht im Warschauer Zoo. Kongress der polnischen
Anatomen und Zoologen, sowie Bulletin des Ministeriums für Kommunale Wirtschaft.
16. Wie erlangten wir die Nachzucht der Marder. Zeitschrift
Hodowca Drobnego Inwentarza (Der Kleintierzüchter)
Nr. 12-1954.
17. Der universale Fuchszwinger. Artikel in Hodowca Drobnego Inwentarza. Nr. 6–1954.
18. Wie züchten und ernähren wir Marder. Artikel in Hodowca Drobnego Inwentarza Nr. 5-1955.
19. Marder im Zoo Warszawa. Artikel in Hodowca Drobnego
Inwentarza Nr. 7,1;15-1958.
20. O kunach w warszawskim ZOO. Artikel in Hodowca
Drobnego Inwentarza 8.6;19-1960.
21. Marder im Zoo. Artikel in Hodowca Drobnego Inwentarza. Nr.1 –1959.
22. Exotarium im zoologischen Garten in Frankfurt am
Main. Bulletin des Ministerium für kommunale Wirtschaft.
23. Die zoologischen Gärten in Polen. Warschau 08.06.1964,
gleichzeitig: Nachtrag VII, zoologische Gärten, Tierparks
und Schauaquarien der Welt. 1965–31 (1–2).
24. Akwarium. A. Taborski, J. Landowski, K. Gabryś. PWRiL
Warszawa 1957, 240 stron.
25. Akwarium. J. Landowski, Z. Woliński. PWRiL, Warszawa
1967. 228 stron.
26. Papużki faliste. PWRiL, Warszawa 1966. 112 stron.
27. Papużki faliste. PWRiL, II wydanie, Warszawa 1973.
28. Przewodnik po ogrodzie zoologicznym m.st. Warszawy.
Warszawa 1956. 80 stron.

10. Anmerkung zur Aufzucht eines neugeborenen Schimpansen (Pan troglolytes), (l.1766), im Zoologischen Garten.
Der Zoologische Garten /N.F/ Band 38,Heft 1/2.–1970.

29. 30 lat warszawskiego zoo. Z. Woliński, J. Landowski. 1959.

11. The Breeding of Pine Martes (Martes martes) in captivity
VI 1962. The Zoological Society London. International
ZOO Yearbook 1962, pages 21–23 Vol.3.

31. Geschichte des jetzigen zoologischen Gartens von Warszawa. Bulletin Zoo 1956.

30. Geschichte und Bedeutung der zoologischen Gärten/
Abzug Zoo. 1959.

12. Abstammung des Silberfuchses und wirtschaftliche
Bedeutung seiner Zucht. Wydawnictwo Las Polski 1951.

32. Spacerkiem po zoo. Tygodnik Stolica nr 13/1961. Biblioteka Publiczna im. Jana. Z. Rumla w dzielnicy Praga
Południe m.st. Warszawy.

13. Pelztierzucht für die Forstwesen-Enzyklopädie. Herausgeber: Polnische Wissenschaftliche Forstgesellschaft.

33. Stand der Kleintierzucht in der Ungarischen Volksrepublik. Hodowca Drobnego Inwentarza nr 4/1962.

14. Hilft den Vögeln den Winter zu Überstehen. Przyroda
Polska (Polnische Naturkunde), Nr.11 und 12. 1959.

34. Geburt und künstliche Aufzucht einer Kegelrobbe, Halichoerus grypus (Fabricius, 1971), im zoologischen Garten
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Warschau. J. Landowski, Z. Woliński. Der Zoologische
Garten Band 39.
35. Erste gelungene künstliche Aufzucht von Binturongs
(Arctictis binturong Raffl.) im Warschauer Zoo. Zool.
Garten N.F., Leipzig 42. 1972. ½, S.38–50.
36. Badania nad rozpłodem kuny leśnej (Martes martes),
/L. 1758/ w warunkach hodowli klatkowej. Warszawa
1969. Zakład Embriologii i Zakład Fizjologii Zwierząt
Instytutu Zoologicznego Uniwersytetu Warszawskiego
oraz w ogrodzie zoologicznym Warszawa.
37. Maul und Klauenseuche in polnischen zoologischen
Gärten in den Jahren 1962–1963. VI internationale
Symposium Erkrankungen der Zoo-Tiere. Wien 8–10.05.
1964 und Berlin Seite 25–31. Berlin. St. Piwowarczyk,
J. Landowski.
38. Breeding Humboldt’s Penguins at Warsaw zoo. International zoo yearbook 9 Vol.7, pages 40–43, 1967.

39. Künstliche Aufzucht und Entwicklung Jünger Elche
(Alces alces), /L.1758/, Warschau. Der Zoologische
Garten (N.F.), Band 36, Heft 6, 1969.
40. Über die Krankheits und Todesfälle der Seelöwen in
polnischen zoologischen Gärten, Z. Woliński, J. Landowski. Norddeutsche Veterinärmedizin 1962. 14, Suppl.1
125–137.
41. Lisy polarne ze Szpicbergenu. Hodowca Drobnego
Inwentarza 9,3;11–12.1961.
42. Ośrodek hodowlany małp w Suchumi (ZSRR). Zwierzęta
Laboratoryjne 1967, V. 2.
43. Wkład ogrodów zoologicznych w dzieło restytucji i ochrony żubra. Jan Landowski, Zbigniew Woliński. Postępy
Restytucji Żubra 2, 259-280, Warszawa 1969.
44. Duration of pregnancy in animals in zoo. J. Jakubowski,
J. Landowski. Med.Wet. 16-12; 737-739. Lublin.

Referaty i recenzje
1.

2.

Wissenschaftliche Untersuchungsergebnisse und seltene
Nachzucht im Warschauer Zoo in der Nachkriegszeit
– Referat von der Versammlung der Gesellschaft der
Naturwissenschaftler – 1959.

11. Teilnahme am I. Internationalen Symposium zum Thema

Erfahrungen über die Löwenhaltung im Warschauer
Zoo – Referat vorgetragen bei der Beratung der Wissenschaftler polnischer Zoologischer Gärten in Lodz
am 17.12.1955.

12. Teilnahme am Internationalen Symposium über Przewal-

3.

Eindrücke von der Reise durch tschechische zoologische
Gärten. Lodz 16.12.1955.

4.

Rezensionen Album unter dem Titel Tiere vor dem
Objektiv., Autor J. Styczyński.

5. Rezension des Lehrbuches über die Nutrias. Jahr 1958.

Krankheiten der Tiere zoologischer Gärten. /Bericht in
Maschinenschrift/, Berlin, März 1959. Deutsche Akademie der Wissenschaften.
ski – Pferde. Praha. 1959. /Bericht in Maschinenschrift,
vervielfältigt.
13. Eindrücke vom XIV Kongress der Union der Zoo Direktoren in Kopenhagen – vorgetragen: Versammlung der
Ingenieure und technischen Angestellten zoologischer
Gärten. Februar 1960. Opole.
14. Vorträge im Bereich Systematik und Biologie der Tiere,
bei Lehrgängen, organisiert durch den Minister G.K. für

6. Rezension des Buches unter dem Titel/Ratgeber des
Nutriazüchters/, Warszawa 1959.

Assistenten zoologischer Gärten und Tierpfleger in den

7. Rezension des Buches unter dem Titel /Pelztiere/. Autor
J. Szuman und andere. Warszawa 1952.

15. Berichte in Maschinenschrift und vervielfältigt von

8. Rezension von 6 naturwissenschaftlichen Filmen, im
Auftrag des Zentrums für pädagogische Aufklärungsarbeiten des Unterrichts-Ministerium – 1950.

rektoren zoologischer Gärten. Beginn: 1957 Rotter-

9. Seltenere Zuchterfolge im Warschauer Zoo in der Nachkriegszeit – Referat gehalten auf dem Internationalen
Kongress der Union der Zoo Direktoren in Frankfurt
a/M. Jahr 1958
10. Einführende Beobachtungen über die Humboldt Pinguine
im Warschauer Zoo. Oliwa 1961.
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Jahren 1955, 1957, 1959.
allen internationalen Kongressen der Union der Didam,1958 Frankfurt am Main, Kopenhagen 1959 und
in den darauf folgenden Jahren, bis zum Kongress in
Barcelona.
16. Tropiliśmy słonia Tiemoco. Tłumaczenie z jęz. niemieckiego. J. Landowski. Tytuł oryg. Wir lebten mit den
Baulen. Bernhard Grzimek. Nasza Księgarnia Warszawa
1972.
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Jan Leon Landowski, Direktor des
Zoologischen Gartens in Warschau

Jan Leon Landowski, Director of The
Warsaw Municipal Zoological Garden

Ein Leben für
die Tiere

Life
for animals

Jan Tadeusz Landowski

Jan Tadeusz Landowski

Der Warschauer
Zoo war mein
Zuhause. Zusammen mit
meinen drei
Schwestern bin
ich hier aufgewachsen, habe
hier gelebt. Fast
täglich waren
wir mit dem
Thema und den
Belangen der
Tierbetreuung
und des Zoos
beschäftigt.
Das Leben und
Wirken meines
Vaters in dieser
Institution, umfasst sein ganzes Leben – 36
lange Jahre, davon über 21 als sein Direktor. Es war keine gewöhnliche Arbeit. Es
war ein Lebenswerk, verbunden mit einer
großen Passion und Liebe zu Natur und
der Tierwelt. Ohne ihn wäre der Warschauer Zoo nicht das was es später wurde:
ein Platz für seltene Tierarten, zufriedene
Besucher, eine international anerkannte
Institution und Lehreinrichtung.
Das Andenken an meinen Vater ist nicht
allgemein verbreitet, mein Bestreben ist es,
die Erinnerung an ihn wach zu halten.

