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Wiadomości 
Hydrobiologiczne

Zarząd Główny PTH postanowił konty-

nuować wydawanie naszego biuletynu 

jako kwartalnika w formie elektronicz-

nej, merytorycznie rozszerzonej. Posta-

nowiono zachować, za uprzejmą zgodą 

prof. dr. hab. Janusza Uchmańskiego, 

Dyrektora CBE PAN, dotychczasowe-

go wydawcy – pierwotną numerację 

kwartalnika, dodając w nawiasie nowy 

numer do obecnej jego wersji. Stąd ze-

szyt, który przekazujemy Czytelnikom 

nosi numer 197 (1).

 Kontynuacja numeracji jest nie 

tylko podkreśleniem wieloletniej trady-

cji tego czasopisma, ale przede wszyst-

kim ukłonem dla Redaktora Naczelnego 

Wiadomości Ekologicznych, Eligiusza 

Pieczyńskiego, który przez wszystkie 

lata ukazywania się Wiadomości Hydro-

biologicznych nieprzerwanie troszczył 

się o ich poziom merytoryczny, przy-

gotowanie, zredagowanie  i, zwłaszcza 

w  statnich latach, zapewnienie środ-
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ków fi nansowych na druk. Jego zapał, 

konsekwencja i oddanie sprawie po-

zwoliły na to, że Wiadomości Ekologicz-

ne i wchodzące w ich skład Wiadomości 

Hydrobiologiczne mogły ukazywać się 

nieprzerwanie przez ponad pięć dzie-

sięcioleci, mimo wielkich zmian, jakie 

zachodziły w polskiej nauce, w kraju 

i w świecie. Pragniemy w tym miejscu wy-

razić Mu nasze gorące podziękowania.

 Nowa, elektroniczna forma 

Wiadomości Hydrobiologicznych poz-

wal a na rozszerzenie zakresu meryto-

rycznego czasopisma. Wynika to nie 

tylko z braku ograniczenia objętości 

numeru ze względu na koszt druku, ale 

też z samodzielnego charakteru nowe-

go kwartalnika. 

 Poza sprawozdaniami z sympoz-

jów, konferencji naukowych, działalno-

ści Polskiego Towarzystwa Hydrobiolo-

gicznego i wspomnień o tych, którzy 

odeszli, planujemy dodanie kilku no-

wych rozdziałów. Kolejny pomysł do-

tyczy informacji o nowych książkach 

i  nnych ciekawych publikacjach zwią-

zanych z hydrobiologią, ukazujących 

się w kraju i za granicą. Chcemy także 

poszerzyć ofertę o informacje doty-

czące nowych doktoratów i  abilitacji 

z dziedziny hydrobiologii. Będzie to 

powrót do zapomnianej już propozycji 

sprzed kilku lat, zgłaszanej w ramach 

PTH. Wprowadzenie tej rubryki bę-

dzie możliwe, rzecz jasna, tylko dzięki 

współpracy kolegów z różnych jedno-

stek naukowych, w których takie prace 1

powstają. Dlatego zachęcamy samych 

doktorantów i habilitantów oraz kie-

rowników jednostek naukowych do 

przekazywania informacji o powstałych 

w ostatnim czasie pracach pod adresem 

internetowym redakcji.  

 Planujemy również publiko-

wanie informacji o prowadzonych ba-

daniach w różnych krajowych i zagra-

nicznych instytucjach naukowych oraz 

o międzyna-rodowych i interdyscypli-

nar nych projektach obejmujących 

zagad nie nia hydrobiologiczne. Jedną 

z rubryk będą też informacje o nowych, 

ciekawych zajęciach dydaktycznych 

z zakresu hydrobiologii, organizowa-

nych w kraju i za granicą.  

 Będziemy również chętnie za-

mieszczać Państwa wspomnienia i cie-

kawe spostrzeżenia, niekoniecznie wy-

łącznie na polu naukowym. Wielu z nas 

działa na polu hydrobiologii od czasu 

powstania Wiadomości Hydrobiologicz-

nych, lub nawet dłużej, a zatem dyspo-

nuje ogromnym zasobem wspomnień 

i anegdot związanych z badaniami wód 

i życiem codziennym hydrobiologa… 

 Będziemy wdzięczni, jeśli ze-

chcą Państwo przekazać nam swoje 

uwagi (również krytyczne) i pomysły 

wzbogacenia naszej oferty. Myślimy, że 

utrzymanie wieloletniej tradycji Wiado-

mości Hydrobiologicznych powinno być 

wspólną troską polskich hydrobiologów. 

Liczymy na Państwa poparcie w tym 

zamierzeniu i owocną współpracę. 

Redakcja

Biuletyn Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego

Od redakcji
Szanowni Państwo,

Z końcem ubiegłego roku Centrum Badań Ekologicznych PAN zaprzestało wydawania 

kwartalnika „Wiadomości Ekologiczne”, który ukazywał się od 57 lat, początkowo jako 

„Ekologia Polska Seria B”, a od 1970 r. pod obecną nazwą. W tej sytuacji przestaje się 

ukazywać również papierowa wersja biuletynu PTH „Wiadomości Hydrobiologiczne”, 

stanowiącego od 42 lat część „Wiadomości Ekologicznych”.
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Sprawozdania

W posiedzeniu wzięli udział liczni go-

ście, m. in. prof. dr hab. Leszek Rafalski, 

przewodniczący Rady Głównej Instytu-

tów Badawczych, prof. dr hab. Włady-

sław Kordan, prorektor UWM oraz prof. 

dr hab. Jan Szczerbowski, wieloletni 

dyrektor Instytutu. Obradom przewod-

niczył prof. dr hab. Piotr Epler, przewod-

niczący Rady Naukowej IRŚ. 

