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23 sierpnia 2004 r. odszed∏ od nas nagle i niespodziewanie
prof. dr hab. Tadeusz Sywula, wybitny uczony, od 28 lat zwiàza-
ny z Uniwersytetem Gdaƒskim.

Zginà∏ w wypadku samochodowym w Macedonii podczas
jednego ze swoich licznych wyjazdów terenowych, które tak
lubi∏. Odszed∏ od nas b´dàc u szczytu swej niezmiernie efek-
tywnej dzia∏alnoÊci naukowej i organizacyjnej.

Tadeusz Sywula urodzi∏ si´ 21 wrzeÊnia 1939 r. w Warszawie. Studiowa∏ na Wydzia-
le Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu w latach
1956–1962. Ju˝ w czasie studiów podjà∏ prac´ w Oddziale Poznaƒskim Instytutu Zoo-
logii PAN. Tytu∏ magistra biologii uzyska∏ 18 czerwca 1962 r., natomiast stopieƒ dokto-
ra nauk przyrodniczych w zakresie zoologii – 28 lutego 1966 r. na Wydziale Biologii
i Nauk o Ziemi Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. We wspomnianym
Instytucie Zoologii, przemianowanym w 1975 r. na Zak∏ad Biologii Rolnej Instytutu
Ekologii PAN, przepracowa∏ ponad 14 lat, najpierw jako technik sta˝ysta, póêniej jako
asystent, starszy asystent i adiunkt, a po uzyskaniu 21 stycznia 1974 r. stopnia dokto-
ra habilitowanego nauk przyrodniczych w zakresie zoologii – jako docent.

W 1976 r. przenosi si´ do Gdaƒska, gdzie rozpoczyna prac´ na Wydziale Biologii
i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdaƒskiego, obejmujàc od 1 sierpnia stanowisko docen-
ta w Zak∏adzie Zoologii Instytutu Biologii. Od 1 stycznia 1982 r. kieruje Pracownià
Systematyki Eksperymentalnej w Katedrze Zoologii Bezkr´gowców. Pracownia zostaje
przemianowana 1 wrzeÊnia 1982 r. na Zak∏ad Genetyki, a kilkanaÊcie lat póêniej – na
Katedr´ Genetyki i Cytologii. Tytu∏ naukowy profesora nadzwyczajnego uzyska∏ w 1989
r., a niespe∏na pi´ç lat póêniej – tytu∏ profesora zwyczajnego.

Profesor by∏ cz∏owiekiem nadzwyczaj pracowitym i bezgranicznie oddanym nauce.
W pami´ci wszystkich pozostanie jako wspania∏y uczony, jeden z tych, którego badania
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sta∏y si´ trwa∏ym fundamentem wspó∏czesnej karcynologii. Pozostawi∏ po sobie ogrom-
ny dorobek naukowy, obejmujàcy ok. 50 oryginalnych prac naukowych oraz pi´ç
monografii bàdê rozdzia∏ów w ksià˝kach dotyczàcych systematyki, ekologii i genetyki
populacji skorupiaków, g∏ównie ma∏˝oraczków. By∏ promotorem kilkunastu prac
doktorskich i ponad stu prac magisterskich. Wielokrotnie recenzowa∏ rozprawy habili-
tacyjne i opiniowa∏ wnioski badawcze z ró˝nych jednostek naukowych w ca∏ej Polsce.
By∏ kierownikiem i g∏ównym wykonawcà wielu projektów badawczych, zarówno krajo-
wych, jak i mi´dzynarodowych. Wspó∏pracowa∏ m.in. z Instytutem Zoologii Uniwersy-
tetu w Helsinkach, Instytutem Limnologii Austriackiej Akademii Nauk, Instytutem
Zoologii Rosyjskiej Akademii Nauk, Instytutem Badaƒ Ziemi Uniwersytetu Walijskiego
w Aberystwyth, Katedrà Rybo∏ówstwa Uniwersytetu w Temie (Ghana), czy ostatnio
z Instytutem Hydrobiologii w Ochrydzie (Macedonia). Nag∏a Êmierç przerwa∏a Jego
liczne, zarówno bie˝àce jak i planowane, zamierzenia naukowe.

