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P ierwsze zwierzyƒce w okolicach Warszawy
pojawi∏y si´ ju˝ w Êredniowieczu. Poczàt-

kowo ksià˝´ta mazowieccy utrzymywali je
w celach ∏owieckich w Sochaczewie, Osieku
(nieopodal Czerska, ówczesnej stolicy Mazow-
sza) i Jazdowie. By∏y to ogrodzone, bàdê tylko
strze˝one, cz´Êci lasu, gdzie trzymano lub do-
raênie wypuszczano zwierz´ta ∏owne. 

Król W∏adys∏aw IV za∏o˝y∏ zwierzyniec
i ogród botaniczny nieopodal pa∏acu Kazimie-
rzowskiego. Zwierzyƒce stanowi∏y wówczas
ozdob´, s∏u˝y∏y rozrywce towarzyskiej, a obok
królewskich zacz´∏y powstawaç hodowle ma-
gnackie. Prawie ka˝dy szanujàcy si´ pa∏ac
musia∏ mieç w ogrodzie co najmniej ptaszar-
ni´ i sadzawk´. Po odsieczy wiedeƒskiej w 1683
roku znalaz∏y si´ w nich zdobyczne egzotyczne
okazy, np. strusie i wielb∏àdy, natomiast ks. Ka-
zimierz Poniatowski w XVIII stuleciu utrzymy-
wa∏ w ogrodach na Solcu s∏ynnà ma∏piarni´. 

DoÊç szybko entuzjazm warszawskich elit wo-
bec zwierzàt przerodzi∏ si´ w upodobanie do
krwawych widowisk z udzia∏em drapie˝ników.
Za czasów Augusta II „przedstawienia” te urzà-
dzano na wielkim dziedziƒcu Marywilu, a od
1776 roku tak˝e w tzw. Hecy (Szczwalni) przy
ul. Brackiej. Mena˝eri´ zape∏nia∏y niebezpiecz-
ne dzikie wo∏y, niedêwiedzie, bawo∏y, ró˝ne ga-
tunki psów. Cieszàce si´ poczàtkowo ogromnà
popularnoÊcià pokazy walk, wkrótce sprzykrzy-
∏y si´ widzom i na miejscu Szczwalni pojawi∏
si´ cyrk z „kobietà niespalnà” i akrobatami.

Upadek Rzeczypospolitej to jednoczeÊnie
kres zwierzyƒców pa∏acowych. Zamiast nich

ZOO ma 80 lat

Pa∏acyk Bagatela
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na Brackiej,
czyli o warszawskich zwierzyńcach
Katarzyna Majcherczyk

W tym roku warszawski ogród zoologiczny obchodziç b´dzie 80-lecie istnienia. Zanim jednak w roku
jubileuszowym udamy si´ do ZOO, warto dowiedzieç si´, jakie by∏y poczàtki warszawskich zwierzyƒców.
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pojawi∏y si´ w´drowne mena˝erie i prywatne hodowle
oparte na za∏o˝eniach naukowych. Sami warszawiacy
lubili w tym czasie hodowaç zwierz´ta domowe,
szczególnie ptaki. Na Zapiecku istnia∏o specjalne tar-
gowisko dla mi∏oÊników fauny, gdzie wrza∏o i hucza-
∏o od pisku wiewiórek i królików, hukania go∏´bi,
Êpiewu kanarków, gilów i szczyg∏ów, od g∏osów za-
chwalajàcych je przekupniów i targujàcych si´ ama-
torów.

Jeden z takich amatorów-hodowców, Ferdynand
Bartels, powzià∏ zamiar stworzenia w Warszawie
pierwszego publicznego ogrodu zoologicznego.
Za∏o˝y∏ go na cz´Êci dzier˝awionej przez siebie
wielkiej posesji przy ul. Ho˝ej, gdzie wybudowa∏
ptaszarni´ i wybieg dla kilku drapie˝ników:
niedêwiedzi, wilków i lisów. Mimo ˝e jego starania
si´ nie powiod∏y, wyjedna∏ u w∏adz zaborczych

zgod´ na za∏o˝enie komitetu na rzecz utworzenia
ogrodu zoologicznego w Warszawie. Trwa∏ym
skutkiem dzia∏alnoÊci komitetu by∏ statut, zwany
Ustawà Towarzystwa Warszawskiego Ogrodu Zoo-
logicznego.

W roku 1884 Jan Maurycy Kamiƒski podjà∏ kolejnà
prób´ za∏o˝enia zwierzyƒca, tym razem w ogrodach
przy ul. Bagateli 15. W ciàgu siedmiu lat zgromadzi∏
wiele egzotycznych zwierzàt, w tym s∏onic´ KaÊk´,
lwy, tygrysy, pumy, pantery, niedêwiedzie, lamy, wiel-
b∏àdy i ma∏py. Warszawa zyska∏a swój pierwszy no-
woczesny ogród zoologiczny, nie tylko popularyzujàcy
przyrod´, lecz tak˝e przyczyniajàcy si´ do rozwoju
nauk przyrodniczych. W∏aÊciciele ogrodu, którzy hoj-
nie inwestowali w jego rozwój, nie zdo∏ali jednak po-
do∏aç d∏ugom cià˝àcym na hipotece nieruchomoÊci
i z powodu k∏opotów finansowych byli zmuszeni do
likwidacji obiektu. Ponowne, bardzo ju˝ zaawanso-
wane starania o za∏o˝enie zoo, przerwa∏a I wojna
Êwiatowa. 