 Na wstępie prof. dr hab. Bogu-

sław Zdanowski, dyrektor IRŚ powitał 

uczestników spotkania i przedstawił 

związki łączące od lat Instytut zarówno 

ze środowiskiem naukowym i akade-

mickim, jak też z praktyką rybacką. Dy-

rektor podkreślił, że sukcesy jakie Insty-

tut odnosi od 60 lat są w dużej mierze 

owocem współpracy z wieloma insty-

tucjami naukowymi, zarówno z zakresu 

Sześćdziesiąta rocznica utworzenia 
Instytutu Rybactwa Śródlądowego

rybactwa, jak też innych nauk przyrod-

niczych. Po tym wystąpieniu zaprezen-

towano fi lm o historii i współczesnych 

kierunkach prac badawczych IRŚ. Twór-

cy fi lmu wiele miejsca  poświęcili osobie 

założyciela, a od 1989 roku patrona In-

stytutu – profesora Stanisława Korwin-

Sakowicza. Jego sylwetkę zaprezento-

wano przez przytoczenie wspomnień 

wychowanków i współpracowników, 

którzy w ciepłych słowach opowiada-

li o osiągnięciach profesora, ale także 

o jego zwyczajach, powiedzeniach i po-

sobie odnoszenia się do osób, z którymi 

pracował. Oprócz wspomnień o założy-

cielu Instytutu oraz innych wybitnych 

osobach, które przyczyniły się do jego 

rozwoju, w fi lmie zaprezentowano 

dawne i obecne kierunki badawcze tej 

placówki naukowej. Szczególnie pod-

kreślono wieloletnie tradycje współ-

pracy międzynarodowej z instytucjami 

naukowymi z różnych krajów, a ostatnio 

aktywny udział w projektach fi nanso-

wanych ze środków Unii Europejskiej. 

W swoich wypowiedziach w fi lmie dy-

rektor Instytutu prof. dr hab. Bogusław 

Zdanowski podkreślał również szero-

kie, interdyscyplinarne spektrum ba-

dań Instytutu, obejmujące nie tylko 

zagadnienia ichtiologiczne i rybackie, 

ale również problematykę ekologicz-

ną i hydrobiologiczną.  Przedstawiono 

nowe technologie rozrodu i podchowu 

ryb opracowane w Instytucie oraz ich 

ogromne znaczenie dla praktyki rybac-

kiej w Polsce. Zwrócono także uwagę 

na wkład pracowników IRŚ w badania 

nad chorobami ryb oraz metodami ich 

leczenia i profi laktyki. Zaprezentowano 

również działalność wydawniczą Insty-

tutu oraz bazę naukową, jaką stanowią 

zbiory zgromadzone w bibliotece IRŚ. 

W fi lmie przedstawiono także kierunki 

i możliwości dalszego rozwoju Instytutu 

oraz zamierzenia badawcze na najbliż-

sze lata i dziesięciolecia. 

 Kolejnym punktem uroczystości 

było wręczenie Medali Profesora Stani-

sława Korwin-Sakowicza, które nadawa-

ne są od 2001 r. osobom i instytucjom 

Dnia 25 listopada 2011 roku w Bibliotece Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 

w Olsztynie odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Rybactwa 

Śródlądowego z okazji sześćdziesiątej rocznicy powstania Instytutu, powołanego 

uchwałą rządu w styczniu 1951 roku. Uroczystość została objęta honorowym patronatem 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, którego reprezentował minister Kazimierz Plotzke, 

sekretarz stanu. 

Prezydium posiedzenia, w 
środku prof. dr hab. Piotr Epler, 

przewodniczący Rady Naukowej 
IRŚ, pierwszy od lewej – prof. dr hab. 

Bogusław Zdanowski, dyrektor IRŚ
Fot. Henryk Morawski 
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zasłużonym dla rozwoju nauki i praktyki 

w dziedzinie rybactwa śródlądowego. W 

tym roku wyróżnienie przyznano: prof. 

dr hab. Ewie Kamler, prof. dr. hab. Piotro-

wi Eplerowi, dr. Zygmuntowi Okoniew-

skiemu oraz dr. Wernerowi Steff ensowi.

 Następnie głos zabrał minister 

Kazimierz Plotzke, który mówił o wkła-

dzie Instytutu w rozwój rybactwa śród-

lądowego w Polsce oraz o osiągnięciach 

naukowych tej placówki badawczej. 

Minister zwrócił szczególną uwagę 

na znaczenie realizowanych przez IRŚ 

projektów restytucji ważnych z gospo-

darczego i przyrodniczego punktu wi-

dzenia gatunków ryb, takich jak jesiotr, 

łosoś i węgorz, gratulując przy tym sku-

tecznego wykorzystywania fi nansowa-

nia ze środków Unii Europejskiej. 

 Najbardziej uroczystą częścią 

jubileuszowego spotkania było wręcze-

nie przez ministra Kazimierza Plotzke 

odznaczeń państwowych, przyznanych 

kilkudziesięciu wybitnym pracownikom 

Instytutu przez Prezydenta Bronisława 

Komorowskiego oraz Ministra Rolnic-

twa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego. 

 Kolejnym punktem programu 

były wystąpienia gości z różnych placó-

wek naukowych oraz odczytanie adresów 

i życzeń, jakie z okazji jubileuszu przesłali 

do Instytutu przedstawiciele współpra-

cujących z nim jednostek naukowych 

z całego kraju. Oprócz gratulacji i życzeń 

dalszych sukcesów w wielu wystąpie-

niach znajdowały się podziękowania za 

wieloletnią owocną współpracę. 

 Następnie uczestnicy spo-

tkania przeszli do sali, w której przy-

gotowano bufet, złożony rzecz jasna 

w znacznej mierze z wybornych potraw 

z ryb, z wędzonym jesiotrem i pstrą-

giem na czele. Obiad przebiegał w miłej 

atmosferze, wypełnionej rozmowami 

na temat wspomnień z wypraw tereno-

wych oraz spotkań przy okazji różnych 

wspólnych przedsięwzięć badawczych. 

Wieczorem odbyła się uroczysta kola-

cja w Restauracji Wileńskiej w centrum 

Olsztyna, gdzie przy suto zastawionych 

stołach długo w noc ciągnęły się dys-

kusje o dawnych czasach i przyszłych 

planach naukowych.

Paweł Prus

Uczestnicy spotkania w auli biblioteki 
UWM w Olsztynie

Fot. Henryk Morawski 

Minister Kazimierz Plotzke, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi i prof. dr hab. Bogusław Zdanowski, dyrektor IRŚ. Fot. Henryk Morawski 



Ciekawostki hydrobiologiczne

Narzuciłam sobie określoną postać tych 

notatek – zwięzły tytuł, rok wydarzenia, 

krótki tekst – nie za bardzo poważny! 