Pomimo ˝e treÊcià ˝ycia Profesora by∏a zawsze nauka, nie stroni∏ od podejmowania
si´ niewdzi´cznych cz´sto funkcji administracyjnych, m.in. Prodziekana i Dziekana
Wydzia∏u Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdaƒskiego, Przewodniczàce-
go Rady Kierunku Biologia Uniwersytetu Gdaƒskiego, Dyrektora Centrum Biologii
Morza PAN w Gdyni, a ostatnio cz∏onka Paƒstwowej Komisji Akredytacyjnej. Wszystkie
te funkcje pe∏ni∏ z poczuciem obowiàzku dzia∏ania na rzecz ca∏ego Êrodowiska nauko-
wego, uczelni, wydzia∏u, ale tak˝e ka˝dego z nas, Jego uczniów i wspó∏pracowników.
Niecz´sto podw∏adni z tak wielkà dumà i satysfakcjà mogà spoglàdaç na dokonania
˝yciowe swojego prze∏o˝onego. Za ka˝dym razem, kiedy podejmowa∏ si´ pe∏nienia do-
datkowych obowiàzków, czuliÊmy, ˝e jest to swego rodzaju uznanie i wyró˝nienie, na ja-
kie zas∏u˝y∏ swym ̋ yciem naukowym i swà etycznà postawà Mentora. Zawsze odczuwa-
liÊmy w tych momentach radoÊç, choç wiedzieliÊmy, ̋ e b´dzie mia∏ mniej czasu dla nas.

Jego dzia∏alnoÊç naukowa, dydaktyczna i spo∏eczna zosta∏a uhonorowana m.in.
Krzy˝em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodo-
wej, Z∏otym Krzy˝em Zas∏ugi, Z∏otà Odznakà Zwiàzku Nauczycielstwa Polskiego,
Odznakà Honorowà „Za zas∏ugi w rozwoju województwa poznaƒskiego“.

Z przedwczesnym odejÊciem Profesora nie tylko nauka ponios∏a niepowetowanà
strat´. Dzi´ki wyjàtkowym przymiotom charakteru i osobowoÊci pozostawi∏ przyjaêƒ,
pami´ç i wdzi´cznoÊç wielu ludzi. Dla nas, Jego wspó∏pracowników i uczniów, Êmierç
Profesora jest wyjàtkowo bolesna, straciliÊmy nie tylko prze∏o˝onego o niekwestionowa-
nym autorytecie pod ka˝dym wzgl´dem, ale nie mamy ju˝ naszego Nauczyciela,
Wychowawcy i Przewodnika, który kszta∏towa∏ nasze postawy i charaktery. Profesor
zawsze nas uczy∏, ˝e prawda naukowa jest najwy˝szà racjà i wed∏ug tej dewizy post´-
powa∏. PodziwialiÊmy Jego wspania∏e opanowanie sztuki naukowej, Jego umiej´tnoÊç
wyjaÊniania skomplikowanych zagadnieƒ, Jego pasj´ i ∏atwoÊç, z jakà podejmowa∏ si´
nowych zadaƒ. Profesor b´dzie dla nas zawsze wzorem naukowej solidnoÊci i specy-
ficznej dyscypliny badawczej. Oczekiwa∏ tego samego podejÊcia od swoich uczniów,
choç nie narzuca∏ nam w∏asnego stylu pracy i swoich metod badawczych. Bioràc pod
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uwag´ i szanujàc indywidualne charaktery namawia∏ do oryginalnoÊci, a wierzàc
w màdroÊç ka˝dego z nas, zach´ca∏ do samodzielnego zdobywania doÊwiadczeƒ.
Profesor posiada∏ niezwyk∏e talenty badawcze i by∏ zawsze pe∏en zadziwiajàco skutecz-
nych pomys∏ów.

Dla Profesora nie istnia∏o poj´cie braku czasu, zadaƒ nie do wykonania, problemów
niemo˝liwych do rozwiàzania. By∏ optymistycznie nastawiony do Êwiata i ludzi, i nawet
w sytuacjach zdawa∏oby si´ nieprzyjemnych i problematycznych, potrafi∏ wskazaç
pozytywne strony.

Odszed∏ od nas cz∏owiek serdeczny, ˝yczliwy i wra˝liwy, gotowy nieÊç ka˝demu
pomoc, wyrozumia∏y prze∏o˝ony, który podejmujàc decyzje widzia∏ ludzi, których one
dotyczà. Zawsze potrafi∏ doradziç, wspó∏czuç czy pokrzepiç ˝yczliwà rozmowà, a trud-
ne i konfliktowe sytuacje rozwiàzaç z niespotykanym wyczuciem i wielkim taktem.
Ka˝dy z nas zawdzi´cza mu niespotykanie wiele.

