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Odeszła w lipcu 2007 r. w sędziwym wieku. Pozostały jej dokonania, z których część zasłu-
guje tu w pełni na ujawnienie. Na ujawnienie dlatego, że nigdy nie zabiegała o prezentację
własnych osiągnięć, pozostając w cieniu przez wszystkie lata swojej aktywności.

Nie miała studiów biologicznych,
nie była członkiem PTEnt. Była nato-
miast żoną entomologa amatora Józe-
fa RAZOWSKIEGO Sen. i matką pol-
skiego uczonego, słynnego entomologa
Józefa RAZOWSKIEGO. Będąc wielkim
miłośnikiem przyrody zainteresowania
swoje kierowała głównie ku motylom
i może właśnie dlatego już w młodości
potrafiła zainteresowania te zaszczepić
synowi, który przecież najpierw odbył
studia techniczne.

Pozostawiła po sobie ogromną kar-
totekę dotyczącą rozsiedlenia motyli
w Polsce, opartą na całości polskiego
i niemieckiego piśmiennictwa, która
obejmuje kilkadziesiąt tysięcy cytatów.
Kartoteka ta przechowywana jest w In-
stytucie Systematyki i Ewolucji Zwie-
rząt PAN w Krakowie. Umożliwiła ona
opublikowanie wykazu krajowych moty-
li w dziele „Wykaz zwierząt Polski”
(RAZOWSKI, RIEDL 1991) i szeregu to-
mów „Motyle (Lepidoptera) Polski”
(RAZOWSKI 1973 – 1991). Inna karto-
teka, którą wcześniej współtworzyła,
mianowicie kartoteka terminów, uła-
twiła przygotowanie do druku „Słowni-
ka entomologicznego” (RAZOWSKI
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1987). Jest także Aniela RAZOWSKA współautorką ostatnio wydanej pracy będącej spisem
ponad 1700 taksonów opisanych przez Józefa RAZOWSKIEGO (PRZYBOŚ, RAZOWSKA 2008)

Rezultatem kilku wypraw do Brazylii i Meksyku był jej znaczny udział w zebraniu kilku-
dziesięciu tysięcy okazów motyli z tych krajów. Materiał ten stanowi obecnie własność Insty-
tutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN.

Zebrane powyżej krótkie informacje o działalności Anieli RAZOWSKIEJ na polu entomo-
logii pozwalają wyrazić pewność, że zostanie ona zapamiętana jako skromny pracownik na-
uki, a ci którzy ją znali wiedzą, że była człowiekiem wspomagającym potrzebujących, wspie-
rającym też budowę świątyń (np. bazyliki w Łagiewnikach).

SUMMARY

Aniela RAZOWSKA was an amateur entomologist. She collected Lepidoptera chiefly during her
trips to Brasil and Mexico. Her collection made together with her son Józef is in the Institute of
Systematics and Evolution of Animals, PAS, Cracow. She also did the bibliographic catalogue to
Polish Lepidoptera (in the same institute) which served in preparation of the series Lepidoptera of
Poland and Checklist of Polish animals.
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