Zapisałam już w ten sposób kilkadzie-

siąt stron ale przecież nie wszystkie sce-

ny można „podłączyć” pod towarzyskie 

czy zawodowe życie emerytowanego 

hydrobiologa – nawet jednego z zało-

życieli naszego Towarzystwa (którym 

jestem). Znakomita większość to takie 

sceny i  scenki z dzieciństwa, wojny, 

młodości, szkoły, rodziny, itd., itp. ale 

spora grupka to pośrednia lub bezpo-

średnia ilustracja przygód zawodowych. 

Z nawyku do klasyfi kacji podzieliłam je 

na trzy rozdziały!

1. Czasy zamierzchłe – studia i tro-

chę po…!
Moje studia na Wydziale Biologii (wte-

dy łącznie z Naukami o Ziemi) Uniwer-

sytetu Warszawskiego przypadły na 

okres 1950-1956 – półwieku temu z ka-

wałkiem. Okres ogólnie – jak wiado-

mo – dość ponury, ale z uwagi na moje 

ówczesne 20 lat wspominam go z pew-

nym rozrzewnieniem. Już w pierwszych 

latach postanowiłam zostać badaczem 

jezior i rzek, choć moja praca magister-

ska wykonywana pod kierunkiem pro-

fesora Kazimierza Tarwida dotyczyła… 

hodowli akwariowych jako swoistego 

fi zycznego modelu sukcesji w ekosys-

temie wodnym. A to dlatego że sławne 

hodowle Gausego (tego od zasady kon-

kurencyjnego wypierania gatunków) 

na „nalewce sianowej” (hay infusion) 

bardzo mnie się podobały. Z baterią 

małych i dużych akwariów było wiele 

kłopotu – nie wiadomo, gdzie je posta-

wić, niektóre gniły i brzydko pachniały, 

ale ja bardzo pracowicie pobierałam 

próby, do oglądania pod mikroskopem. 

Moje pierwsze zetknięcie z hydrobio-

Sceny z życia hydrobiologa

logią miało miejsce w wyniku udziału 

w jednym z pierwszych kursów hydro-

biologicznych organizowanych w okre-

sie letnim na Stacji Hydrobiologicznej 

w Mikołajkach. Posiadam dotąd bardzo 

znamienny dokument: zawiadomie-

nie o przyjęciu na kurs wystosowane 

przez… profesora dr. T Jaczewskiego, 

organizatora (tak jest w tym dokumen-

cie!) Instytutu Zoologii UW. A oto treść 

tego historycznego dokumentu:

„Na podstawie pisma Stacji Hydrobio-

logicznej w Mikołajkach nr SH 161/52, 

z dnia 16 bm. zawiadamiam, że została 

Obywatelka przyjęta w poczet uczest-

ników kursu hydrobiologicznego w Mi-

kołajkach. Uczestnicy winni przywieźć 

ze sobą, zgodnie z Instrukcją nr 6 Mi-

nistra Handlu Wewnętrznego z dnia 

10.V.1952 r. bony mięsno-tłuszczowe 

na m-c sierpień, bądź też zaświadczenie 

odpowiednich władz, że im bony nie 

przysługują. Kursanci winni się zgłosić 

na Stacji Hydrobiologicznej w Mikołaj-

kach w dniu 1.VIII.1952. przywożąc ze 

sobą optykę i narzędzia preparacyjne 

oraz zeszyty bez linii. Zajęcia zaczną się 

w dniu 2.VIII.1952. Potrzebną optykę 

będzie Obywatelka mogła wypożyczyć 

z Instytutu Zoologicznego Uniwersyte-

tu Warszawskiego”.

 Wiele rzeczy się wtedy działo! 

Pamiętam, że... Gaudeamus igitur. Jest 

rok 1951 lub 1952. Pierwsze lata mo-

ich studiów na Uniwersytecie. Na moim 

roku rządzą koleżanki i asystenci z „gru-

py partyjnej”. Postanowiliśmy – razem 

z Tomkiem Umińskim – powitać jakoś 

nowy rok akademicki i napisaliśmy na 

tablicy: Gaudeamus igitur… Chyba tyl-

ko te dwa słowa, bo więcej nie umie-

liśmy. Taki sobie studencki wybryk! 

Snując wspomnienia najczęściej sięgamy do dawnych obrazów, zdarzeń, chwil 

ciekawych, zabawnych, strasznych. Będąc seniorem w naszym Towarzystwie – 

żyję, badam i działam dostatecznie długo, żeby takich obrazów przechowywanych 

w zakamarkach pamięci mieć dużo. Skwapliwie zapisuję je w komputerze wyobrażając 

sobie, że kogoś to kiedyś zaciekawi. 

Jezioro Majcz Wielki, Pojezierze Mazurskie. Fot. Joanna Rybak
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Potem usłyszeliśmy – …koleżanko, nie 

wiecie, że to pieśń burżuazyjna…

Pół wieku później (2002) tą pieśń śpie-

wał chór studencki Wydziału Biologii 

z okazji spotkania naszego oddziału To-

warzystwa i z… okazji mojego pięćdzie-

sięciolecia pracy! 

Upadek kłosa (1952 rok) 

Owe sławne pochody pierwszomajo-

we, na które każdy musiał iść! Studenci 

przede wszystkim! Nasza grupa z trze-

ciego roku biologii zrobiła wielki pla-

kat na którym widniały... rozgałęzione 

kłosy żyta, ze stosownym sloganem, że 

nowoczesna biologia wyhoduje takie 

właśnie żyto. Było to wdzięczne nawią-

zanie do genetyki Łysenki i biologii ra-

dzieckiej. Dochodzimy do trybuny, na 

której... Bierut, Berman itd. I nagle... ten 

niewiarygodny biologicznie kłos – spa-

da, jakby ze wstydu, że służy za przy-

kład wielkiej blagi! Rzucamy się, aby go 

podnieść, ale niestety nie wolno się za-

trzymywać. Bardzo się boimy, bo różni 

tacy ponurzy panowie kręcący się przed 

trybuną mogą to wziąć za... sabotaż! Ale 

nic się nie stało! Ot... odpadł jeszcze je-

den kwiatek!