Profesor ujmowa∏ swà godnoÊcià osobistà i skromnoÊcià. Pozostanie w naszej
pami´ci jako naprawd´ wspania∏y cz∏owiek, który z nieod∏àcznym kubkiem herbaty
potrafi∏ z jemu tylko w∏aÊciwym poczuciem humoru odnieÊç si´ do ka˝dej sytuacji
w kierowanym przez siebie zespole.

By∏ równie˝ niezwykle opiekuƒczy, ˝yczliwy i pomocny dla studentów i absolwen-
tów. Ich post´py i sukcesy sprawia∏y mu osobistà satysfakcj´. Przejmowa∏ si´ ich k∏opo-
tami i zawsze s∏u˝y∏ radà. W opinii studentów by∏ równie˝ postacià szczególnà jako
wyrozumia∏y egzaminator i nauczyciel, wymagajàcy maksymalnego zaanga˝owania
intelektualnego podczas prowadzonych przez Niego zaj´ç.

Teraz, kiedy odszed∏, wszyscy czujemy, ˝e ju˝ nigdy nie b´dzie jak dawniej, bo pust-
ki po Profesorze nie da si´ wype∏niç.

Wierzymy, ˝e jako Jego uczniowie, b´dziemy post´powaç tak jak nas naucza∏
i ˝ywimy g∏´bokie przekonanie, ˝e zarówno dzie∏o jak i osoba Profesora nie odejdà
w niepami´ç zgodnie z sentencjà Non omnis moriar.

˚egnaj, Profesorze!...

Tadeusz Namiotko, Tomasz Kretowicz i Lucyna Namiotko

XXIX Kongres
Mi´dzynarodowego Towarzystwa Limnologicznego – SIL
(Lahti, Filandia, 8–14 VIII 2004 r.)

Pierwszy kontakt z organizatorami Kongresu mieliÊmy ju˝ na lotnisku w Helsin-
kach, gdzie utworzono punkt informacyjny. Organizatorzy zadbali o dobre po∏àczenie
mi´dzy lotniskiem a Lahti, miasteczkiem gdzie odbywa∏ si´ Kongres, po∏o˝onym ok.
120 km od Helsinek, zwi´kszajàc liczb´ autobusów kursujàcych na regularnej linii
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dalekobie˝nej. Autobusy rozwozi∏y uczestników pod hotele. Obrady odbywa∏y si´
w 5 budynkach po∏o˝onych w niewielkich odleg∏oÊciach od siebie: teatrze, miejskiej
bibliotece, oÊrodku edukacyjnym dla doros∏ych, kinie i w centrum konferencyjnym,
natomiast spotkania o charakterze oficjalno-reprezentacyjnym mia∏y miejsce w Sibe-
lius Hall, budynku filharmonii o pi´knej architekturze (rys. 1).

Na Kongres zg∏osi∏o si´ blisko 1000 osób z 71 krajów, z czego jednak ponad 100 nie
przyjecha∏o. (Przytaczane przez nas dane dotyczàce liczby uczestników, sesji i donie-
sieƒ oraz grup roboczych oparte sà na materia∏ach organizatorów.) Najliczniej oczywi-
Êcie reprezentowana by∏a Finlandia – 162 osoby, nast´pnie Niemcy i USA – po ok. 80
osób oraz Japonia – 60 osób. Przyby∏o 32 Polaków, z czego 3 osoby sà zatrudnione lub
przebywajà na stypendiach doktoranckich za granicà. Poza krajami tradycyjnie biorà-
cymi udzia∏ w Kongresach SIL, po jednym lub dwóch przedstawicieli przyby∏o z Arme-
nii, Bangladeszu, Boliwii, Bu∏garii, Burundii, Grecji, Kamerunu, Kolumbii, Konga,
Laosu, Litwy, Maroka, Polinezji Francuskiej, Sri Lanki, Tajlandii, Ugandy, Wenezueli,
Wietnamu, Zairu, Zambii i Zimbabwe. W ten sposób, zgodnie z deklaracjà SIL 2004
przyj´tà na walnym zebraniu zamykajàcym Kongres, reprezentowane by∏y wszystkie
kontynenty oraz liczne kraje rozwijajàce si´.