The Warsaw
Municipal
Zoological Garden
was our
home. I and
my three
sisters, we
all grew up
there. Every
day we had
to deal with
the matters
of the animals and the
garden. Our
father, Jan
Leon Landowski, Ph.D.
worked 36 years at the Warsaw zoo, out of
which 21 years as its director.
The zoo for our father was not only a job,
but above all passion combined with great
love for animals, giving meaning to his
whole life. The Zoological Garden in Warsaw without Jan Landowski as its director
would not be the same place as it is today.
The memory about my father is worth promoting and supporting because he was not
only an outstanding zoo manager, but also
a distinguished zoologist cited in scientific
literature worldwide until today.
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Kindheit
Childhood and youth –
Jan Leon Landowski wurde am 21. Februar 1913 development of interests
Jan Leon Landowski was born on February 21,
im Dorf Ossowo, Kreis Stargard, Woiwodschaft Danzig,
als Sohn einer kinderreichen Familie geboren. Sehr früh 1913 in Osowo, in the district of Starogard Gdański,
– im Alter von nur 11 Jahren – verlor Jan Landowski as the fourth son in a large family. Early, at the age of
seine Mutter. Sein Vater – der einziger Ernährer der 11, he lost his mother. His father and my grandfather
12-köpfigen Kinderschar, ist zunächst seinem Beruf had a family of 12 children under his care. He was
als Dachdecker nachgegangen, als die Familie im Jahre a roofer by profession, but in 1921 he moved with his
1921 nach Grudziądz – Graudenz umzieht, arbeitet er family to Grudziądz and worked as a janitor at a local
dort als Schulmeister des Graudenzer Gymnasiums. Die secondary school. He was a demanding father, but he
Familie bekommt eine Wohnung
cared about the education of all his
auf dem Gelände der Schule.
children. Jan graduated elementary
Der von nun an alleinerzieschool in Osowo and continued his
hende Vater führt zwar ein strenges
education in secondary school with
Regiment, achtet aber sehr auf eine
a natural science and mathematics
gute Erziehung und Ausbildung
profile in Grudziądz.
der Kinder, die er sehr liebt und im
From an early age animals
christlichem Sinne erzieht.
and natural sciences were Jan’s passion. In the school garden he dealt
Nach Beendigung der
with great passion with the care of
Grundschule in Ossowo, setzt Jan
Landowski seine Ausbildung am
plants, breeding of small animals,
mathematisch-naturwissenschafthe amassed his own collection of
lichen Gymnasium in Graudenz
catalogued insects.
fort. Schon seit früher Kindheit
An extensive school yard with
ist sein Interesse an Tieren und
a garden and a nearby park were
Naturwissenschaften groß. Auf dem
his favourite places to spend his
Gymnasiumgelände existierte ein
free time, although he never had
kleiner Garten wo er mit großem Interesse Pflanzen- much of it, because apart from school activities Jan
pflege und Kleintierzucht betrieb und seine erste eigene helped his father with the work at the secondary school,
Insektensammlung katalogisierte. Der große Schulhof especially before the start of each new school year and
mit dem Garten und den nahgelegenen Parkanlagen after its completion.
waren sein liebster Aufenthaltsort, denn die freie Zeit
He preferred to stay immersed in nature watching
war sehr begrenzt. Regelmäßig half er seinem Vater bei birds, animals and vegetation for hours. Jan was also
diversen Arbeiten im Gymnasium und in den dazu- active in the nearby Catholic church, he found the time
gehörigen Gebäuden und beteiligte sich sehr aktiv als to learn to play the mandolin and violin as well. It is
Ministrant in der nahgelegenen Kirche. Der Aufenthalt worth mentioning that the whole Landowski family was
in der Natur war eine Leidenschaft, es war aber auch musically talented. My grandfather played the accordion
die einzige Erholung.
and musical evenings were often organised at his home.
Die gesamte Familie war sehr musikalisch. Jan
Jan met good teachers in his life. His first nature
spielte Geige und Mandoline, sein Vater Akkordeon. teacher was a long time secondary school professor
Systematisch organisierten sie Hauskonzerte, die sich Dr J. Bischoff.
His knowledge and heuristic teaching methods
schon bald großer Beliebtheit unter den Familienangehörigen und Freunden erfreuten.
awakened and deepened an interest in biology and
Sein erster Lehrer für Naturkunde im Gymnasium botany in many students. Lessons with the use of
wurde der langjährige, erfahrene Professor Dr. J. Bi- a microscope enabled an insight into the interior of
schoff, welcher mit seinem breit angelegtem Wissen the plant body, allowed to explore cellular structures,
und seiner heuristischen Lehrmethode, das Interesse introduced a previously unknown world.
und die Liebe seines Schülers für Biologie und Botanik
The second most important teacher was prof.
zu vertiefen verstand.
Egon Tkaczyk, who had excellent lectures, especially in
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Das Mikroskopieren war für ihn wie eine Offenbarung. Mit dessen Hilfe konnte man nun das Innere
der Pflanzenorganismen erforschen und benennen,
eine ihm bisher völlig unbekannte Welt eröffnete sich.
Sein zweiter Biologie – Lehrer war prof. Egon
Tkaczyk, der mit seinen hinreißenden Vorlesungen,
besonders auf dem Gebiet der Evolution, maßgeblich
und endgültig über das zukünftige Berufsleben seines Schülers entschied. Schon als 15-jähriger ist Jan
Landowski fest entschlossen, nach der Beendigung
der Schulzeit, sich dem Studium der Naturkunde – besonders auf dem Gebiet der Zoologie – zu
widmen. Nach einer langen Kontaktpause zwischen
beiden, rund 25 Jahre später, in einem Brief vom 23.
Februar 1962, schreibt Prof. E. Tkaczyk folgendes
...Ihre Nachricht erfreute mich sehr. Ich denke oft
und gern an meinen ehemaligen Schüler zurück, der
mir aufgrund seines außergewöhnlichen Fleißes und
Strebsamkeit während der Biologiestunden lebhaft in
Erinnerung geblieben ist…
Studienzeit und erste
wissenschaftliche Studien
Nach Beendigung seiner Schüler-Zeit in Gymnasium Graudenz, und trotz der schwierigen materiellen Situation der Familie, zieht Jan Landowski 1931
zusammen mit seinem Bruder Josef nach Warschau.
Jan immatrikuliert auf der mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultät der Warschauer Universität, sein
Bruder auf der Veterinär-medizinischen.
Die Studienzeit war nicht einfach. Die in Graudenz verbliebene Familie versucht ihre Studenten zu
unterstützen. Stolz, weil ihre beiden Brüder studieren
können, nehmen die daheim verbliebenen Geschwister zusätzliche Arbeiten auf um genügend finanzielle
Mittel zu organisieren. Die schwierige Wohnsituation,
sowie die Notwendigkeit den eigenen Unterhalt zu
bestreiten, machen auch in Warschau die Suche nach
zusätzlichen, bezahlten Tätigkeiten unumgänglich.
Trotzdem findet Jan Zeit seinen Bruder Josef zu den
Vorlesungen an der Veterinär-medizinischen Fakultät
zu begleiten. Besonderes Augenmerk fällt hier auf die
Zoologie Vorlesungen – vorgetragen von dem weltberühmten polnischen Zoologen Prof. Dr. Kazimierz
Janicki haben es ihm angetan. Zu erwähnen wären
auch die Vorlesungen von Prof. Dr. Jan Dembowski,
der mit seiner Redekunst und außerordentlichen und
spannenden Thematik die Begeisterung und die Herzen
aller Studenten mitzureißen versteht.
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the field of evolution. He influenced my father’s interests
to the point that as a 15-year-old student he decided
that after obtaining his secondary school certificate he
would study biology and zoology.
25 years later prof. Egon Tkaczyk in a letter from
February 23, 1962 wrote: Your message made me very
happy, and I often mentioned my former student, who
due to extraordinary diligence and perceptiveness during my lectures in biology remained live in my memory.
First studies and research
After graduating from secondary school in 1931,
despite the difficult financial situation, Jan went to Warsaw
with his brother Józef, to start studying – his brother at the
Faculty of Veterinary and Jan at the Faculty of Mathematics and Natural Science of the University of Warsaw. The
time of the university studies was not easy. The family in
Grudziądz, very proud of both brothers, joined forces to
support the students. The rest of the siblings undertook
additional work, thereby gaining financial means to improve the financial situation of the brothers in Warsaw.
Despite these difficulties and classes at the university Jan
also attended lectures in the field of veterinary medicine
along with his brother Józef. They enjoyed lectures
on zoology conducted by a world-famous zoologist
Professor Dr Konstanty Janicki, as well as Professor Jan
Dembowski. Rhetorical skills, and above all interesting
subjects aroused admiration in all students.
In the second year of his studies, as one of the
few students of biology, Jan Landowski received a scholarship. During the third year of his studies he started
research which eventually helped him crystallise the
subject of his thesis at the Institute of Biology at the
Faculty of Medicine of the Warsaw University. A worldfamous professor Dr Stefan Kopeć provided supervision
and management of the research
Professor Kopeć created ideal conditions for
research for the capable student; with the consent of
the authorities of the Institute, located at the Palace
of Science and Technology in Nowy Świat Street, Jan
Landowski received a room, where he could live and
continue his research in the field of experimental
biology. The studies on the anatomy, embryology and
bionomy of cockroaches required eighteen months of
observation and measurements of the experimental
animals. Professor Stefan Kopeć showed keen interest
in the course and progress of the works, he was not
only a mentor, but he also became a great friend of
Jan Landowski.

