Warszawa, czerwiec 2020 roku

Szanowni Państwo,
Mimo pandemii SARS-CoV-2, mimo odosobnienia i ewentualnego przygnębienia, mimo izolacji
i jakże długiego niewidzenia się, serdecznie zapraszamy Państwa na czerwcowe zdalne zebranie
Komisji Historycznej Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Warszawy. Spotykamy się inaczej
niż zazwyczaj: mamy szansę się zobaczyć i usłyszeć dzięki technologii. Zebranie odbędzie się już
niedługo, bo w piątek 19 czerwca o 17:30 za pośrednictwem internetowej aplikacji Google Meet,
ale indywidualne zaproszenia wyślemy Państwu drogą mailową już ok. 17:00, aby wszyscy mieli
czas połączyć się z nami i uruchomić zarówno mikrofon, jak i kamerę. Wystarczy kliknąć w link
(hiperłącze) podany w zaproszeniu, następnie – kolejno – zaakceptować udostępnienie mikrofonu
i kamery oraz wyrazić zgodę na zintegrowanie jednego i drugiego, po czym – kliknąć w okienko
(przycisk) „dołącz”. Brzmi to nieco zawile, ale w praktyce jest proste. W razie jakichkolwiek
wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny.
Bohaterem najbliższego zebrania będzie Pan Dariusz Iwan – profesor nauk biologicznych,
autor ponad stu oryginalnych publikacji z zakresu entomologii i systematyki, kilkudziesięciu
opracowań z zakresu historii zoologii, redaktor naczelny czasopisma Memorabilia Zoologica,
kierownik Muzeum Zoologicznego w Muzeum i Instytucie Zoologii PAN w Warszawie, w którym
zdeponowane są największe polskie zbiory zoologiczne. Nasz Gość interesuje się historią nauk
przyrodniczych, losami kolejnych instytucji naukowych i muzealnych będących sukcesorami
Gabinetu Zoologicznego, który powstał w 1818 roku jako zaczątek kolekcji przyrodniczych
Uniwersytetu Warszawskiego, a sto lat później – Narodowego Muzeum Przyrodniczego.
Tematem naszego zebrania będą warszawskie zbiory zoologiczne. Zbiory – przechowywane
obecnie w Muzeum i Instytucie Zoologii Polskiej Akademii Nauk – to ponad 200 lat historii
Polski, historii przyrodoznawstwa, to światowe dziedzictwo w zakresie kultury i nauki, to ponad
siedem milionów (!) okazów zwierząt, a wśród nich gatunki wymarłe (takie, jak gołąb wędrowny,
papuga karolińska, kolibry) lub zagrożone wyginięciem, typy opisowe i okazy dowodowe,
niezwykle cenne przyrodniczo materiały pozyskiwane, opracowywane i dokumentowane przez
wielu podróżników i badaczy z całego świata, w tym zesłańców syberyjskich.
Do zobaczenia i usłyszenia w piątek 19 czerwca o 17:30 (ale czekamy już od 17:00).
Z dobrymi myślami,
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