Rys. 1. Sibelius Hall w Lahti, przyk∏ad pi´knej wspó∏czesnej fiƒskiej architektury, ∏àczàcej stare i nowe,
ceg∏´, drewno i szk∏o (fot. I. Jasser)
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Jak zwykle organizatorzy zaprosili wybitnych naukowców do wyg∏oszenia wyk∏adów
plenarnych. Prof. W. Junk poÊwi´ci∏ Baldi Lecture, inauguracyjny wyk∏ad w poniedzia-
∏ek, problemowi jak rozumiemy po∏àczenia mi´dzy ekosystemami làdowymi, wodnymi
i obszarami podmok∏ymi. We wtorek odby∏y si´ 4 wyk∏ady, po dwa w tym samym cza-
sie, zmuszajàc uczestników do trudnego wyboru, którego z nich wys∏uchaç. Podczas
pierwszego z dwóch wyk∏adów Kilham Lecture prof. D. Hessen rozwa˝a∏, w jaki sposób
stosunek stechiometryczny mi´dzy pierwiastkami biogennymi wp∏ywa na przep∏yw
w´gla i dynamik´ populacji. W tym samym czasie prof. K. Sivonen zapozna∏a s∏ucha-
czy z rozwojem metod molekularnych w badaniach toksycznych sinic. Nast´pnie prof.
M. Gliwicz w wyk∏adzie, który przyciàgnà∏ t∏umy, próbowa∏ odpowiedzieç na pytanie,
dlaczego i jakie zale˝noÊci w obr´bie sieci troficznych powodujà, ˝e sà one odporne na
manipulacje. JednoczeÊnie prof. H. Paerl przedstawi∏ wyniki wieloautorskich badaƒ
nad strukturà i funkcjonowaniem wodnych zespo∏ów mikrobiologicznych, rozczarowu-
jàc jednak troch´ s∏uchaczy zwabionych ciekawie brzmiàcym tytu∏em: „Struktura
i funkcja wodnych zespo∏ów mikrobiologicznych: pozory mylà”. W czwartek odby∏y si´
kolejne 4 wyk∏ady plenarne: prof. E. Jeppesen zaprezentowa∏, w jaki sposób jeziora
reagujà na zmniejszony dop∏yw pierwiastków biogennych, a prof. R. Jones – zajà∏ si´
limnologià jezior humusowych, wywo∏ujàc przyjazne poruszenie na sali, gdy parafrazu-
jàc w podsumowaniu Orwella, stwierdzi∏, ˝e „wszystkie jeziora sà humusowe, tylko
niektóre bardziej”. Nast´pnie prof. E. van Donk wyg∏osi∏a przeglàdowy, Êwietnie
zilustrowany wyk∏ad traktujàcy o rozwoju i perspektywach badaƒ zale˝noÊci planktono-
wych, a prof. J. Stanford omówi∏ biokompleksowoÊç terenów zalewowych.

Doniesienia kongresowe zg∏oszone w liczbie prawie 1000, podzielone zosta∏y na 31
sesji tematycznych, o zbli˝onej liczbie prezentacji ustnych i plakatowych. Najwi´kszà
liczbà doniesieƒ charakteryzowa∏y si´ sesje nawiàzujàce do klasycznej limnologii,
a mianowicie: „Zespo∏y planktonowe”, „Zale˝noÊci w obr´bie sieci troficznych” oraz
„Makrobezkr´gowce i zespo∏y bentosowe” (w sumie ponad 200 doniesieƒ). Obok nich
licznie reprezentowane by∏y sesje o charakterze aplikacyjnym, np. „Zintegrowane
gospodarowanie i monitoring jezior” czy „Rekultywacja i gospodarowanie jeziorami
i strumieniami”. Wraz z nowà sesjà: „Ekohydrologia – nowy paradygmat dla zintegro-
wanego gospodarowania zasobami wodnymi” zebra∏y one 146 doniesieƒ. Kolejny
problem limnologiczny, który zebra∏ blisko 100 doniesieƒ, zwiàzany by∏ z rzekami i ich
zlewniami. PoÊwi´cono mu 3 sesje tematyczne: „Krajobraz hydrogeomorfologiczny”,
„Znaczenie zlewni i dop∏yw ∏adunków zewn´trznych” oraz „Dynamika i transport pier-
wiastków biogennych w zlewniach”. Du˝ym zainteresowaniem cieszy∏ si´ równie˝
problem zwiàzany z wp∏ywem promieniowania ultrafioletowego na elementy sieci
troficznych – prezentacje odnosi∏y si´ zarówno do badaƒ terenowych, jak i ekspery-
mentalnych, anga˝ujàcych coraz bardziej skomplikowanà metodyk´, czerpiàcà z osià-
gni´ç biologii molekularnej. Zastosowaniu biologii molekularnej w badaniach ekosys-
temów wodnych poÊwi´cona by∏a zresztà osobna sesja. Jak zwykle tematyka zwiàzana
z ekologià ewolucyjnà cieszy∏a si´ powodzeniem, natomiast w porównaniu z poprzed-
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nimi kongresami mo˝na by∏o zauwa˝yç mniejszà liczb´ doniesieƒ dotyczàcych ró˝no-
rodnoÊci gatunkowej. Nadal jednak du˝o, bo 67 prezentacji poÊwi´cono globalnym
zmianom klimatu i ich wp∏ywowi na ekosystemy wodne.