wydanie specjalne_2018_02

Warszawskie zoo – mój dom
Schon im zweiten Studienjahr war Jan Landowski
Having passed his exams in 1936 Jan Landowski
einer der wenigen Studenten, die für ihre hervorra- obtained a Master’s degree in philosophy in the field of
gende Lernerfolge ausgezeichnet wurden und infolge zoology and comparative anatomy. The results of his
ein Stipendium bekamen. Das erlaubte ihm, schon im scientific work proved to be very successful, and the
dritten Studienjahr, seine Diplomarbeit in der Abteilung paper was published in 1937 in the scientific journal
für Medizin im Institut für Biologie unter der Leitung of the Polish Academy of Sciences, where he presented
des weltberühmten Biologen Prof. Dr. Stefan Kopeć and explained the problem of post-embryonic growth
zu beginnen. Prof. Dr. Stefan Kopeć stellte seinem and development of various insect populations.
begabtem Studenten ideale Arbeitsbedingungen zur
Verfügung. Er erlaubte ihm im Institut, welches sich Scientific and professional activity
im Staszic Palast auf der Nowy Świat Straße befand,
Immediately after graduation, on October 1,
zu wohnen um wissenschaftlich ungestört arbeiten zu 1936 Jan Landowski started work at The Warsaw Mukönnen. Prof. Dr. S. Kopeć interessierte sich nicht nur nicipal Zoological Garden as a researcher assistant
als Mentor, später gar auch als guter Freund, lebhaft responsible for the feeding and breeding of animals.
für die Fortschritte und Ergebnisse seiner Arbeit. Sei- Under his leadership, many animals were born in the
ne Untersuchungen im Bereich der experimentellen zoo, including lions and an Indian elephant. Tuzinka,
Biologie, Anatomie, Embryologie und Bionomie der the famous elephant born in the zoo, was under Jan’s
Schaben dauerten fast zwei Jahre. Im Ergebnis dieser personal care.
In order to deepen the knowledge of breeding
Arbeit, in welcher das Wachstum und postembryonale
Entwicklung in verschiedenen Populationen der Insek- and acclimatisation of exotic animals at his own request
ten erörtert wurde, und nach Bestehen des Diplom-Ex- and with the consent of the then director Żabiński, he
amens im Jahre 1936, erhielt Jan Landowski den Titel received the opportunity to go in 1938 for a six-month
25. Dez. 1938. J. Empfang bei der Familie Dir. Dr. Zoo. Lutz Heck während
meiner Berliner Zeit. Auf dem Photo Dir. G.H. Thienemann, Dr. Weidlein,
zwei Hecks Söhne, Futtermeister und Baumeister. Die Kopie des Photos
habe ich vom Dr. Thienemann – Dir. des Duisburger Zoo im Jahre 1959
erhalten.
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Photo taken on December 25, 1938 in Berlin during a reception at L. Heck’s,
the zoo director. At that time I was at the Berlin Zoo on an internship. In
the photo are shown: director G.H. Thienemann, dr Weidlein, Heck’s two
sons, Futtermeister and Baumeister. I received the copy of the photo
from Dr Thieneman, director of the zoo in Duisburg, in 1959.
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Magister der Philosophie im Bereich der Zoologie und
vergleichenden Anatomie. Im Jahre 1937 wurde seine
Forschungsarbeit in einer Zeitschrift der Polnischen
Akademie der Wissenschaften veröffentlicht.
Beruflicher und
wissenschaftlicher Werdegang
Unmittelbar nach Beendigung des Studiums
und Diplomvergabe als Diplomzoologe, erhielt Jan
Landowski am 1. Oktober 1936 die Anstellung im
Warschauer Zoologischen Garten als dessen einziger
wissenschaftlicher Assistent, selbständig verantwortlich
für die Aufzucht und Ernährung der Zootiere. Unter
seiner Zuchtleitung gelangen dem Warschauer Zoo
viele erfolgreiche Nachzuchten zu präsentieren u.a. der
Löwen, und vor allem eines indischen Elefantes (Tuzinka), dessen Aufzucht er persönlich übernahm. Um
seine Kenntnisse in der Zucht und auf dem Gebiet der
Akklimatisation der exotischen Tiere in zoologischen
Gärten zu vertiefen und seinem größtem Wunsch
folgend, beginnt er 1938 – mit dem Einverständnis
der Behörden und des damaligen Zoo Direktors Jan
Żabiński – ein halbjähriges Praktikum im Berliner Zoo.
Der Direktor des Zoologischen Gartens zu Berlin,
Prof. Lutz Heck, ermöglichte ihm auf dem Gelände des
Zoo Wohnräume zu beziehen, die in einer direkten
Nachbarschaft zu seinem Diensthaus standen, wo Jan
Landowski im Kreise seiner Familie wie ein Familienmitglied aufgenommen und behandelt wurde.
Unter der persönlichen Aufsicht und Betreuung des Professors, führt sein Praktikum durch alle
Tierabteilungen, wo er Pflege, neue Zuchtmethoden
und die Akklimatisierung der zahlreichen exotischen
Tiergattungen von Grund auf erlernt.
In Berlin besucht Jan Landowski auch Vorlesungen
an der Humboldt Universität und nimmt an den regelmäßigen Zoo-Sitzungen teil. Dieser Erfahrungsaustausch
mit anderen Mitarbeitern des Berliner Zoo, die gemeinsamen Interessen und wissenschaftliche Streitgespräche
in einer freundschaftlichen, fachlichen Atmosphäre,
bereicherten auch sein späteres Privatleben. Die in
der Berliner Zeit entstandenen Begegnungen, blieben
ihm als Freundschaften ein ganzes Leben erhalten und
führten auch später zum regen und freundschaftlichen
Erfahrungs-, und Wissensaustausch auf der gesamten
europäischen Ebene. Zu ihnen gehörten neben der Familie Prof. Lutz Heck, auch Prof. B. Grzimek, der spätere
Direktor des Zoo Duisburg – Dr. H.G. Thienemann,
Prof. H. Dathe um einige wenige zu erwähnen.
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internship to the famous zoo in Berlin. Its director, Professor Dr Lutz Heck (b. Ludwig Georg Heinrich Heck),
offered him the opportunity to live in his house on the
grounds of the zoo, where he was treated almost like
a family member. Under his supervision and guidance
Jan practised in all animal departments learning the
care details, breeding methods and the ins and outs of
acclimatisation. He participated in scientific meetings,
which were held regularly at the zoo and he attended
lectures at the Humboldt University. After finishing the
internship at the Berlin zoo Jan Landowski received
a letter of recommendation written by Prof. Dr Heck,
in which he highlighted extraordinary ability, knowledge, diligence, desire to work, great passion for animals
and the work, emphasized by all employees and animal
department managers he worked with...
Not only mutual exchange of experience with
scientists from the Berlin Zoo and other zoos has
proved invaluable, but an especially close relationship
with Professor Heck and his family, and later friendship
with many famous zoologists, such as Dr Hans Georg
Thienemann, Prof. Bernhard Grzimek, Prof. Heinrich
Dathe played an important role in the reorganization
of the Warsaw zoo after the war. These friendships,
mutual interest and appreciation survived until the
end of Jan Landowski’s life.
After returning from Berlin to the Warsaw Zoo
in June 1939 Jan Landowski personally supervised
the transport of the first two giraffes from the Port of
Gdynia to Warsaw and then he was sent to Dawigródek
for five young elk living in the wild.
The private life of Jan Landowski was changed.
He met his future wife, Anna Mirska, working in the
administration of the garden, seconded from the City
Council of Warsaw.
World War II
The relaxed and happy time ended on September 1, 1939. World War II broke out, and with it the
bombing began. For safety reasons the lions, the leopards, and Jaś, the elephant, were shot. Other animals
died as a result of the war. Jan Landowski looked at this
with great heartache. Single predators, bisons, a giraffe,
a hippopotamus and wildebeests survived, and the rest
of the precious animals were transported to the Reich.
Jan Landowski did not lose contact with the
zoo and the last of its inhabitants. While working in
a slaughterhouse in the Praga district led by Mr Sobota,
he provided food for the few remaining zoo animals.
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Sein Berliner Praktikum wurde von Prof. L. Heck
mit einem Empfehlungsbrief beurteilt. In diesem unterstreicht Prof Heck sein profundes Wissen, seinen
Fleiß, seine besonderen Fähigkeiten, die mit großer
Gewissenhaftigkeit getane Arbeit, sowie seine große
Liebe zu der Tierwelt, die auch alle anderen Mitarbeiter
des Berliner Zoo hervorgehoben haben.
Unmittelbar nach seiner Rückkehr nach Warschau, setzt Jan Landowski seine Arbeit im Warschauer
Zoo fort und schon im Juni 1939 organisiert und beaufsichtigt er einen Eisenbahn-Transport von zwei Giraffen
vom Hafen Gdynia nach Warschau. Kurz darauf folgt der
Transport von 5 jungen Elchkälbern von Dawigrodko,
den er organisiert und nach Warschau beaufsichtigt.
Im selben Jahr findet im Leben von Jan Landowski
erfreuliche Veränderung statt. Er lernt seine zukünftige Frau Anna Mirska im Warschauer Zoo kennen,
wo sie als Büroangestellte der Warschauer
Stadtadministration, arbeitet. Die Heirat
folgt im Januar 1941.

The German authorities issued a permit to own, among
other things, foxes, organised pig breeding and vegetable gardens.
During the occupation, the Warsaw zoo because
of its relatively secluded location was a popular place
for walks among the inhabitants of Warsaw, as well as
the occupiers – Germans were very fond of zoos. It also
became an important meeting point for the resistance
movement in Warsaw.
In 1943 Jan Landowski, denounced for helping
the Polish resistance movement and wanted by the
Gestapo, was forced to leave Warsaw, leaving his wife
and two children in the Praga district of Warsaw in 1,
Stalowa Street. Until the spring of 1945 Jan worked as
a manager in a private construction company. New
skills proved to be very useful for the reconstruction
of the zoo from war damage.

Besatzungszeit
Die glückliche und stabile Zeit endet abrupt mit dem Kriegsausbruch am 1.
September 1939 und der Liquidation des
Warschauer Zoo.
Die ersten Bomben zerstörten fast
alle Gehege und der so zahlreich aufgebaute
Tierbestand fiel zum großen Teil den ersten
Luftangriffen zum Opfer. Die noch verbliebenen Tiere mussten aus Sicherheitsgründen
erschossen werden. Retten konnte man nur
einige wenige Wisente, eine Giraffe, ein Nilpferd, einen Gnu Antilope, die alle anschließend durch die Besatzer nach Deutschland
abtransportiert wurden.
Inzwischen arbeitet Jan
Landowski im städtischen
Schlachthaus in Warszawa-Praga,
wo er zusammen mit dem damaligen Direktor dieses Schlachthauses – Herrn Sobota, Lieferungen
für die im Zoo noch verbliebenen,
einzelnen Tiere organisiert. Die
deutschen Besatzer erlauben weiterhin eine Fuchshaltung, später
auch eine Schweinezucht und
kleine Gemüsegärten, die der Versorgung
der Warschauer Bevölkerung dienen.
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Die besondere Lage des Warschauer Zoo – weil
auf der anderen Seite des Weichselflusses mit den
dazu gehörenden großzügig angelegten Parkanlagen
und außerhalb der Wohnbezirke gelegen, bot etwas
Anonymität und wurde während der Besatzungszeit
zum Treffpunkt nicht nur der geplagten Warschauer
Bevölkerung, sondern wurde auch für konspirative
Treffen der polnischen Widerstandskämpfer genutzt.
1943 wird Jan Landowski denunziert und von
der Gestapo gesucht. Er flieht aus Warschau und lebt
bis zum Frühjahr 1945 von seiner Frau und seinen
zwei Kindern die in Warschau geblieben sind, getrennt. In dieser Zeit findet er
eine Anstellung in einem privaten Bauunternehmen in der
Funktion eines Bauleiters. Die
hier erworbenen Baukenntnisse
werden ihm später hilfreich sein,
dann, als die Nachkriegsarbeiten zum Wiederaufbau des Zoo
beginnen.
Nachkriegszeit
Unverzüglich nach dem
Kriegsende – im Mai 1945 –
meldete sich Jan Landowski
bei den zuständigen Behörden
zur Arbeit. Die Stadt Warschau
begehrt die Wiedereröffnung
des Warschauer Zoo sehr und
sobald als möglich. Er bekommt
den Auftrag, die Aufräumarbeiten, die Terrainvorbereitung, die
Instandsetzung der zerstörten
Gebäude auf dem Zoo – Gelände
zu beaufsichtigen.
Gleichzeitig arbeitet er als
Angestellter in der Jagdbehörde
im Warschauer Forstministerium.
Schon in der Vorkriegszeit, in seiner Funktion als wissenschaftlicher Assistent im
Warschauer Zoo, spezialisierte
sich Jan Landowski in der Zucht
der Pelztiere, insbesondere der
Füchse und Nerze.
Am 20 August 1946 überträgt ihm das Forstministerium

29

Post World War II years
After the end of World War II Jan returned to
work at the zoo in May 1945. The Management Board
of the Capital City of Warsaw immediately engaged him
to prepare the land and to repair destroyed buildings,
so that the zoo could be revived as quickly as possible.
Jan Landowski worked concurrently in the Department
of Hunting at the Ministry of Forestry. Already in the
pre-war period, while working as a research assistant,
he specialised in breeding fur animals, especially foxes
and mink. On August 20, 1946, Jan took over the position of an inspector at the Ministry.