Jajecznica en masse! (1954 rok) 

Pracujemy na sławnej łasze wiślanej Kon-

feratka pod Wyszogrodem i mieszkamy 

na stateczku Instytutu Rybactwa Śród-

lądowego, gdzie gotujemy w maleńkiej 

kuchence. Mój dyżur. Robię jajecznicę, 

a jajek mamy w bród! Wrzucam rozbite 

jajka wprost do garnka nawet ich nie 

mieszając. Oczywiście zaraz się przypa-

lają i ten smród spalenizny rozchodzi się 

po całym stateczku! Przybiega profesor 

Backiel i w ostatniej chwili ratuje resztę 

jajek, słusznie zauważając (i złośliwie – 

jak to on!), że należało jednak jajecznicę 

smażyć bardziej... indywidualnie!

Pływające banknoty (1953 rok)

Praktyki studenckie w Wyszogrodzie 

nad Wisłą, na sławnej łasze Konfederat-

ka. Krzyś Tarkowski (obecnie światowej 

sławy biolog, laureat wielu nagród, aka-

demik) wpadł do wody i nim on wypły-

nął – zaczęły wypływać czerwone... 100 

złotówki z jego kieszeni. Wszystkie je 

skrzętnie pozbieraliśmy i potem – pod 

strażą – suszyliśmy na słońcu, na łące.

Jak to sobie wyobrażacie?! 

W roku 1955 zdawałam egzamin ma-

gisterski przed komisją, w której skład 

wchodzili m. in. profesor Tarwid – mój 

promotor, profesor Gieysztor i profe-

sor Raabe – znany z dowcipu i ciętego 

języka. Opowiadam o biologii wrotków 

– tych przedziwnych bezkręgowców, 

którymi się wtedy zajmowałam. Mówię 

m. in. że słyną z tego że jeden z ich rzę-

dów istnieje w postaci samic rozmnaża-

jących się partenogenetycznie, a samce 

nie są znane… Profesor Raabe długo 

się śmiał, pytając „Jak to – bez samców? 

Jak to sobie wyobrażacie?...”

Niebezpieczny ładunek (1957) 

Gomułka rozpędza demonstrację stu-

dentów, którzy protestują przeciw za-

mknięciu ich tygodnika „Poprostu” bar-

dzo zaangażowanego w krytykę rządu. 

Na Nowym Świecie, naprzeciwko domu 

partii i na placu Trzech Krzyży – trwa 

pałowanie młodzieży, milicja goni ucie-

kających, rewiduje przechodniów. A ja 

właśnie wracam z zakładu z Pałacu Sta-

szica z wielką torbą pełną... pustych bu-

telek przygotowanych na próbki wody, 

które mamy w następnym dniu pobie-

rać ze stawów w Żabieńcu. Butelki wy-

dają głośny grzechot! Zastanawiam się, 

jak ja wyjaśnię milicjantowi, który zapy-

ta po co ja je wnoszę na demonstrację? 

Może mu opowiem o zooplanktonie? 

Szkoda, bo nic się nie dzieje!

2. W łodzi, na wodzie, koło łodzi, 

w wodzie… i na lądzie!
Przygody w czasie pracy na łodzi to jed-

ne z najchętniej opowiadanych przez 

nas – hydrobiologów. Jedne zabawne 

i śmieszne, inne dramatyczne i przera-

żające. A ja pamiętam takie:

Tratwa badawcza! (1958 rok)

Razem z Tadziem Prusem pobieramy 

próby bentosu z jezior węgorzewskich. 

Tadzio zręcznie wywija czerpaczem 

osadzonym na długim kiju. Problem 

jednak w tym, że nie mamy małej, po-

ręcznej łódki, którą moglibyśmy prze-

nosić z jeziora na jezioro. Mamy nato-

miast... tratwę, którą gdzieś znaleźliśmy 

porzuconą w krzakach… Więc nosimy 

tę tratwę, wchodzimy na nią i odbija-

my od brzegu. Tadzio wbija czerpacz w 

dno, a następnie wyrzuca zawartość na 

sito, które ja trzymam między kolana-

mi, siedząc na deskach... prawie po pas 

w wodzie, bo tratwa ciągle się przechy-

la i woda chlupocze między deskami! 

Wypłukuję muł na sicie, mętna woda 

opływa mnie dookoła (jestem w pla-

żówkach!), a butelki – po wlaniu tego 

co zostało na sicie – wsadzam za majt-

ki i stanik! Inaczej by... odpłynęły!

Niebezpieczne badania (1971 rok)

Jednomiesięczny staż naukowy w An-

glii, na jeziorach w Windermere. Pły-

wamy razem z dr. Frey’em, który de-

monstruje nam działanie chwytacza 

mułu Mortimerr’a. Jest to sławny i za-

służony dla limnologii czerpacz ruro-

wy mułu, całkiem duży, który – gdy się 

napełni mułem na dnie – wyskakuje 

pod ciśnieniem na powierzchnię.  

Właśnie dr Frey opuścił go na dno 

– trzeba czekać, aż zadziała, a tym-

czasem należy trochę odpłynąć. Na 

jeziorze oprócz nas pływa wielu tu-

rystów i właśnie tuż obok przepływa 

mała łódeczka z rodziną i dziećmi. Dr 

Frey – fl egmatyczny Anglik – zaczął 

wrzeszczeć po angielsku, my po pol-

sku – z tego zdenerwowania. A wielka 

rura czerpacza z pluskiem wyleciała 

na powierzchnię tuż koło zdumionej 

rodziny. Przeprosinom nie było koń-

ca, a dr Frey zrobił wykład na miejscu, 

co to za przyrząd, czemu służy i jakie 

to dziwne organizmy żyją na dnie je-

ziora. 

Badawcze zagadki (ok. 1970 roku) 

Razem z naszymi kolegami z Lublina 

pobieramy próbki z któregoś z je-

zior Polesia Lubelskiego. Jedno z nas 

opuszcza i wyciąga czerpacz wody, a 

inny – odczytuje i zapisuje tempera-

turę. Jak gdyby nigdy nic – zapisuje-

my – że na głębokości około 20 me-

trów temperatura wynosi... 16 stopni 

Celsjusza, choć wyżej mieliśmy już 

typowy skok termiczny i temperatury 

opadały regularnie poniżej 12 stopni 

Celsjusza. Urzeczeni tym niecodzien-

nym faktem – zaczynamy gwałtow-

nie dyskutować – może jakieś ciepłe 

źródło? A to czerpacz zrobił psikusa 

i zamknął się pod samą powierzchnią 

i tak wędrował z tą ciepłą wodą do sa-

mego dna i  z powrotem!

