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W bardzo szerokim gronie żegnaliśmy na Cmentarzu Powązkowskim naszą serdeczną
koleżankę, prof. Annę Stańczykowską-Piotrowską, zmarłą w wieku 89 lat. Była wybitnym
naukowcem, przyrodnikiem, należała do grona najbardziej rozpoznawalnych i
znaczących na świecie polskich hydrobiologów.
Jej szczęśliwe dzieciństwo to ostatnie lata przed wybuchem drugiej wojny światowej – w
wybudowanym przez dziadka własnym domu z ogrodem na Mokotowie, w otoczeniu
kochającej rodziny. Ten radosny okres zakończyła niespodziewana śmierć ojca i tragiczny
czas wojny. W grudniu 1939 r. Ania zachorowała na zapalenie szpiku kostnego, którego
konsekwencje zaciążyły na całym jej dalszym życiu (wielokrotne operacje, uciążliwe,
długotrwałe rehabilitacje, późniejsza niepełnosprawność ruchowa, a pod koniec życia
konieczność poruszania się na wózku inwalidzkim). W czasie powstania warszawskiego

zginęły tragicznie jej mama i siostra.
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i przez 30 lat pracowała w Zakładzie Hydrobiologii Instytutu Ekologii PAN. Okres ten
bogaty był w działalność naukową i liczne wyjazdy zagraniczne. Poza pracą naukową,
ukoronowaną tytułem profesora, zaczęła realizować się jako nauczyciel akademicki w
Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach (obecnie Uniwersytet PrzyrodniczoHumanistyczny w Siedlcach). Pracowała też w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz
w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie.
Dużym osiągnięciem organizacyjnym Pani Profesor po podjęciu pracy w uczelni
siedleckiej było utworzenie tam Katedry Ekologii i Ochrony Środowiska, którą kierowała
do emerytury w 2002 r. Dzięki jej aktywności naukowej i dydaktycznej i licznej rzeszy
wychowanków i następców, w ciągu kilku lat uczelnia siedlecka stała się znaczącym
ośrodkiem badań hydrobiologicznych w Polsce.
Była w gronie członków założycieli Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego. Przez
kilka kadencji była przewodniczącą Oddziału w Warszawie. Została odznaczona
prestiżowym medalem Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego im. prof. Alfreda
Lityńskiego.
Znałem i współpracowałem z Anią równo 50 lat. Pracując z nią, byłem świadkiem wielu Jej
sukcesów, ciekawych prac badawczych, realizacji grantów, sympozjów z wygłaszanymi
referatami, publikacji ważnych artykułów naukowych, książek, Jej habilitacji, wielu
nagród. Jej badania nad racicznicą zmienną – fascynującym, inwazyjnym gatunkiem
małża, zyskały światowe uznanie. Pani Profesor była zapraszana m.in. jako ekspert WHO
do ówczesnej Jugosławii, czy do Ameryki Płn. w celu opracowania strategii
przeciwdziałania ekspansji tego gatunku.
Bardzo dużo Jej zawdzięczam. Miałem przywilej bycia Jej pierwszym wypromowanym
doktorem. Ona też namawiała mnie do zrobienia habilitacji. Na marginesie – była to
ostatnia habilitacja w zlikwidowanym później Instytucie Ekologii PAN w Dziekanowie
Leśnym. Likwidację Instytutu Ekologii Ania bardzo przeżywała, mimo że pracowała już w
uczelni siedleckiej, była to Jej osobista wielka tragedia, bo w Instytucie pracowała od
momentu jego utworzenia.
Po przejściu na emeryturę Ania w dalszym ciągu pozostała aktywna naukowo, była pełna
pomysłów, skupiając wokół siebie grono uczniów, współpracowników i przyjaciół.
Pamiętając o tragicznych przejściach, jakich doświadczyła Ania we wczesnej młodości,
wszyscy byliśmy pod wrażeniem Jej dzielności i ogromnej aktywności nie tylko naukowej i
dydaktycznej, ale też turystycznej (uzyskała prawo jazdy i dużo jeździła samochodem),
żeglarskiej (pływała po Mazurach i po Bałtyku) i towarzyskiej. Na oddzielną opowieść

zasługuje też gehenna odzyskiwania (skutecznego) domu rodzinnego przy ulicy
Dożynkowej (przed wojną Misyjnej),
odebranego
pook.wojnie
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Odejście prof. Anny Stańczykowskiej-Piotrowskiej to dla wielu z nas bolesna i
niepowetowana strata. Na długo pozostanie w naszej wdzięcznej pamięci.