W sumie mo˝na powiedzieç, ˝e tematyka prezentacji przedstawionych na Kongre-
sie odzwierciedla∏a aktualne tendencje w badaniach Êwiatowych, choç cz´sto by∏y to
jedynie wyniki wst´pnych badaƒ lub – co bardziej rozczarowujàce – prace przedstawio-
ne wczeÊniej na Kongresie Amerykaƒskiego Towarzystwa Limnologicznego i Oceano-
graficznego (ASLO). W konsekwencji prace nie by∏y powszechnie oddawane do druku
w „Verhandlungen”, co potwierdzili przewodniczàcy sesji. Ta sytuacja spowodowa∏a
powrót dyskusji o koniecznoÊci wprowadzenia „Verhandlungen” na list´ filadelfijskà
i podniesienia rangi kongresów SIL.

A teraz garÊç informacji z ˝ycia kongresowego. W niedziel´ wszyscy uczestnicy, po
zarejestrowaniu si´ i odebraniu materia∏ów kongresowych, zostali zaproszeni do wy˝ej
wspomnianego Sibellius Hall. Podczas uroczystego otwarcia Kongresu g∏os zabrali:
przewodniczàcy SIL prof. G. Likens, fiƒski minister ochrony Êrodowiska i burmistrz
Lahti, a nast´pnie wys∏uchaliÊmy koncertu fiƒskiej muzyki klasycznej. Potem by∏o ju˝
mniej formalnie, czyli pocz´stunek z∏o˝ony z ciasteczek karelskich (z pastà z renifera,
krewetek bàdê wegetariaƒskà) oraz wina. By∏a radoÊç powitaƒ i... nieznoÊny jak na
Finlandi´ upa∏.

Rys. 2. Typowy skandynawski krajobraz, czyli g∏azy, sosny i du˝o wody (fot. I. Jasser)



307WIADOMOÂCI  HYDROBIOLOGICZNE

Obrady Kongresu w poniedzia∏ek zapoczàtkowa∏o walne zebranie cz∏onków SIL-u,
na którym profesorowie J. Ringelberg, B. Gopal i P. W. Cullen zostali uhonorowani
medalami Naumana-Thienemanna, a po zebraniu odby∏ si´ wspomniany wczeÊniej
wyk∏ad prof. Junka. Normalny dzieƒ obrad wyglàda∏ nast´pujàco: od 8.30 do 10.30
wyk∏ady plenarne, póêniej prezentacje ustne do 17.00. W przerwach serwowano
obiady (na ogó∏ niesmaczne) w olbrzymim namiocie, ustawionym przy teatrze, oraz
kaw´ i ciastka (te zwykle by∏y smaczne). Od 17.00 do 19.00 obywa∏y si´ prezentacje
plakatów – autorzy mieli 5 minut na przedstawienie i kolejne 5 na dyskusj´. Niestety,
wszystkie sesje plakatowe, które mia∏y miejsce w ró˝nych budynkach, charakteryzowa-
∏y si´ bardzo ci´˝kà atmosferà: by∏o tam po prostu nieznoÊnie duszno i zarówno
prezentujàcy, jak i oglàdajàcy musieli wykazaç si´ wytrwa∏oÊcià i determinacjà.
We wtorkowy i piàtkowy wieczór, po sesjach plakatowych, odby∏y si´ spotkania pi´ciu
grup roboczych (do 21.00).