Noc na Śniardwach (lata siedemdzie-

siąte XX wieku)

 Jedno z moich nielicznych pływań 

żaglóweczką. Chyba była to sławna 

Omega – niewielka żaglówka, otwar-

ta, bez kabiny. Wypłynęliśmy z Wło-

dziem Ławaczem z naszej przystani 

w Mikołajkach przy ładnym wietrzyku 



i pomknęliśmy na Śniardwy z zamia-

rem dopłynięcia do Czarciej Wyspy 

i powrotu tego samego dnia. Pięk-

nie nasz żagiel łopotał, było ciepło. 

Już na Śniardwach wiatr „zdechł” 

i trzeba było zasiąść do wioseł. Oka-

zało się, że wioseł... nie ma! Typowe 

dla Włodzia! Więc wyjęliśmy... deski 

z podłogi i mozoląc się wracamy do 

Mikołajek. Zrobiło się późno, poka-

zały się gwiazdy, woda była cicha i 

spokojna, było pięknie, ale dwie na-

sze deseczki ledwie dawały radę!

Jezioro duże czy jezioro małe? (1980 

rok) 

Jezioro Hańcza. Z Józkiem Wróblem, 

naszym nieodżałowanym kolegą 

za Stacji w Mikołajkach, pobieramy 

próby na tym magicznym jeziorze… 

Wieje, duża fala, a pod nami 108,5 m! 

Wymierzyliśmy... było 109 metrów! 

Mały rurowiec, którym braliśmy pró-

by mułu z tej głębokości – wyjeżdża 

na powierzchnię… pusty!  W pewnej 

chwili Józek pyta „...czy można po-

równywać jezioro głębokie z jezio-

rem płytkim?” Oto jest pytanie?!

Nietoperz (1970 rok)

Mikołajki, badania terenowe.  

Mieszkam w pokoju razem z Anką 

Stańczykowską. Wieczorem frunął 

do pokoju... wielki nietoperz i trze-

pocze się. Anka woła – zakryj włosy, 

bo się wkręci! Nakładam... poduszkę 

i wrzeszczę też! Nietoperz znika w 

otwartym oknie!

Ryk lwa nad jeziorem (lata 1970-

1980) Kiedyś, będąc w Mikołajkach 

poszłam wieczorem podziwiać zachód 

słońca. Wtem nad jeziorem rozległ się 

autentyczny… ryk lwa! Niósł się groźnie 

nad spokojną tafl ą wody! Niesamowite 

wrażenie! Okazało się, że to naprawdę 

był lew – bo właśnie przyjechał... cyrk 

na występy w Mikołajkach!

Atak łabędzia (1996 rok)

Robimy badania na rzece Krutyni – pły-

wamy kajakami i łódką i pobieramy 

próbki wody. Płynę w kajaku razem 

z Leszkiem Kufl em. Jest piękny czer-

wiec, na jeziorze i w sitowiu rosnącym 

na brzegu rzeki – pływają łabędzie. 

Widzimy wśród szuwarów ich gniazda. 

Rzeczka jest wąska, wiec płyniemy dość 

blisko ich terenów. Mijamy jednego ła-

będzia, który nieprzyjemnie na nas sy-

czy. Wtem słyszę krzyk Leszka (raczej 

zdumiony, niż przerażony) i widzę wiel-

kie skrzydła tego ptaka tuż przy naszym 

kajaku. Broniące swego gniazda zwierzę 

postanowiło przepędzić intruzów i ude-

rzyło dziobem… w plecy mojego kolegi! 

Miał niezłego siniaka!

Nieszczęśliwy łabędź (około roku 1990) 

Wypływ rzeczki Lisunki z jeziora Majcz 

– to jedno z najpiękniejszych uroczysk 

mazurskich. Przy mostku nad tą rzeczką 

zawsze robiliśmy pomiary i pobieraliśmy 

wodę do analiz. W pobliżu często kręciła 

się para łabędzi. Pewnego razu znalazłam 

jednego z nich rozszarpanego, leżącego 

na brzegu – drugi łabędź niespokojnie 

pływał w pobliżu. Wrzuciłam martwe-

go ptaka do znanego mi mrowiska. Na-

stępnego roku znalazłam czysty szkielet. 

Czaszkę tego łabędzia do tej pory staran-

nie przechowuję wspominając…

3. Gaff y  i inne… czyli  sceny ze 

zjazdów, konferencji i spotkań ze 

sławami i szefami
Takich przygód to każdy z nas do-

świadczył z pewnością bardzo wiele. A 

ja pamiętam takie:

Ach te jaja! (1966 rok)

Sympozjum w Olsztynie na temat ba-

dań produkcji wtórnej. Właśnie zaczy-

na się “era” badań produktywności. 

Toczy się zawzięta dyskusja na temat 

tempa wzrostu. Wstaje Andrzej Szcze-

pański i mówi, że na stadium jaja – nie 

mamy do czynienia ze wzrostem, ale z 

utratą ciężaru (oddychanie!). Na to ja 

wstaję i chcąc powiedzieć zwięźle, że 

to jest bardzo niewielka strata wobec 

późniejszego wzrostu, palnęłam „... 

ach, co za pieszczoty z tymi jajami...”. 

Widzę, jak Andrzejowi – i innym – łzy 

płyną ze śmiechu!

Pachliopka i suchostoj (Rybinsk, ZSSR, 

1961 rok) 

Jestem w Instytucie Biologii Wnutrien-

nych Wod nad wspaniałym Rybińskim 

Zbiornikiem Zaporowym (utworzony 

na Wołdze i Szeksnie w 1940 roku jako 

wodna droga Moskwa – Leningrad) 

i pływam małym stateczkiem pobiera-

jąc próby razem z przemiłym Adrejem 

Monakowem. Podziwiam sterczące ki-

kuty drzew zalanego swego czasu lasu 

(to właśnie określają mianem sucho-

stoj, choć radzono mnie, aby tego nie 

używać, bo ma też inne znaczenie…). 

Przychodzi pora obiadu. Załoga serwu-

je tzw. pachliopkę, rozgotowane kar-

tofl e z mięsem, do tego każdy wypija 

stakańczyk wodki. Znakomite! 