Juli 1952 im Warschauer Zoo. Löwin Agata mit Hund Terry. Warsaw Zoo, July 1952. Lioness Agata and dog Terry.
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das Amt eines Inspektors. Sein Aufgabengebiet beinhalHe organised and supervised the creation of the
tet die Organisation und Betreuung der neuentstehenden, State Fur Animal Farm, being one of the few specialists
polnischen, staatlichen Pelztier – Zuchtfarmen. Sein in the field in Poland and one of the oldest official judges.
Aufgabengebiet erstreckt sich über die Funktion eines Because the reorganisation works in the Warsaw Zoo
Sachverständigen bis zum Amt des Lizenzrichters für proceeded slowly, Jan decided to apply for the post of
die Pelztierzucht.
a director of the zoo in Łódź and was chosen for the
Die Aufbauarbeiten im Warschauer Zoo ver- position. He held this post for more than three months,
zögern sich merklich, weshalb Jan Landowski 1947 but due to family and housing reasons Jan resigned and
an einem Auswahlverfahren für die Position des Zoo went back to Warsaw.
Direktors in Łódź teilnimmt. Diese Position wird ihm
In an interview published on the 14th of May
schließlich auch übertragen.
1947 in “Dziennik Łódzki“ (No. 130, p. 3) Director Jan
Er verbleibt nur 3 Monate dort, denn die Fami- Landowski extensively described the situation not only
lien-, und Wohnsituation, die in Warschau weiterhin of the Łódź zoo, but also of all the zoos in the country
von ihm bekleideten Ämter, und auch die immer noch and throughout Europe. Having returning to Warsaw,
intensive Betreuung der Arbeiten im Warschauer Zoo, he did not lose contact with the Łódź zoo – he remained
machten eine Neuorientierung in Łódź zur Nichte. it advisor for a long time.
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Internationaler Kongress
der Union der Direktoren
Zoologischer Gärten,
Rotterdam im Jahre 1957
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Congress of the
International Union of
Directors of Zoological
Gardens in Rotterdam, 1957
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Da auch die Stadt Warschau seine Anwesenheit vor
Ort wünscht, kehrt Jan Landowski schließlich in die
Hauptstadt zurück.
In einem Interview das er der ortsansässigen
Zeitung „Dziennik Łódzki“ am 14 Mai 1947 (Nr. 130 s.3,
http://bc.wbp.lodz.pl/dlibra/publication?id=58766&tab=3)
gibt, informiert der neu ernannte Direktor Jan Landowski ausführlich über die aktuelle Situation des Zoo
in Łódź, als auch über die Nachkriegsprobleme aller
Zoologischer Gärten in Polen und Europa.
In der Zwischenzeit sind die Wiederaufbauarbeiten im Zoo Warschau immer weiter fortgeschritten.
Nicht zuletzt dank der großen Unterstützung der Warschauer Bevölkerung, die an einer Wiedereröffnung
ihres Zoos sehr interessiert ist. Diese findet am 11.
März 1948 statt.
Offiziell wird der Zoo am 22. Juli 1949 feierlich
eröffnet.
Die Funktion des Zoodirektors übernahm Direktor Jan Żabiński, die Leitung der Tierzucht – wie schon
vor dem Krieg – bekleidete mein Vater Jan Landowski.
Ende 1950 scheidet Direktor J. Żabiński aus. Ab
diesem Zeitpunkt übernimmt Jan Landowski die Leitung
des Warschauer Zoo, die Funktion des wissenschaftlichen Direktors wird ihm offiziell am 1. April 1951 von
dem Rat der Warschauer Regierung übertragen.
Die Anfänge sind schwierig. Nicht nur die bauliche Struktur der vorhandenen Gebäude muss wieder
hergestellt werden. Auch die Instandsetzung aller Tierbehausungen, Grünanlagen und Gehege waren eine
fortdauernde Herausforderung. Die Ergänzung des
Tierbestandes machte Sorgen, da die finanziellen Mittel
sehr knapp bis nicht vorhanden waren und somit nicht
zur Verfügung standen. An Ankauf war also nicht zu
denken. Außerdem war die Vorkriegsfirma Hartwig,
die für die Tiertransporte zuständig war, noch nicht
voll funktionstüchtig.
Umso wichtiger und dringender wurde es die eigene Zucht auf die Beine zu stellen und den zukünftigen
Austausch der Tiere mit anderen Tiergärten in Polen
und dem Ausland anzuregen. Die freundschaftlichen
Kontakte aus seiner Berliner Zeit mit den Zoologen:
Prof. Dr. Lutz Heck, Prof. Dr. Bernhard Grzimek, Dr. H.
Georg Thienemann, Prof. Dr. Heinrich Dathe wurden
nun bemüht und halfen gerade in dieser Aufbauperiode
des Warschauer Zoo unersetzlich.
Ihre offiziellen und auch privaten Besuche im
Warschauer Zoo, führten zu einer guten Zusammenarbeit und bereicherten auch den wissenschaftlichen
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Meanwhile, there had been visible progress in
the preparations for the opening of the zoo in Warsaw,
as well as in the organisation of animal farms.
The Warsaw zoo was opened to the general public
on March 11, 1948. The official grand opening took
place on July 22, 1949. Jan Żabiński was appointed to
the position of the director of the zoo. Jan Landowski
became the head of animal breeding again.
At the end of 1950, Jan Żabiński resigned from
the post of the director of the zoo, and Jan Landowski
took over his position. By the resolution of the Warsaw
authorities he officially became the scientific director of the City Zoo in Warsaw on April 1, 1951. The
beginnings of the zoo after the war were difficult. Not
only the preparation of the site, the reconstruction of
destroyed buildings and enclosures, but above all to
recreate the animal population was not an easy task.
The funds did not allow to import animals. Besides,
the pre-war company Hartwig practically did not work
yet. Therefore, the priority was to breed and exchange
animals between zoos.
Friendly relations with Prof. Heck, established
during the stay of Jan Landowski on the internship
at the Berlin zoo, as well as with Prof. Heinrich Dath,
Prof. Bernhard Grzimek, Dr Hans Georg Thienemann
proved to be very useful, especially in this initial period.
The above-mentioned professors were often guests at
the zoo and at the home of Jan Landowski, which was
located in the zoo. They debated and worked on plans
to find the best practices for zoological gardens in
a difficult political situation at the time.
The Warsaw zoo was also in an extremely difficult
situation for another reason. During the outbreak of
an infectious viral disease, known as ornithosis or psittacosis, more than 30% of the zoo employees became
ill. Fortunately, in a short time the infection was cured.
Jan Landowski has personally trained all employees working with animals since the beginning of his
directorship. Together with a pre-war university friend
Kazimierz Wardziński, MSc, he was responsible for the
educational activity of the Warsaw Zoo. In 1955, 1957
and 1959 he was a lecturer in the field of taxonomy and
biology of animals for zootechnicians and assistants.
In this way the staff was relatively quickly educated
and accelerated the development of the zoo in Warsaw.
Another ambitious task was the reorganisation of
the Warsaw zoo and its supplementation with scientific
and research functions. In the first place, a laboratory to conduct specialised research was created, and
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Austausch gegenseitig, trotz der politisch angespannten
Atmosphäre im neugeordneten Europa.
Jan Landowski übernahm den zoologischen
Garten zu einem schwierigem Zeitpunkt. Im Zoo wütete gerade die Papageienkrankheit Ornithose. An der
Epidemie waren bereits 30% des Personals erkrankt. Der
Personalmangel war sehr dramatisch und konnte nur
durch zusätzliche Überstunden bewältigt werden. Zum
Glück konnte die Seuche schnell und ohne ernsthafte
Folgen für Mensch und Tier unter Kontrolle gebracht
werden.
Mangelware war zu diesem Zeitpunkt auch geschultes Personal. Kurzerhand wurden deshalb interne
Schulungen organisiert. Jan Landowski übernahm
persönlich die Ausbildung von Tierpflegern und Zoo
Technikern. Für die Fortdauer der Ausbildung sorgend,
installiert er mit Hilfe seines Studienfreundes – mag
Kazimierz Wardziński, eine didaktische Abteilung im
Warschauer Zoo.
In den Jahren 1955, 1957 und 1959, hielt er – als
Regierungsbeauftragter – zahlreiche Vorträge im Bereich
der Systematik und Biologie der Tiere, insbesondere an
den Tierpfleger – Lehrgängen sowie auch für Assistenten
der Zoologischen Gärten. Auf diese Weise entstand ein
gut geschultes und stabiles Personalkader, mit deren
Hilfe die weitere Entwicklung des Warschauer Zoos
beschleunigt werden konnte.
Das nächste Ziel, das Jan Landowski zu bewältigen versuchte, war die Umstrukturierung des Zoos zu
einer Forschungsstätte mit wissenschaftlichen Charakter.
So entstanden nacheinander eine Quarantäne-Abteilung,
ein Gebäudekomplex mit Operationssälen, Laboratorium für spezielle Untersuchungen und mit qualifiziertem
wissenschaftlichen und tierärztlichen Personal besetzt.
Der stetig anwachsende, breitgefächerte, artenreiche
Tierbestand, erlaubte nun eine wissenschaftliche Bewertung im Bereich der Biophysiologie exotischer
Arten. Ergebnisse dieser Untersuchungen fanden ein
breites Publikum und wurden in vielen polnischen
und internationalen Fachzeitschriften publiziert. Sie
haben an ihrer Aktualität bis heute nicht eingebüßt
und werden immer noch gerne zitiert. In der zweiten
Hälfte der 50-er Jahre gehörte der Warschauer Zoo
somit zu den führenden europäischen Zoos auf dem
Gebiet der Forschung und Aufzucht.
Unmittelbar nach der Übernahme der Leitung
des Warschauer Zoo, initiierte Jan Landowski eine enge
Zusammenarbeit mit Veterinärmedizinischen Institut
der SGGW in Warschau, der sein Projektunternehmen
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Kongress in Chester 8-14
September 1963, mit uns
Frau Bronzini aus Rom.

Congress in Chester,
September 8-14, 1963.
Ms Bronzini, Rome, in our company.

operating rooms were established in a newly erected
quarantine building, to perform surgical procedures
together with a team of qualified scientific specialists,
veterinary surgeons.
The steadily increasing number of animal species in the Warsaw Zoo provided a sufficiently rich
animal material for the study of the physiology of
exotic animals. The results of the work on these new
issues were widely published in national and foreign
scientific journals, and are still quoted in numerous
reputable scientific journals.
Already in the mid-1950s, the Warsaw zoo was at
the forefront of European zoos primarily for scientific
and breeding reasons. Director Jan Landowski from
the very beginning initiated a close cooperation with
the Veterinary Department of the Warsaw University
of Life Sciences, which was successful and exemplary.
Prof. Abdon Stryszak, Prof. Stanisław Piwowarczyk, Prof. Czesław Marański, Prof. Stanisław Bilewicz
and others should be mentioned here. They had known
Jan Landowski since his university studies, and were
close colleagues of his brother, veterinary surgeon Józef
Landowski. The solid cooperation between the two
institutions led to the creation of the Scientific Council
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sehr unterstützte. Diese Kooperation der beiden Einrichtungen gestaltete sich vorbildlich und führte im
Jahre 1956 zur Gründung eines Wissenschaftsrates,
der alle wissenschaftlichen Forschungsarbeiten koordinierte. Zu seinen Mitgliedern zählten ua Prof. Dr.
Abdon Stryszak, Prof. Dr. Stanisław Piwowarczyk, Prof.
Czesław Marański, Prof. Dr. August Dehnel.
Wissenschaftliche Errungenschaften, zahlreiche
Publikationen, die Zuchterfolge des Warschauer Zoos,
seine Kenntnisse und Erfolge auf dem Gebiet der Akklimatisation und Zucht der exotischen Tiere, fanden
breite Anerkennung national als auch international.
Als Krönung dieser Tätigkeiten, schon im Jahre 1956,
wurde Jan Landowski Mitglied der Internationalen
Union der Direktoren Zoologischer Gärten (IUDZG),
wo er als einzige Direktor der polnischen zoologischen
Gärten in diesem Kreis verblieb. 1971 wurde auch der
Direktor des Breslauer Zoo – Dr. A. Gucwiński – ebenso
sein Mitglied.
Die Familie im Zoo
1953 – nach mehr als 2-jähriger Tätigkeit als
Zoo Direktor, ist Jan Landowski mit seiner inzwischen 6-köpfigen Familie in die noch aus Vorkriegszeiten stammende Dienstvilla eingezogen. Das Haus
befand sich auf dem Gelände des Zoos und war den
jeweiligen Zoo Direktoren als Wohnung vorbehalten.
Das Haus wurde jetzt in zwei Bereiche abgeteilt. Die zwei größten Zimmer wurden zum Labor
und Dienstzimmer für Tierärzte umfunktioniert. In
den übrigen Räumen ließ sich die Familie nieder.
Diese Entscheidung meines Vater war selbstverständlich auch mit gewissen Risiken verbunden.
Die direkte Nachbarschaft mit infektiösen Material,
machte Hygienevorkehrungen und eine mehrfache
tägliche Desinfektion unumgänglich, für beteiligte
Parteien eine anstrengende Notwendigkeit. Zu diesem Zeitpunkt war aber an eine andere Lösung nicht
zu denken, entsprechende Räumlichkeiten im Zoo
waren noch nicht vorhanden.
Die ehemaligen Bürogebäude befanden sich
noch in den Händen der polnischen Miliz, weshalb
Jan Landowski sein Büro mit der didaktischen
Abteilung des Zoos teilen musste. Diese Räume
befanden sich in einem provisorischem Gebäude,
etwa 30 m vom Haupthaus entfernt.
Schon bald verkleinerte Jan Landowski die
Wohnverhältnisse der Familie um ein großes Zimmer
in der Parterre, weil eine zusätzliche Behausung für
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in 1956, designed to coordinate research. Prof. August
Dehnel also participated in the works of the Council.
The scientific and breeding achievements of Jan
Landowski and his colleagues have made the Warsaw
zoo known and appreciated not only in the country, but
also internationally. For outstanding contributions to
the breeding and acclimatisation of exotic animals and
scientific achievements Jan Landowski was accepted as
a member of the International Union of Directors of
Zoological Gardens already in 1956, where he was the
sole representative of Polish zoos until 1971.
Family at the zoo
At the beginning of 1953, less than two years
after taking up the post of director, Jan Landowski
with a family of six moved to the a pre-war building in
the zoo. The two largest rooms were allocated to a research laboratory and a room for veterinary surgeons.
In the other rooms the family lived. It was a little risky