W poniedzia∏ek wieczorem
zostaliÊmy zaproszeni do namio-
tu na nieformalne spotkanie
po∏àczone z degustacjà ró˝nych
ryb, mi´s, wina i piwa. Kolejne
spotkania odbywa∏y si´ ju˝
(niestety) bez jakiegokolwiek
pocz´stunku, a tak˝e bez udzia∏u
organizatorów, i mimo oprawy
w postaci fiƒskiej muzyki czy
poezji przyciàga∏y coraz mniej
uczestników. W po∏owie Kongre-
su organizatorzy jak zwykle przy-
gotowali wycieczki do najciekaw-
szych miejsc wokó∏ Lahti i do
Helsinek. By∏o 21 propozycji
pokazujàcych g∏ównie pi´kno
skandynawskiej przyrody (rys. 2
i 3). W czwartek odby∏ si´ uro-
czysty bankiet, równie˝ w Sibel-
lius Hall. By∏y wytworne stroje
(niektóre panie wystàpi∏y w ki-
monach i d∏ugich sukniach!),
wytworna kolacja i do tego dwa
(!?) kieliszki wina. Przygrywa∏
zespó∏ preferujàcy sentymental-
nà muzyk´ francuskà w fiƒskim
wykonaniu.Rys. 3. Wiszàcy most ponad jeziorem z dr˝àcymi uczest-

nikami wycieczki (fot. I. Kostrzewska-Szlakowska)
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Obrady Kongresu przeciàgn´∏y si´ do soboty, kiedy to cz´Êç wystàpieƒ trzeba by∏o
odwo∏aç, bowiem uczestnicy zacz´li wyje˝d˝aç ju˝ od piàtkowego poranka. Zakoƒcze-
nie, przewidziane na godz. 14.00 w sobot´, przyciàgn´∏o mniej ni˝ 200 uczestników,
a obrady prowadzili profesorowie G. E. Likens oraz R. G. Wetzel (rys. 4). Rozdane
zosta∏y nagrody dla studentów (7) za najlepsze prezentacje ustne i plakatowe. Z wa˝-
nych dla Polaków informacji: powo∏ane zosta∏y dwie nowe grupy robocze SIL,
a mianowicie grupa zajmujàca si´ ekohydrologià (z przewodniczàcymi: prof. M. Zalew-
skim i R. Robartsem) oraz grupa poÊwi´cona makrofitom (z przewodniczàcymi: prof.
J. Haurym, S. Hellstenem i K. Szoszkiewiczem). Walne zebranie cz∏onków SIL

przeg∏osowa∏o przyj´cie rezolucji po uwagach z sali, zobowiàzujàcych do drobnych
poprawek. Rezolucja ta stanowi, ˝e SIL b´dzie aktywnie promowa∏ rozwój badaƒ wód
s∏odkich i s∏onawych (na wyraênà sugesti´ z sali) oraz rozwój dzia∏alnoÊci naukowej
i edukacyjnej, m.in. kursów i materia∏ów edukacyjnych, personelu dydaktycznego
i badawczego z poparciem narodowych i mi´dzynarodowych rzàdów i instytucji oraz
narodowych akademii nauk na ca∏ym Êwiecie (a nie tylko – jak poprzednio – w Euro-
pie i Ameryce Pó∏nocnej). Konsekwentnie SIL ma przekazywaç zwi´kszone fundusze
na fundacje promujàce rozwój nauki w krajach rozwijajàcych si´, a tak˝e przyznawaç
stypendia m∏odym adeptom nauki z tych krajów (np. Tonolli Memoral Fund).

Na zakoƒczenie walnego zebrania flaga SIL zosta∏a przekazana na r´ce dr. Yvesa
Prairie, reprezentujàcego organizatorów nast´pnego Kongresu, majàcego si´ odbyç
w Montrealu w 2007 r.

Iwona Jasser i Iwona Kostrzewska-Szlakowska

Rys. 4. Zakoƒczenie XXIX Kongresu SIL prowadzone przez profesorów G. E. Likensa i R. G. Wetzla
(fot. I. Jasser)