RWPG i EWG! (lata siedemdziesiąte XX 

wieku) 

RWPG – to była Rada Wzajemnej Po-

mocy Gospodarczej krajów sowieckich, 

zaś EWG – to Europejska Wspólnota 

Gospodarcza krajów zachodnich. Po-

tem przekształciła się w OECD – Orga-

nization for European Cooperation and 

Development. To była „zimna wojna” 

w gospodarce i nauce. Obie te orga-

nizacje miały też swoje programy ba-

dawcze, instytuty współpracujące itp. 

Razu pewnego brałam udział w konfe-

rencji, na której Ricardo Vollenweider 

– znakomity hydrobiolog brytyjski, ale 

trochę dziwaczny, przedstawiał wyniki 

swojej klasyfi kacji trofi cznej jezior, któ-

rą szybko nazwano klasyfi kacją OECD. 
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Wśród rozlicznych przykładów nie było 

jednak polskich jezior, choć w naszych 

badaniach stosowaliśmy z powodzeniem 

tę klasyfi kację. Wstałam i zabrałam głos 

w tej sprawie. Ricardo wyraźnie zażeno-

wany uśmiechał się z zakłopotaniem – 

nie wiedziałam dlaczego. Potem w jego 

publikacji z tego wystąpienia przeczy-

tałam, że jeziora polskie (tutaj cytowa-

ne były nasze prace) też potwierdzają 

proponowaną klasyfi kację, ale wyników 

z naszych jezior nie wciągnął do modelu 

–przecież były spoza OECD!

Rekomendacja językowa (1971 rok)

XVIII Kongres Limnologiczny w Leningra-

dzie. Na obradach plenarnych rosyjski 

przewodniczący Komitetu Organizacyj-

nego zgłasza wniosek, aby język rosyj-

ski... uczynić językiem kongresowym. 

Byłby to piąty język kongresowy – obok 

angielskiego, francuskiego, niemieckie-

go i hiszpańskiego. Czysty nonsens, bo 

przecież nikt nie będzie go używał poza 

obszarem sowieckiego państwa. Ale Ro-

sjanie chcieli to wygrać prestiżowo, bo 

mogli swoim mocodawcom powiedzieć 

– patrzcie, jaka ta nasza nauka jest waż-

na! Wywiązała się dyskusja – przytomni 

uczestnicy wyrażali swoje wątpliwości. 

I oto wszedł na mównicę niejaki pan 

Jackson z USA, nikomu zresztą niezna-

ny i  owiedział zwięźle tubalnym gło-

sem: „I strongly recommend the Russian 

language to be a congress language!...”. 

Dostał wielkie brawa – no i uczyniliśmy 

język rosyjski kongresowym po to, aby 

nigdy go nie używać w podobnych oka-

zjach!

Atak pluskiew w Poznaniu (1973 rok) 

Na kolejnym IX Zjeździe Hydrobiologicz-

nym, a miał on miejsce w Poznaniu, za-

kwaterowano nas w domu studenckim, 

w którym dziwnie „chemicznie” pach-

niało. Dostałyśmy pokój razem z Tereską 

Węgleńską. W nocy obudziło nas niewia-

rygodne swędzenie – czułyśmy, jak pło-

nie nam skóra! Po zapaleniu światła oka-

zało się, że łażą po nas roje pluskiew! Nie 

spałyśmy do rana tłukąc te zwierzątka 

czym się dało. Byłyśmy tak pogryzione, 

że aż spuchły nam twarze! Okazało się, 

że w tymże akademiku przeprowadzo-

no w poprzednich dniach odpluskwianie 

jakimś środkiem chemicznym i my były-

śmy pierwszymi lokatorami, na których 

rzuciły się te cuchnące owady. Czy ktoś 

teraz je pamięta? A towarzyszyły one 

człowiekowi licznie i powszechnie. Co 

je przegoniło z naszych mieszkań? Wiel-

ka płyta najpierw a potem… wysycenie 

chemią i plastykiem wszystkiego, co nas 

otacza?

Polecenie ambasadora (1984 rok)

W tym roku w sierpniu uczestniczyłam 

jako zaproszony gość w międzynaro-

dowej konferencji na temat ochrony 

i użytkowania jezior SHIGA-84 w Otsu 

nad Jeziorem Biwa. Japończycy zapew-

nili konferencji wielki rozgłos medialny 

i prawie każdy referujący miał możność 

zobaczyć się w lokalnej lub krajowej te-

lewizji. Wieczorem otrzymuję telefon z...

ambasady polskiej z Tokio. Uprzejmy, 

ale twardy i zdecydowany głos wypytu-

je o charakter konferencji, skąd jestem... 

itd. Wreszcie żąda, aby przysłać na adres 

ambasady wszystkie otrzymane mate-

riały. Na moje nieśmiałe pytanie, że to są 

materiały naukowe i jest ich dużo, i że to 

będzie kosztować itd... powtarza tonem 

nie znoszącym sprzeciwu, że ambasada 

musi je dostać itd. itd. Więc wybrałam – 

głównie foldery reklamowe i turystyczne 

i wysłałam. Najzabawniejsze było to, że 

właśnie ambasador Polski w Japonii (nie 

pamiętam nazwiska) został za granicą 

w czasie stanu wojennego i chyba został 

nawet osądzony. Pewno jego następca 

był bardzo... czujny!

Spotkanie z cesarzem (1984 rok) 

Otsu, konferencja międzynarodowa  na 

temat ochrony i użytkowania jezior, SHI-

GA’84! Ubrana wytwornie idę na spotka-

nie z parą królewską. Zaproszeni są tylko 

organizatorzy i goście zagraniczni. Cały 

czas obmyślam, co należy powiedzieć 

przy okazji podania ręki parze cesarskiej 

i zwyczajowego dygnięcia. I powiedzia-

łam cesarzowej “...Do you know Your 

Majesty, that the fi rst Japan limnologist 

– dr. Yoshimura – was the friend of Po-

lish famous limnologist dr. Lityński. They 

have exchanged the ideas and the study 

results and the respective data on the la-

kes of both countries were published in 

their manuals”. „Oh, really?” – odpowie-

działa cesarzowa i na tym się skończyło!