1953 r.

wydanie specjalne_2018_02

Warszawskie zoo – mój dom
die Aufzucht von ausgestoßenen, verlassenen, schwa- neighbourhood for a family, so disinfection and hygiene
chen oder erkrankten Jungtieren benötigt wurde.
were indispensable and of the utmost importance.
Im Keller hat man eigens für diese Zwecke eine
But there was no other solution, because the
zusätzliche Küche eingerichtet, wie auch weitere Räume pre-war office building was occupied by the river police
für Jungtiere, die ständiger Versorgung und Beobach- station. This situation lasted until the end of the 1960s.
tung bedurften.
A temporary office, opposite the director’s building,
Die Arbeit war mühsam und aufgabereich und was about 30 m away. There was also a didactic departmusste rund um die Uhr erledigt werden. Jetzt wurde ment located at the temporary office building. Soon
die ganze Familie eingespannt. Vom Vater angewiesen, Jan Landowski reduced further the living space of the
übernahmen auch die Kinder klaglos und ihrem Alter family and gave up a large room on the ground floor to
entsprechend – einen Teil dieser Verpflichtungen.
weak animals or completely rejected by the mother at
In dieser so arbeitsreichen Zeit muss man birth. In the basement there was a kitchen for animals
die Rolle der Ehefrau besonders hervorheben. Anna and space for small animals requiring constant care.
There was a lot of work, naturally also at night.
Landowska übernahm nicht nur die Verpflichtungen,
sie half die neue „Einheit“ zu organisieren, betreute sie Every family member, previously trained by Jan Landrund um die Uhr und wurde zu einer unentbehrlichen owski, conscientiously carried out the task assigned to
Stütze in der Aufzucht der so bedürftigen Tiere. So ist them according to their age. I do not remember anybody
es gelungen, eine ganze Generation von Bären, Löwen, complaining about it. Lions, bears, leopards, hyenas,
Leoparden Hyänen, Schakalen, Tigern Luchsen Ottern, jackals, tigers, lynx, otters, porcupines, chimpanzees,
Stachelschweinen, Schimpansen, Kängurus u.a., für die kangaroos and other animals were raised through joint
Nachwelt zu erhalten.
effort. Above all, my mother, Anna Landowska, was
Die zahlreichen Gastdelegationen aus dem Inland a great support to my dad, director Jan Landowski, not
und Ausland wurden ebenso im privaten Wohnbereich only in breeding but also in the organisation.
der Familie begrüßt und bewirtet. Diese beengte SituaIn one of the laid-out rooms the director’s oftion dauerte bis Ende der sechziger Jahre. Sie besserte fice was arranged, while the second, larger room with
sich erst nach der Freigabe des von mir schon erwähnten a fireplace was mainly for entertainment purposes.
Vorkriegs – Bürogebäudes, evident.
Other representatives of other zoos, science, culture,
Nun konnten die Laboratorien sowie die tier- politics, and various institutions have cooperated with
ärztlichen Räumlichkeiten vom Haupthaus umge- the Warsaw zoo. The visits from both domestic and
siedelt werden und die nun frei gewordenen Räume foreign guests took place at the home of the director.
im Wohnhaus umgestaltet. In einem dieser Räume The situation improved considerably in the late 1960s,
entstand das Arbeitszimmer des Direktors, während when the pre-war office building was returned to the
das große Kaminzimmer für repräsentative Zwecke frei zoo. In one of the received rooms the director’s office
gegeben wurde. Hier fanden von nun an Treffen der was arranged, while the second, larger room with a firewissenschaftlichen Welt statt, hier wurden Vertreter der place was intended mainly for entertainment purposes.
zoologischen Gärten, der Politik und Kultur begrüßt, In this second room were received representatives of
genauso wie anderer Institutionen, die eng mit dem other zoos, science, culture, politics and many institutions that cooperated with the Warsaw zoo.
Warschauer Zoo kooperierten.
In the 1956 Polish Film Chronicle you can see
Filmchronik aus dem Jahre 1956 (http://www.
kronikarp.com/szukaj,10492,tag-696726,10492,tag-696726). several snapshots from the zoo: http://www.kronikarp.
com/szukaj,10492,tag-696726,10492,tag-696726.
Kinder
Wir waren zu viert. Zwei meiner Schwestern Children
beendeten das veterinärmedizinische Studium und
There are four of us (in the photograph from
wurden Tierärzte, meine Schwester Maria und ich sind 1953). Two of my three sisters studied veterinary mediHumanmediziner.
cine, the third sister and I became medical doctors.
Meine älteste Schwester Eva arbeitete seit 1963 The oldest sister, veterinary surgeon Ewa Landowskaals Tierärztin im Warschauer Zoo und stand meinem Płażewska, worked since 1963 with our father at the
Vater zur Seite.
Warsaw zoo.
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1956 auf dem Elephanten „Partizant”
aus Vietnam
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1956 The elephant „Partisan”
came to Warsaw from Vietnam.
The son of the director, Janek
Tadeusz Landowski, befriends the
great animal.
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Die Tätigkeit im Einzelnen
und Ganzen
Nicht nur das Wohl, auch die weitere Entwicklung des Warschauer Zoo lag meinem Vater sehr am
Herzen. Er war auch sehr bemüht bei der Neugründung
und Planung weiterer Zoologischer Gärten in Polen zu
helfen. So wirkte er mit bei Projektarbeiten in den Zoos
von Płock, Chorzów, Opole, Toruń, Gdańsk-Oliwa.
Schon In den Jahren 1956,1957,1959 reiste er als
Sachverständiger ins Ausland, wo er bei der Auswahl,
dem Einkauf und dem Transport der neuerworbenen
Tiere für die polnischen Zoos fungierte.
Bei zahlreichen nationalen und internationalen
Kongressen, Konferenzen und Symposien der zoologischen und wissenschaftlichen Welt und in fast allen
europäischen Staaten, machte er sich einen Namen als
inhaltsreicher Redner der international sehr geschätzt
wurde. Seine zahlreichen Publikationen führten zu einer großen Anerkennung und steigerten unaufhörlich
den Bekanntheitsgrad des Warschauer Zoo, so dass er
schließlich zu der fortschrittlichsten Zoos in Europa
zählte.
In seiner Tätigkeit als Direktor, übernahm und
integrierte er erfolgreich moderne Strukturen in die
Einrichtung, die an seiner Aktualität bis heute nicht
verloren haben. Teilweise übernahm er sie von anderen europäischen Einrichtungen, zum Teil erdachte
er sie selbst.
So wurden im Warschauer Zoo geographische
Einteilungen vorgenommen, die sich in europäische,
asiatische, afrikanische und Polarzonen unterschieden.
Dazu entstanden großzügig angelegte Gehege und
Austausch von wissenschaftliche Erfahrungen
während der Kongresspause

Exchange
of scientific
experience
during a break
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General and special activity
Not only the good and the development of the
Warsaw zoo was in the heart of Jan Landowski. He collaborated in the design and establishment of new zoos
in the country, e.g. in Płock, Chorzów, Opole, Toruń,
Gdańsk-Oliwa. He was a mentor of director
Gucwiński from Wrocław and in 1971 he
introduced him as the second representative
of Polish zoos to the International Union of
Directors of Zoological Gardens.
Already in 1956, 1957 and 1959 as an
expert in matters concerning the purchase of
animals for Polish zoos, he was a frequent guest
in the Netherlands and West Germany. As
a result, more and more animals were brought
to zoos in Poland.
At many international conferences and
scientific sessions of zoo directors in almost all
European countries in which he participated,
he was known and respected, particularly as
an author of particularly interesting scientific
papers.
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das neugebaute Giraffenhaus ebenso wie ein zentraler
Through his work and publications Jan Landowski
Komplex mit Seen für die Wasservögel, neue Qua- contributed to the fact that the Warsaw zoo has become
rantäne Räumlichkeiten für die neuangekauften Tiere, known and was in the forefront of the most progressive
veterinärmedizinische Einrichtungen samt Operations- zoos in the world.
sälen die jetzt modernen Ansprüchen genügten. Auch
While working as the director of the zoo, Jan
eine beachtliche Anzahl an Wirtschaftsgebäuden und Landowski has created a structure based on modern
Werkstätten wurde umfunktioniert und modernisiert. zoos in Europe and around the world, which still reSchon Ende der sechziger Jahre besaß der War- mains up-to-date.
schauer Zoo eine breite Diversität an Tierarten. Die
The layout of the zoo in the form of the geoAnzahl der Tierbestände übertraf die der Vorkriegs- graphical zones, such as the polar, African, Asian and
anzahl beachtlich. So lebten hier 300 unterschiedliche European zone, the construction of large enclosures
Arten, die Zahl des gesamten Tierbestandes erhöhte for animals, the waterfowl complex, a modern giraffe
enclosure, maintenance facilities, a quarantine centre
sich auf über 2000.
Der Warschauer Zoo rühmte sich einer beson- for newly imported animals and rooms to carry out
ders gelungenen und zahlreichen Löwenzucht, die im medical and surgical treatment – all of these ideas
Austausch mit anderen Zoos zum Erwerb weiterer were great solutions.
Tiere führte.
By the end of the 1960s, the Warsaw zoo had
Als erstes Zoo in Europa gelingt es hier die erste representatives of 300 animal species, and the number
Nachzucht von Tapiren, Nilpferden, Pinguinen und Stör- of all animals increased to over 2000. The Zoo could
chen in zoologischen Bedienungen zu dokumentieren. be proud of the extremely successful breeding of lions,
Sein Organisationstalent bewies Jan Landowski which were important animals in terms of exchange
auch in anderen Belangen. Schon in der Nachkriegszeit between zoos. Moreover, the first in Europe offspring
begann er mit einem Aufruf zur gemeinschaftlichen born in zoo conditions of a tapir, hippopotamus, penAufsammlung von Schnecken. Die so in ganz Polen guin white stork and other animals were obtained at the
gesammelten Tiere wurden verkauft und exportiert, was Warsaw zoo. Dr Jan Landowski already in the postwar
zum Devisenzulauf im Nachkriegs-, und Aufbauland period was the organiser of the planned collection
Polen einen guten Beitrag leistete.
of snails in Poland and their export, which was also
Die Historie des Warschauer Zoo lag ihm beson- a source of foreign exchange for the country.
Jan Landowski cherished the history of the zoo,
ders am Herzen. Hier bemühte er sich intensiv um die
Erhaltung des Andenken an den Gründer und ersten especially the memory of the founder, director Wenanty
Direktor des Warschauer Zoos – Wenanty Burdziński. Burdziński. A memorial stone in honour of the first
Auf seine Bemühungen hin, wurde ein Gedenk- director was placed at the Warsaw zoo.
stein auf dem Gelände des Zoos errichtet.
Popularisation activity
Die Öffentlichkeitsarbeit
Jan Landowski was the author of numerous
Neben seiner Pressearbeit – die schon 1951 be- articles in the press, and since 1951 he held a regugann und mit zahlreichen Artikeln über die Aktivitäten lar monthly show at the Polish Radio popularising
im Warschauer Zoo das interessierte Publikum infor- knowledge about animals and the zoo. Already since
mierte, wurde im Jahre 1953, zu Beginn der Fernsehaus- the beginning of TV broadcast in Warsaw in 1953, he
strahlung in Polen, eine in regelmäßigen Abständen informed viewers about the events at the Warsaw zoo,
erscheinende Zoo Sendung einem noch breiterem presenting new exotic or newly born animals. Dr LandPublikum zugängig gemacht. In diesen Sendungen owski also delivered many lectures in schools, hospitals
war Jan Landowski ein gern gesehener Referent, der for children, cultural centres and animal lovers’ clubs.
die exotischen Tiere – insbesondere die NeugeboreHe was also a respected and frequent guest of
nen präsentierte und über die Neuigkeiten im Zoo radio and television broadcasts in the international
berichtete. Das neue Medium erlaubte die Popularität arena thanks to his excellent knowledge of German
des Warschauer Zoos zu steigern.
and French. Not only his extensive knowledge, but
Mit seiner Anwesenheit konnten Schulen, also character and qualities gained universal respect
Kulturzentren, Tierliebhaber – Kreise und ähnliche and recognition.
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Während einer
Fernsehsendung
im Jahre 1966