W roku 1926 wielki mi∏oÊnik zwierzàt Mieczys∏aw
Pàgowski urzàdzi∏ ma∏y ogródek zoologiczny na ty-
∏ach kamienicy przy ul. Koszykowej 47. Przebywa-
∏y tam: niedêwiedê, fenek, kangur, aguti, ma∏py, le-
mury, aligator, papugi oraz nieliczne zwierz´ta rodzi-
mych gatunków. Ogród, cieszàcy si´ ogromnà popu-
larnoÊcià, przeniesiono wkrótce na wi´kszy teren przy
ul. 3 Maja 12, gdzie liczb´ zwierzàt zwi´kszono do
265 okazów. By∏y tam mi´dzy innymi w´˝e boa,
niedêwiedê polarny i flamingi. Dla zwierzyƒców na-
sta∏y dobre czasy: w tym˝e roku z inicjatywy grupy
pedagogów powsta∏o m.in. Studium Biologiczne –
niewielka mena˝eria na terenie Ogrodu Archirejskie-
go (al. 3 Maja 13/15).

Zwierz´ta z obu hodowli zamieszka∏y wkrótce w no-
wym zoo, jakie Magistrat utworzy∏ na terenach
wchodzàcych w sk∏ad Parku Praskiego, obejmujàcych
obszar 28,5 ha. Dat´ oficjalnego otwarcia, 11 marca
1928 roku, uznaje si´ za dzieƒ narodzin obecnego
ogrodu zoologicznego w Warszawie.
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Nowoczesny wybieg
niedêwiedzi polarnych

w zoo na Pradze 
przed 1939 rokiem

Okazy w zoo na Bagateli
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Placówka rozbudowywa∏a si´ szczególnie szybko
w pierwszym okresie istnienia, co by∏o zas∏ugà jej
ówczesnego dyrektora – dr. Jana ˚abiƒskiego. Sto-
∏eczne zoo zyska∏o w tym czasie du˝à popularnoÊç,
m.in. dzi´ki licznym i rzadkim przychówkom oraz
umiej´tnej promocji. Zwierzostan obejmowa∏
w okresie przedwojennym oko∏o 200 gatunków, no-
wymi lokatorami by∏y m.in. szympansy, gepard, ta-
piry, antylopy gnu. W 1937 roku urodzi∏ si´ s∏oƒ
indyjski, rok póêniej zdarzy∏y si´ dwukrotnie, bar-
dzo rzadkie w niewoli, narodziny likaonów. Wspa-
nia∏y rozwój ogrodu przerwa∏a II wojna Êwiatowa.
Ju˝ w pierwszych dniach wrzeÊnia 1939 roku,
w obliczu intensywnego bombardowania terenu
zoo, zosta∏y wystrzelane wszystkie zwierz´ta nie-
bezpieczne dla ludnoÊci. Podczas obl´˝enia War-
szawy wiele zwierzàt ubito na mi´so dla mieszkaƒ-
ców i wojska, inne odnios∏y rany podczas bombar-
dowaƒ. Lwy morskie i foki,  zag∏odzone wydosta-
∏y si´ z basenu i w poszukiwaniu ˝eru pe∏za∏y po
sàsiadujàcych z ogrodem ulicach i pobliskim mo-
Êcie Kierbedzia. Niektóre zgin´∏y, inne zaÊ – do-
stawszy si´ do wody – pop∏yn´∏y w dó∏ Wis∏y. Mimo

to, dzi´ki poÊwi´ceniu i ofiarnoÊci ówczesnych
pracowników zoo, cz´Êç zwierzàt i to najcenniej-
szych, przetrwa∏a obl´˝enie stolicy. WÊród nich
ulubienica Warszawy, s∏oniczka Tuzinka, ˝ubry
i hipopotamy. Niestety – wszystkie zosta∏y wywie-
zione w grudniu 1939 roku do Rzeszy.

Ogród od˝y∏ osiem lat póêniej. Mimo ˝e przez na-
st´pne dekady boryka∏ si´ z trudnoÊciami, dzi´ki sta-
raniom kolejnych dyrektorów znalaz∏y si´ fundusze
na modernizacj´ niemal wszystkich obiektów. Nawià-
zano te˝ wspó∏prac´ naukowà z mi´dzynarodowymi
organizacjami zrzeszajàcym ogrody zoologiczne.

Obecnie warszawskie zoo prze˝ywa czas najwi´k-
szej jak dotàd prosperity, do pe∏ni szcz´Êcia braku-
je tylko szympansów bonobo, które mo˝na pozy-
skaç jedynie od innych ogrodów, a kolejka oczeku-
jàcych jest bardzo d∏uga. Jest si´ jednak z czego
cieszyç. Nowy pawilon insektarium przyciàga mi-
∏oÊników egzotycznych owadów, powstaje nowa
ma∏piarnia, w planach jest hipopotamiarnia oraz
basen dla niedêwiedzi i fok, tak aby mo˝na je by-
∏o oglàdaç przez szyb´. Najambitniejszym planem
jest jednak oceanarium.
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Zoo na Pradze 
przed 1939 rokiem 
– Kasia z córeczkà 

Tuzinkà, której imi´ mia∏o
przypominaç, ˝e jest to
dwunasty s∏oƒ urodzony
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