Sprawozdanie służbowe A.D. (lata 1980)

Były to lata, kiedy biurokratyczna spra-

wozdawczość w Akademii przeżywała 

swój rozkwit, a szczególnie uciążliwa 

była ta związana ze sprawozdaniami 

z wyjazdów zagranicznych. Trzeba było 

natychmiast po przyjeździe wypełnić 

odpowiedni formularz pełen różnych 

„punktów”. Między innymi był następu-

jący (cytuję z pamięci raczej oddając sens 

niż dokładny zapis!): „…czy w trakcie po-

bytu spotkałeś się z objawami wrogości 

wobec Polski Ludowej?...”. Skwapliwie 

odpowiedziałam… nie, jako że właśnie 

wróciłam z… Czechosłowacji! W parę dni 

później dostaję telefon z Akademii z… 

Biura Kadr! Skóra cierpnie! Pani kierow-

nik tegoż Biura „gani” mnie oburzonym 

tonem, wyjaśniając, że Czechosłowacja 

jest krajem socjalistycznym i zaprzyjaź-

nionym i takie „dowcipy” w sprawozda-

niu – dokumencie ofi cjalnym – są nie na 

miejscu! Zgłupiałam! Tłumaczyłam się, 

że przecież starannie wypełniłam ten 

formularz i, że to prawda itd. itp. Nie je-

stem pewna, czy jej wyjaśniłam! 

Rozmowy kontrolowane (1981 rok)

Grudzień, stan wojenny. Telefony na 

podsłuchu. Rozmawiam z profesorem 

Petrusewiczem na temat Kongresu Eko-

logicznego planowanego na wrzesień 

1982 roku. Podobno z drukarni wyrzu-

cili wszystko, w tym też i nasze materia-

ły, które miały być pilne wydrukowane 

(jakiś kolejny Circular). Wtem słychać 

męski głos w telefonie „Proszę przerwać 

rozmowę, proszę się wyłączyć!”. I tu ide-

owy i naiwny komunista, jakim był nasz 

profesor próbuje oponować, że to zjazd 

światowy itd. itp. „Natychmiast proszę 

się rozłączyć!” powtarza  twardo ubek. 

No i rozłączyliśmy się. III Kongres Ekolo-

giczny nigdy się nie odbył.

Trzy gatunki karaluchów (1990 rok) 

Chiny. Jedziemy z panią profesor Bur-

chardt do Hangzhou na konferencję 

na temat ochrony i użytkowania jezior 

(HANGZHOU’90) i po drodze zatrzymu-

jemy się w jakimś hoteliku w Szangha-

ju. Dostajemy marny pokoik z wielkim 

łóżkiem, czuć wszędzie wilgoć i pleśń. 

Okropnie gorąco. Gasimy światło i wte-

dy zaczynają z różnych kątów wycho-

dzić... karaluchy! Jest ich mrowie – jed-

ne duże na palec, inne mniejsze, jeszcze 

inne – zupełnie drobne. Żartujemy i za-

stanawiamy się, czy to trzy różne gatun-

ki, czy stadia rozwojowe jednego. Te 

obrzydliwe zwierzaki były jednak tro-

chę inne, więc wnioskujemy, że to róż-

ne gatunki zaś fakt ich występowania 

w tak małym siedlisku jest z pewnością 

fenomenem ekologicznym, bo jak radzą 

sobie z konkurencją?

     

Anna Hillbricht-Ilkowska 



Instytucje hydrobiologiczne w Polsce 

Liczba pracowników naukowo-dydak-

tycznych zatrudnionych w Katedrze nie 

przekracza sześciu – siedmiu osób.

Wykonywane prace naukowo-dydak-

tyczne oparte są na badaniach tere-

nowych i laboratoryjnych. Prace były 

i są fi nansowane w ramach projektów 

badawczych przez KBN, Ministerstwo 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Na-

rodowe Centrum Nauki.

 Obszarem badań jest Polesie 

Lubelskie, ze szczególnym uwzględnie-

niem jego południowej części, czyli Po-

jezierza Łęczyńsko-Włodawskiego, oraz 

jego słabiej rozpoznanej wschodniej 

części m.in. Sobiborskiego Parku Krajo-

brazowego i nadgranicznego odcinka 

doliny Bugu. Przedmiotem badań są 

unikalne pod względem walorów przy-

rodniczych tereny wodno-torfowisko-

we, w tym jeziora, cieki, stawy, torfi anki 

i starorzecza.

Katedra Botaniki i Hydrobiologii
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Główne kierunki badawcze:

• Ocena zmian żyzności ekosys-

temów wodnych oraz skutków wyni-

kających ze wzrostu ich trofi i, w tym 

eliminacja rzadkich gatunków glonów 

i ekspansja obcych gatunków fi toplank-

tonu. 

• Ekologia fi toplanktonu w płyt-

kich, żyznych zbiornikach naturalnych 

i antropogenicznych, jego różnorodność 

oraz dynamika populacji sinic i glonów 

planktonowych.

• Bioindykacyjne właściwości fi -

toplanktonu w ocenie stanu ekologicz-

nego zbiorników wodnych.

• Zależności między środowi-

skiem abiotycznym a strukturą fi to-

planktonu. 

• Ekologia i taksonomia euglenin 

w zbiornikach Pojezierza Łęczyńsko-

Włodawskiego. 

• Biologia i ekologia makrofi tów 

w płytkich jeziorach eutrofi cznych. 

• Funkcjonowanie i ochrona 

ekosystemów wodnych przy różnych 

uwarunkowaniach zlewniowych. Od-

działywanie kopalni węgla kamiennego 

i turystyki na ekosystemy wodne.

• W okresie funkcjonowania Ka-

tedry sześciu pracowników uzyskało 

stopień doktora nauk biologicznych.

 W Katedrze prowadzone są za-

jęcia dydaktyczne dla studentów ochro-

ny środowiska. Zajęcia prowadzone są 

z botaniki, fi tosocjologii, hydrologii i Hy-

drobiologii oraz ochrony ekosystemów 

wodnych i wodno–torfowiskowych. Wy-

konywane są też prace licencjackie i ma-

gisterskie.

Władysława Wojciechowska

Katedra Botaniki i Hydrobiologii powstała w 1994 roku w ramach Wydziału Filozofi i 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Obecnie wchodzi w skład Instytutu Ochrony 

Środowiska na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym KUL JP II.  