In front of
television cameras,
1966

Mit Schimpanse Carmen October 1967 October 1967, Chimpanzee Carmen

Löwenbabys
Young lions
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Institutionen rechnen, wo er immer wieder mit einem
Vortrag erschien. Sehr geschätzt wurde seine Anwesenheit auch in den Radio-, und Fernsehstudios anderer
Länder, wo er dank seiner guten Deutsch und Französisch Kenntnisse ein beliebter und gern gesehener Gast
war. Nicht nur sein breites Wissen
als Zoologe, aber auch durch seine
zuvorkommende, humorvolle Art
im Umgang mit seinen Mitmenschen
schätzte man sehr.

Research and PhD
Despite many professional duties related to the
function of the director of the zoo Jan Landowski constantly worked scientifically. Since 1950 he was closely
associated with the Department of Embryology and
Animal Physiology of the Institute of Zoology
of the Warsaw
University.
Already
in 1950, he
Seine Doktor –
started research
Forschungsarbeit
Außer seiner ihn sehr beanon marten
spruchenden beruflichen Tätigkeit als
(Martes martes)
Zoodirektor, arbeitete Jan Landowbreeding in cage
ski ununterbrochen wissenschaftculture condilich. Sein Schwerpunkt lag in der
tions. Since
1960 research
Zusammenarbeit mit der Abteilung
Embryologie und Physiologie der
was carried out
under the direcTiere am Zoologischen Institut der
tion of Prof. Dr
Warschauer Universität.
Schon im Jahre 1950 begann er
Stanisław Bilemit Untersuchungen über Fortpflanwicz, and after
zung der Edelmarder (Martes martes)
his death – Prof.
in den eingeschränkten Bedingungen
Dr Janusz Gill.
The culminader Käfighaltung.
Ab 1960 wurde die Forschung
tion of the reunter die wissenschaftliche Schirmsearch was the
herrschaft von Prof. Dr. Stanisław
doctoral thesis,
Bilewicz und nach seinem Tod von Verleihung der Doktorwürde 11 Mai 1970 Ph.D. awarding ceremony which Jan LandProf. Janusz Gill, gestellt. Im Ergebnis dieser Arbeit owski finished in 1969 and on May 11, 1970 Jan Landund nach erfolgreicher Dissertationsprüfung, wurde owski was awarded a Ph.D. degree in natural sciences.
Jan Landowski am 11. Mai 1970 der Titel Doktor der
Naturwissenschaften von der Universität Warschau Performed functions
verliehen.
• One of the founders and a member of the board since
Funktiostätigkeiten

1957, and since 1962 Chairman of the Board of the
Polish Association of Breeders of Small Livestock,
including fur animals.

• Im Jahr 1957 Mitgründer und Mitglied des Rates des
polnischen Kleintierzüchter Hauptverbandes, seit 1962
Präsident diesen, einschließlich Pelztierverbandes.

• Chairman of the editorial board of the monthly “Small
Livestock Breeder”.

• Vorsitzender des Redaktionskomitees der Zeitschrift
„Hodowca Drobnego Inwentarza“.

• Chairman of the Animal Nutrition Section at the
Polish Academy of Sciences.

• Vorsitzender der Abteilung für Tierernährung bei der
polnischen Akademie der Wissenschaften.

• Vice President of the Warsaw branch of the League
for Nature Conservation.

• Vize-Präsident der Liga für Naturschutz, Abteilung
Warschau.

• Member of the Scientific Council at the Warsaw zoo.

• Mitglied des Wissenschaftsrates des Zoo.
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• Member of the Advisory Committee for Zoological
Gardens at the Ministry of Municipal Engineering
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• Mitglied der Ratgeberkommission für Angelegenheiten
der Zoologischen Gärten im Kommunal-Ministerium.
• Mitglied des Internationalen Union für Naturschutz
und bedrohten Tierarten (IUCN).

• Member of the International Union for Conservation
of Nature and Natural Resources – Species Survival
Commission.

• Member of the Polish Zoological Society’s Zoological
Nomenclature Committee; together with Prof. Dr
• Mitglied der Kommission zoologische Nomenklatur
Władysław
Herman in the framework of technical
Angelegenheiten bei der Polnischen Zoologischen Geprogress in fur farming Jan Landowski directed and
sellschaft. Leitete gemeinsam mit Prof. Dr. Władysław
supervised scientific works in this area.
Herman die in Rahmen des technischen Fortschrittes
in der Zucht der Pelztiere ausgeführten wissenscha- • Chairman of the Board of the Zoological Gardens’
Section of the Polish Zoological Society.
ftlichen Arbeiten.
• Mitglied des Rates für die Abteilung der Zoologischen
Gärten, der Polnischen Zoologischen Gesellschaft.

• Member of the International Union of Directors of
Zoological Gardens since 1956.

• Mitglied der Internationalen Union der Direktoren
Zoologischer Gärten (IUDZG) seit 1956.

• Organiser and curator of the Polish Fur Animal Farms,
which played an important role in the production of
high-quality fur animal skins.

• Gründer und Kurator der Pelztierzucht Farmen in
Polen.
• Mitglied des Jägervereines-Muflon in Warschau.
• Pelztier-Lizenzrichter in Polen, seit 1946.
Auszeichnungen
Das übergeordnete Ziel im Leben des Jan Landowski war der Warschauer Zoo. Ihm ergeben, arbeitete
er 36 Jahre dort, davon fast 22 Jahre als sein Direktor.
Für seine Verdienste wurde er am 22 Juli 1959
mit dem goldenem Verdienstkreuz ausgezeichnet.
1961 – zum 10 Jubiläum als Zoo Direktor, mit
dem silbernen Ehrenabzeichen der Stadt Warschau
ausgezeichnet.
Zum 40-igsten Jahrestag der Entstehung vom
Warschauer Zoo – mit dem Ritterkreuz ausgezeichnet.
Schwierige Zeiten
Der 21. Mai 1937 war ein schwarzer Tag im Leben
der gesamten Familie Landowski. Der geliebte Bruder,
Tierarzt Josef Landowski ertrank beim Schwimmen
in der Weichsel.
Jan und Josef unterstützten sich ein Leben lang
gegenseitig. Schon während des Studiums pflegten
sie engen Kontakte, hatten große Pläne, die innerhalb
weniger Sekunden ausgelöscht wurden.
36 Jahre später – am 2. Oktober 1972, stirbt
Jan Leon Landowski nach einer langen und schweren
Krankheit. Die Beerdigung findet am 6. Oktober statt.
Der Trauerzug führt nach der Hl Messe – in der Kirche der Heiligen Mutter Gottes Loretaner – über die
Hauptallee des Zoo, zum Powązki Friedhof.
Die Feierlichkeiten haben noch einmal die ihm
befreundete Zoo-Welt zusammengeführt. Seitens der
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• Member of the Muflon Hunting Club in Warsaw.
• Certified judge of fur animals since 1946.
Honours
The primary goal of Jan Landowski’s life was the
welfare of the Warsaw zoo and the animals living in it;
to this goal he was devoted for the most part of his life,
working at the zoological garden for 36 years, including
21 years as its director. For his professional achievements,
he was awarded on July 22, 1959 the Gold Cross of Merit.
In 1961, on the occasion of the jubilee of 10
years of work as the zoo director he was awarded the
Silver Medal of Merit for the City of Warsaw. On the
occasion of the 40th anniversary of the Warsaw zoo
Jan Landowski was awarded the Knight’s Cross of the
Rebirth of Poland.
Difficult days
May 21, 1937 was a black day for the whole
Landowski family. On this day, Jan’s beloved brother,
veterinary surgeon Józef Landowski drowned while
swimming in the Vistula River. Jan and Józef, supported
each other during their studies, and made great plans,
which ceased to exist within seconds.
35 years later, on October 2, 1972, Jan Landowski
died. The funeral took place on October 6. According
to the will of the employees of the zoo and the family,
after the Holy Mass at the Church of Our Lady of Loreto, on its way to the Powązki Cemetery the funeral
procession drove the main avenue through the director’s beloved zoo.
The sad ceremony was attended by many representatives of zoos and the world of science from

wydanie specjalne_2018_02

Warszawskie zoo – mój dom

Internationalen Union der Direktoren Zoologischer
Gärten reisten Dr. W. Grummt und Prof. Dr. H. Dathe
an. Letztere würdigte durch seine ergreifende Abschiedsrede, seinen verstorbenen Kollegen.
Gedenkstein-Einweihung im Jahre 1979 auf dem Gelände der Warschauer Zoo
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Poland and abroad, including Dr Wolfgang Grummt
from Berlin.
Professor Heinrich Dathe came on behalf of the
International Union of Directors of Zoological Gardens
Exposing the memorial stone, 1979

wydanie specjalne_2018_02

Warszawskie zoo – mój dom
Der Warschauer Zoo verlor einen ausgezeichneten Zoologen, einen Menschen mit bemerkenswerten
persönlichen Eigenschaften, einen humorvollen Mitarbeiter, einen Menschen mit breiten Denkhorizonten,
der seine Umwelt auf eine subtile Art und Weise für
die Liebe zur Tierwelt zu bewegen verstand, selbst als
Beispiel vorausgehend.

from Berlin and with his farewell speech payed tribute
to Director Jan Landowski.
The Zoological Garden in Warsaw lost an outstanding zoologist with charming personality, a broadminded man, capable of mobilising colleagues for
scientific work on zoological issues.

Gedächnispflege
Zu seinem Andenken wurde 1979 ein Gedenkstein auf dem Zoo Gelände errichtet.
Die Stadt Warschau benannte eine Straße im
Stadteil Praga nach ihm. (http://warszawa.naszemiasto.
pl/artykul/kody-pocztowe-warszawa-alfabetyczny-spis-ulic-l,3617460,art,t,id,tm.html).

Memory
In honour of director Jan Landowski a memorial
stone was unveiled in the Warsaw zoo in 1979.
Pursuant to the resolution of the City Council
of Warsaw, one of the streets in Warsaw’s Praga was
named after Jan Landowski (http://warszawa.naszemiasto.
pl/artykul/kody-pocztowe-warszawa-alfabetyczny-spis-ulicl,3617460,art,t,id, tm.html).

Dr. med. Jan T. Landowski
Sohn

Jan T. Landowski, M.D., Ph.D.
son

4 marca 1980 r.
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„Łowiec Polski”, 5 (1200), 1.03.1963

Jan Landowski
in seinem
Arbeitszimmer
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Jan Landowski
in his office
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Prof. H. Dathe und seine Mitarbeiter während einer Besprechung
im Warschauer Zoo
Autor des Artikels während der Konferenz
über Meeressäugetiere in Duisburger Zoo
im Jahre 1973

Prof. H. Dathe accompanied by his co-workers
during a meeting at the Warsaw Zoo

At the invitation of the director of the zoo in Duisburg, Dr Wolfgang Gewalt, I participated
in an international conference of aquatic mammal experts, which took place in the
dolphinarium of the local zoo in October 1973.

Jan T. Landowski, Sohn
Jan T. Landowski, son
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Publikationen
Jan Leon Landowski’s scientific publications

1.

2.

3.

4.

Wpływ odosobnienia i współbytowania na rozwój i wzrost
larw Periplaneta orientalis. L. Spraw. TNW, 4, Warszawa,
30. 190-203. Wyciąg z posiedzenia naukowego Warszawa 1937.
Der Einfluss der Einzelhaltung und des gemeinschaftlichen Lebens auf die Entwicklung und das Wachstum
der Larven Periplaneta orientalis L. Biol. Zbl., Leipzig,
58. 512–515. 1938. Sonderdruck aus dem Biologischen
Zentralblatt 58.512–515.1938.
Erfahrung in der Haltung von Schimpansen im Warschauer Zoo. Der Zoologische Garten /N.F./ Bd. 24. 3/4.
S. 256–267.1958.
Bericht aus der Tätigkeit des Warschauer Zoos 1957/
Abzug 1959/.

5. Einige Beobachtungen über das Sperma des indischen
Elefanten (Elephas maximus) L. Mitautorschaft J. Gill.
Der Zoologische Garten /N.F./. Band., 29 Heft 5.Okt.1959
Eingang. Druck 1964.
6. Versuche zur Bestimmung der maximalen Altersgrenze
bei Tieren im Zoo. Mitautorschaft Dr. J. Jakubowski.
Veterinärmedizin Jahrgang 6 Nr.1 Januar 1960.
7. Einige Berichte über die Tätigkeit des Physiologischen
Laboratoriums im Zoo Warschau –Referat im Druck,
vorgetragen: Internationaler Kongress der Direktoren
zoologischer Gärten in Kopenhagen 1959.
8. Pelztier-Versuchsfarm im Warschauer Zoo. Jahrbuch
Agrarwissenschaft – im Druck.
9. Wstępne obserwacje nad mieszańcami lisa srebrnego (Vulpes vulpes var. argentata) i piesaka (Alopex
Logopus). Rocznik Nauk Rolniczych. Warszawa, B
76,2;343–348.1960.

15. Luchszucht im Warschauer Zoo. Kongress der polnischen
Anatomen und Zoologen, sowie Bulletin des Ministeriums für Kommunale Wirtschaft.
16. Wie erlangten wir die Nachzucht der Marder. Zeitschrift
Hodowca Drobnego Inwentarza (Der Kleintierzüchter)
Nr. 12-1954.
17. Der universale Fuchszwinger. Artikel in Hodowca Drobnego Inwentarza. Nr. 6–1954.
18. Wie züchten und ernähren wir Marder. Artikel in Hodowca Drobnego Inwentarza Nr. 5-1955.
19. Marder im Zoo Warszawa. Artikel in Hodowca Drobnego
Inwentarza Nr. 7,1;15-1958.
20. O kunach w warszawskim ZOO. Artikel in Hodowca
Drobnego Inwentarza 8.6;19-1960.
21. Marder im Zoo. Artikel in Hodowca Drobnego Inwentarza. Nr.1 –1959.
22. Exotarium im zoologischen Garten in Frankfurt am
Main. Bulletin des Ministerium für kommunale Wirtschaft.
23. Die zoologischen Gärten in Polen. Warschau 08.06.1964,
gleichzeitig: Nachtrag VII, zoologische Gärten, Tierparks
und Schauaquarien der Welt. 1965–31 (1–2).
24. Akwarium. A. Taborski, J. Landowski, K. Gabryś. PWRiL
Warszawa 1957, 240 stron.
25. Akwarium. J. Landowski, Z. Woliński. PWRiL, Warszawa
1967. 228 stron.
26. Papużki faliste. PWRiL, Warszawa 1966. 112 stron.
27. Papużki faliste. PWRiL, II wydanie, Warszawa 1973.
28. Przewodnik po ogrodzie zoologicznym m.st. Warszawy.
Warszawa 1956. 80 stron.

10. Anmerkung zur Aufzucht eines neugeborenen Schimpansen (Pan troglolytes), (l.1766), im Zoologischen Garten.
Der Zoologische Garten /N.F/ Band 38,Heft 1/2.–1970.

29. 30 lat warszawskiego zoo. Z. Woliński, J. Landowski. 1959.

11. The Breeding of Pine Martes (Martes martes) in captivity
VI 1962. The Zoological Society London. International
ZOO Yearbook 1962, pages 21–23 Vol.3.

31. Geschichte des jetzigen zoologischen Gartens von Warszawa. Bulletin Zoo 1956.

30. Geschichte und Bedeutung der zoologischen Gärten/
Abzug Zoo. 1959.

12. Abstammung des Silberfuchses und wirtschaftliche
Bedeutung seiner Zucht. Wydawnictwo Las Polski 1951.

32. Spacerkiem po zoo. Tygodnik Stolica nr 13/1961. Biblioteka Publiczna im. Jana. Z. Rumla w dzielnicy Praga
Południe m.st. Warszawy.

13. Pelztierzucht für die Forstwesen-Enzyklopädie. Herausgeber: Polnische Wissenschaftliche Forstgesellschaft.

33. Stand der Kleintierzucht in der Ungarischen Volksrepublik. Hodowca Drobnego Inwentarza nr 4/1962.

14. Hilft den Vögeln den Winter zu Überstehen. Przyroda
Polska (Polnische Naturkunde), Nr.11 und 12. 1959.

34. Geburt und künstliche Aufzucht einer Kegelrobbe, Halichoerus grypus (Fabricius, 1971), im zoologischen Garten
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Warschau. J. Landowski, Z. Woliński. Der Zoologische
Garten Band 39.
35. Erste gelungene künstliche Aufzucht von Binturongs
(Arctictis binturong Raffl.) im Warschauer Zoo. Zool.
Garten N.F., Leipzig 42. 1972. ½, S.38–50.
36. Badania nad rozpłodem kuny leśnej (Martes martes),
/L. 1758/ w warunkach hodowli klatkowej. Warszawa
1969. Zakład Embriologii i Zakład Fizjologii Zwierząt
Instytutu Zoologicznego Uniwersytetu Warszawskiego
oraz w ogrodzie zoologicznym Warszawa.
37. Maul und Klauenseuche in polnischen zoologischen
Gärten in den Jahren 1962–1963. VI internationale
Symposium Erkrankungen der Zoo-Tiere. Wien 8–10.05.
1964 und Berlin Seite 25–31. Berlin. St. Piwowarczyk,
J. Landowski.
38. Breeding Humboldt’s Penguins at Warsaw zoo. International zoo yearbook 9 Vol.7, pages 40–43, 1967.

39. Künstliche Aufzucht und Entwicklung Jünger Elche
(Alces alces), /L.1758/, Warschau. Der Zoologische
Garten (N.F.), Band 36, Heft 6, 1969.
40. Über die Krankheits und Todesfälle der Seelöwen in
polnischen zoologischen Gärten, Z. Woliński, J. Landowski. Norddeutsche Veterinärmedizin 1962. 14,Suppl.1
125–137.
41. Lisy polarne ze Szpicbergenu. Hodowca Drobnego
Inwentarza 9,3;11–12.1961.
42. Ośrodek hodowlany małp w Suchumi (ZSRR). Zwierzęta
Laboratoryjne 1967, V. 2.
43. Wkład ogrodów zoologicznych w dzieło restytucji i ochrony żubra. Jan Landowski, Zbigniew Woliński. Postępy
Restytucji Żubra 2, 259-280, Warszawa 1969.
44. Duration of pregnancy in animals in zoo. J. Jakubowski,
J. Landowski. Med.Wet. 16-12; 737-739. Lublin.

Rezenssionen und Referate
Papers and Reviews
1.

2.

Wissenschaftliche Untersuchungsergebnisse und seltene
Nachzucht im Warschauer Zoo in der Nachkriegszeit
– Referat von der Versammlung der Gesellschaft der
Naturwissenschaftler – 1959.

11. Teilnahme am I. Internationalen Symposium zum Thema

Erfahrungen über die Löwenhaltung im Warschauer
Zoo – Referat vorgetragen bei der Beratung der Wissenschaftler polnischer Zoologischer Gärten in Lodz
am 17.12.1955.

12. Teilnahme am Internationalen Symposium über Przewal-

3.

Eindrücke von der Reise durch tschechische zoologische
Gärten. Lodz 16.12.1955.

4.

Rezensionen Album unter dem Titel Tiere vor dem
Objektiv., Autor J. Styczyński.
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Jahren 1955, 1957, 1959.
allen internationalen Kongressen der Union der Didam,1958 Frankfurt am Main, Kopenhagen 1959 und
in den darauf folgenden Jahren, bis zum Kongress in
Barcelona.
16. Tropiliśmy słonia Tiemoco. Tłumaczenie z jęz. niemieckiego. J. Landowski. Tytuł oryg. Wir lebten mit den
Baulen. Bernhard Grzimek. Nasza Księgarnia Warszawa
1972.
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Warszawskie zoo

Wspomnienie
o gościnnym
domu państwa
Anny i Jana
Landowskich

W

Fot. Jan Landowski

spomnienie o dyrektorze
zoo w Warszawie to także
wspomnienie mojej młodości.
Państwo Anna i Jan Landowscy
prowadzili otwarty i przyjazny
młodzieży studenckiej dom,
w którym wielokrotnie bywałam. Podczas jednego
z takich pobytów otrzymałam od pana Jana
Landowskiego wykonaną przez niego fotografię żyrafy z osobistą dedykacją.
Jak to
w życiu bywa,
los wytyczył
nam różne szlaki,
jednak
mimo
upływu
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Warszawskie zoo

Lata siedemdziesiąte. Obiad niedzielny: autorka z panią Anną Landowską w ogródku otaczającym służbową willę, w której mieszkała rodzina
dyrektora zoo

ponad 50 lat pozostaję w regularnym kontakcie zarówno z Marią („Doką”) Landowską, jedną z córek
bohatera wspomnień, jak i synem Janem juniorem,
zwanym w rodzinie i przez przyjaciół „Tutkiem”. Wspomnieniom nigdy nie ma końca – studia na wydziale
lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie, wspólna nauka i zabawa, wizyty
w zoo, słuchanie opowieści
o zwierzętach, wyjazdach na
konferencje – wizyty często
przeciągały się do późnych
godzin. Nie inaczej jest po
latach – gdy spotkaliśmy się
z Tutkiem, rozmowa nasza
podzielona na dwie części
trwała łącznie 8 godzin.
Cieszymy się bardzo, że
dzięki tej publikacji możemy
przybliżyć naszym Czytelnikom reprezentanta rodziny
lekarskiej, dr. Jana L. Landowskiego – wybitnego zoologa,

którego wiedza i doświadczenie w ciągu 22 lat znacząco
przyczyniły się do rozwoju zoo w Warszawie w czasach
powojennych.
Badania naukowe dr. Jana Landowskiego zajmują trwałą pozycję w literaturze zoologicznej, a ich
wartość jest ponadczasowa. Jego prace są cytowane

Autorka z Hubertem Ordyńcem, wnukiem dr. Jana L. Landowskiego, w latach
siedemdziesiątych przy służbowej willi
w zoo
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współcześnie zarówno w literaturze krajowej, jak
i zagranicznej. Przykładem jest praca na temat rozrodu słoni:
Landowski J., Gill J. 1964. Einige Beobachtungen
uber das Sperma des Indischen Elefanten (Elephas

Maximus L.). Der Zoologische Garten (NF), Bd., 29:
205–212.
Jest ona między innymi cytowana przez M. Koziorowskiego i wsp. w artykule Rozród zwierząt nieudomowionych – osiągnięcia nauki krajowej i jej perspektywy
na tle badań światowych „Postępy Nauk
Rolniczych” nr 3/2007: 135–147.
Krystyna Knypl

Animal Reproduction Science 53 Ž1998. 309–314

Short communication

Manual collection and characterization of semen
from Asian elephants žElephas maximus /
D.L. Schmitt

a,)

, T.B. Hildebrandt

b

a

b

Department of Agriculture, Southwest Missouri State UniÕersity, Springfield, MO 65804, USA
Department of ReproductiÕe Strategies, Institute for Zoo Biology and Wildlife Research, D-10315 Berlin,
Germany
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ANDROLOGY

Sperm DNA fragmentation and
morphological degeneration in
chilled elephant (Elephas maximus
and Loxodonta Africana) semen
collected by transrectal massage

INTRODUCTION
In conjunction with concerted efforts towards natural breeding, artificial insemination (AI) is assisting institutions to
increase the genetic representation of target males and females
under the guidance of the relevant Species Survival Plans, and a
total of 42 African and Asian elephant calves have been born
worldwide by AI using fresh, chilled semen (D. L. Schmitt, personal communication) since the first successful attempts in the
late 1990s (Hildebrandt et al., 1999). Nevertheless, a considerable proportion of adult males in the managed ex situ North
American population aged more than 20 years have only one or
no living offspring (Asian: 11/16, 69%; African: 12/17, 71%; Keele,
2010; Olson, 2011).
Continued success of AI using chilled semen, and the future
integration of cryopreserved and/or sex-sorted spermatozoa into
elephant breeding programs relies on the ability to collect high
quality semen. Ejaculated elephant spermatozoa have been
© 2013 American Society of Andrology and European Academy of Andrology
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collected for characterization using a variety of methods (postcoital: Landowski & Gill, 1964; electroejaculation [EEJ]: Jones,
1973; Howard et al., 1984; Mar et al., 1992; non-sedated transrectal massage: Heath et al., 1983; Price et al., 1986; Schmitt &
Hildebrandt, 1998; transrectal massage under sedation: Portas
et al., 2007). Of all the aforementioned semen collection methods, only non-sedated transrectal massage can be conducted on
a regular basis. For studies utilizing large numbers of males,
which better capture the status of the general captive population, only a low proportion of ejaculates collected using the
transrectal massage method are of suitable quality (e.g.  60%
400 Andrology, 2013, 1, 387–400
initial total motility) for use in chilled storage/AI or sperm preservation and sex-sorting research (Saragusty et al., 2009 [10/30,
33%]; Kiso et al., 2011 [15/125, 12%]; O’Brien et al., 2011 [19/
118, 16%]). Poor semen quality has been attributed to urine contamination during the transrectal massage collection technique
and to socially mediated reproductive suppression experienced
Andrology, 2013, 1, 387–400
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Assessment of semen quality to determine the potential fertility of breeding sires
is performed routinely amongst domestic animals. In Ceylon, a programme has
been undertaken to breed elephants in captivity, but selecting sires is difficult
conditions.
It
as none of the males has previously sired any calves under these
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Publikacje Jana Leona Landowskiego

Lato ok. 1955 r. Niedźwiedź „Jacek” i syn dyrektora warszawskiego zoo, Janek T. Landowski
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Erfrischendes Bad mit dem Bären „Jacek” – Sommer 1955
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Informacja dla autorów materiałów prasowych
zamieszczanych w „Gazecie dla Lekarzy”
1. Sprawy ogólne
1.1. Autorami materiałów prasowych zamieszczanych
w „Gazecie dla Lekarzy” są lekarze i członkowie ich
rodzin.

poprawek, po skontaktowaniu się z redakcją otrzyma
artykuł w formacie DOC do swobodnej edycji. Niedopuszczalne jest nanoszenie poprawek na pierwotnej
autorskiej wersji tekstu i przysyłanie jej do ponownego
opracowania redakcyjnego.

1.1. Członkowie redakcji i autorzy pracują jako wolontariusze. Nie są wypłacane wynagrodzenia członkom
redakcji ani honoraria autorom materiałów prasowych. 1.7. Publikacja artykułu następuje po zaakceptowaniu
przez autora wszystkich dokonanych przez redakcję
1.2. Za materiał prasowy uważa się tekst, fotografię,
zmian.
rysunek, film, materiał dźwiękowy i inne efekty twórczości w rozumieniu ustawy o ochronie praw autorskich. 1.8. Materiał prasowy może być opublikowany pod
imieniem i nazwiskiem autora lub pod pseudonimem.
1.3. Redakcja przyjmuje materiały prasowe zarówno
W razie sygnowania materiału pseudonimem imię
zamówione, jak i niezamówione. Materiały anonimowe
i nazwisko autora pozostają do wyłącznej wiadomości
nie są przyjmowane.
redakcji.
1.4. Redakcja zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia ma1.9. Redakcja zastrzega sobie prawo do opublikowania
teriału prasowego bez podania przyczyny.
materiału prasowego w terminie najbardziej dogodnym
1.5. Przesłany do redakcji materiał prasowy musi speł- dla „Gazety dla Lekarzy”.
niać podane dalej wymogi edytorskie.
1.10. Materiał prasowy zamieszczony w „Gazecie dla
1.6. Tekst przyjęty do publikacji podlega opracowaniu Lekarzy” można opublikować w innym czasopiśmie
redakcyjnemu, zarówno pod względem merytorycznym, lub w internecie, informując o takim zamiarze rejak i poprawności językowej. Niejasności i wątpliwości daktor naczelną lub sekretarza redakcji. O miejscu
mogą być na bieżąco wyjaśniane z autorem. Redakcja pierwszej publikacji musi zostać poinformowana
czasem zmienia tytuł artykułu, zwłaszcza jeżeli jest za redakcja kolejnej publikacji. Materiał kierowany do
długi, dodaje nadtytuł (zwykle tożsamy z nazwą działu kolejnej publikacji musi zawierać informację o miejscu
GdL) oraz zazwyczaj dodaje śródtytuły. Końcowa postać pierwotnej publikacji. Przy publikacji internetowej
artykułu jest przedstawiana autorowi w postaci pliku (elektronicznej) musi zawierać link do pierwotnie
PDF przesłanego pocztą elektroniczną. Jeżeli na tym opublikowanego materiału z użyciem nazwy www.
etapie autor widzi konieczność wprowadzenia dużych gazeta-dla-lekarzy.com.

2. Odpowiedzialność i prawa autorskie
2.1. Autor materiału prasowego opublikowanego w „Gazecie dla Lekarzy” ponosi odpowiedzialność za treści
w nim zawarte.

2.2. Prawa autorskie i majątkowe należą do autora materiału prasowego. Publikacja w „Gazecie dla Lekarzy”
odbywa się na zasadzie bezpłatnej licencji niewyłącznej.

3. Status współpracownika
3.1. Po opublikowaniu w „Gazecie dla Lekarzy” trzech
artykułów autor zyskuje status współpracownika i może
otrzymać legitymację prasową „Gazety dla Lekarzy”
ważną przez rok.
3.2. Współpracownik, któremu redakcja wystawiła
legitymację prasową, może ponadto otrzymać oficjalne
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zlecenie na piśmie w celu uzyskania akredytacji na
konferencji naukowej lub kongresie. Wystawienie zlecenia jest jednoznaczne z zobowiązaniem się autora do
napisania sprawozdania w ciągu 30 dni od zakończenia
kongresu lub konferencji, z zamiarem opublikowania
go na łamach „Gazety dla Lekarzy”.
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Informacja dla autorów materiałów prasowych
zamieszczanych w „Gazecie dla Lekarzy”

4. Wymogi edytorskie dotyczące materiałów prasowych
4.1. Teksty
4.1.1. Redakcja przyjmuje teksty wyłącznie w formie
elektronicznej, zapisane w formacie jednego z popularnych edytorów komputerowych (najlepiej DOC, DOCX).
4.1.2. Jeżeli tekst jest bogato ilustrowany, można w celach
informacyjnych osadzić w nim zmniejszone ilustracje.
4.2. Ilustracje
4.2.1. Sprawy techniczne
4.2.1.1. Redakcja przyjmuje ilustracje zarówno w formie
elektronicznej, jak i w postaci oryginałów do skanowania (np. odbitek).
4.2.1.2. Ilustracje powinny być jak najlepszej jakości:
ostre, nieporuszone, dobrze naświetlone.

4.2.1.5. Ilustracje powinny być nadesłane jako samodzielne pliki graficzne.
4.2.2. Prawa autorskie
4.2.2.1. Redakcja preferuje ilustracje (fotografie, grafiki)
sporządzone osobiście przez autora artykułu (lepsza
ilustracja słabszej jakości, ale własna).
4.2.2.2. Przesłanie ilustracji do redakcji jest jednoznaczne z udzieleniem przez autora licencji na jej publikację
w „Gazecie dla Lekarzy”.
4.2.2.3. Jeżeli na ilustracji widoczne są osoby, do autora
artykułu należy uzyskanie zgody tych osób na opublikowanie ich wizerunku w „Gazecie dla Lekarzy”.

4.2.2.4. Jeżeli ilustracje zostały zaczerpnięte z internetu, najlepiej aby pochodziły z tzw. wolnych zasobów.
4.2.1.3. Fotografie z aparatu cyfrowego powinny być na- W przeciwnym razie autor artykułu jest zobowiązany do
desłane w oryginalnej rozdzielczości, bez zmniejszania. uzyskania zgody autora ilustracji na jej opublikowanie
4.2.1.4. Ilustracje skanowane muszą być wysokiej roz- w „Gazecie dla Lekarzy”. Do każdej ilustracji należy
dołączyć jej adres internetowy.
dzielczości (jak do druku na papierze).
5. Uwagi
5.2. Preferowaną drogą kontaktu jest poczta elektroniczna.

Rys. Zen

5.1. W kwestiach nieporuszonych powyżej należy
się kontaktować z redaktor naczelną lub sekretarzem
redakcji.

61

wydanie specjalne_2018_02

Warszawskie zoo

Fot. Krystyna Knypl

Jan T. Landowski, autor artykułu o swoim
ojcu – dyrektorze warszawskiego zoo
w latach 1951-1972

Verfasser des
Artikels über seinen
Vater Direktor des
Warschauer Zoo
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The author of the
article about his
father, the director
of the Warsaw Zoo
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