Szczegółowe informacje na stronie internetowej: 

http://www.kul.pl/katedra-botaniki-i-hydrobiologii,art_293.html

Nowy Informator Hydrobiologiczny!

Obejrzyj i wpisz się pod adresem: http://www.pth.home.pl/hydro/index.php



Wspomnienia o mistrzach

Na pewno analiza formalnych doko-

nań wiele mówi o wkładzie do dzie-

dziny, którą uprawiał, o śladzie, który 

pozostawił po sobie. W przypadku 

Profesora Gieysztora ten ślad jest wy-

jątkowo szeroki i trwały. Światowej 

rangi znawca wirków (Turbellaria). Pio-

nier badań nad drobnymi zbiornikami 

wodnymi i litoralem jezior. W okresie 

okupacji wykłady na tajnych kursach 

Uniwersytetu Warszawskiego i dzia-

łalność w szeregach Armii Krajowej 

w Kierownictwie Walki Cywilnej. Po 

wojnie – nauczyciel akademicki i kie-

rownik Zakładów i Katedr na Uniwer-

sytecie Warszawskim i w Szkole Głów-

nej Gospodarstwa Wiejskiego. W 1959 

roku animował zebranie organizacyj-

ne Polskiego Towarzystwa Hydrobio-

logicznego. Uchwalono wówczas pro-

jekt statutu i powierzono Mu funkcję 

pierwszego Prezesa, którą piastował 

do swej śmierci w 1961 roku. Pamięć 

o Nim utrwalają Nagrody im. Prof. Ma-

riana Gieysztora za najlepsze prace 

magisterskie z zakresu hydrobiologii. 

To tylko kilka subiektywnie wybranych 

obszarów działania Profesora. Pełniej-

sze dane można znaleźć w artykule: 

Bogucki M. 1962. Dr Marian Gieysztor. 

Pol. Arch. Hydrobiol. 10, 9-13 oraz na 

stronie internetowej PTH .

 Jednak w pamięci ludzkiej 

w sposób najbardziej wyrazisty utrwa-

lają się zdarzenia błahe, czasem za-

bawne. Uważam, że one też składają 

się na wizerunek Tych, którzy odeszli. 

 Profesora Gieysztora pozna-

łam w 1954 roku podczas mojego 

pierwszego roku studiów na Wydziale 

Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu 

Warszawskiego. Znalazłam się tam, 

ponieważ zamierzałam specjalizo-

wać się w botanice, aby w przyszłości 

O Profesorze Marianie Gieysztorze 
Jak przybliżyć sylwetkę Uczonego tym, którzy Go nie znali?

pracować w Tatrzańskiej Stacji Ochro-

ny Przyrody u boku dr Zofi i Radwań-

skiej-Paryskiej. Byłam wtedy zupełnie 

zwariowana na punkcie gór. Dowie-

działam się wówczas, że Prof. Gieysztor 

organizuje zespół dla badań potoków 

tatrzańskich. Zgłosiłam się, Profesor 

powiedział: „Dobrze, będzie pani ba-

dała Ephemeroptera i Plecoptera”. Nie 

wiedziałam, co to jest, ale zgodziłam 

się natychmiast, choć podejrzewałam, 

że mogą to nie być rośliny.

 Tak więc latem 1954 roku 

znaleźliśmy się w Tatrach: Profesor, 

Jego żona dr Irena Gieysztor, mgr 

Wanda Elkner (później Riedel) – asy-

stentka z Uniwersytetu Warszaw-

skiego (nota bene opiekunka mojej 

grupy studenckiej), Janka Dobrzań-

ska (Kaczanowska), Marysia Jahilnic-

ka (Pruszyńska) i ja, Ewa Brzezińska 

(Kamler). Naszą bazą wypadową była 

Stacja Ochrony Przyrody na Antałów-

ce w Zakopanem.

 Profesor w sposób zupełnie 

wyjątkowy potrafi ł zarażać swym 

entuzjazmem dla nauki. Pokazywał 

nam całą złożoność ekosystemu po-

toku i zachęcał do próby jego zrozu-

mienia. Sprzyjał temu zróżnicowany 

profi l specjalności w naszej grupie: 

pani Profesorowa dr Irena Gieysztor 

– geograf, Marysia – botanik, Janka 

– protozoolog, sam Profesor – spe-

cjalista od wirków licznie występują-

cych w potokach tatrzańskich, i my 

z Wandą, opracowujące dominujące 

w potokach grupy owadów: chruściki 

(Wanda) i jętki wraz z widelnicami (ja). 

Takie podejście do ekosystemu poto-

ków było w tamtych czasach czymś 

zupełnie nowym. 

 Po zakończeniu prac całego 

zespołu my z Wandą kontynuowa-

łyśmy prace na potokach przez parę 

następnych lat. Aczkolwiek publi-

kacje ukazały się prawie pół wieku 

temu, w krajowym li tylko czasopi-

śmie Polskie Archiwum Hydrobiologii, 

i mimo dość znacznej izolacji nauki 

W pamięci ludzkiej w sposób najbardziej wyrazisty utrwalają się zdarzenia błahe, czasem 

zabawne. Uważam, że one też składają się na wizerunek tych, którzy odeszli.  

Profesor przy pracy
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w  tamtych czasach, zostały one jed-

nak dostrzeżone i cytowane w mię-

dzynarodowych książkach i podręcz-

nikach, a ich liczba cytowań ostatnio 

wzrasta.

 Świetne wykłady Profesora 

gromadziły wielu słuchaczy. Przed 

wykładem pomału obszukiwał liczne 

kieszenie brązowego garnituru z ka-

mizelką. Chwila napięcia umiejętnie 

dozowana z porozumiewawczym 

uśmiechem. W końcu jest. Podłużny 

pasek papieru – kartka A4 przecięta 

wzdłuż – a na niej pojedyncze słowa 

kluczowe, pozornie nie powiązane ze 

sobą. Uczył nas techniki wykładania. 

Szerokość kartki jest tak dobrana, aby 

nie wodzić po niej oczami. Słowa-klu-

cze, aby nie pogubić się w kolejności 

wykładanych kwestii, ale żeby nie 

stwarzać pokusy czytania. Takie kartki 

stosuję do dziś i polecam każdemu.

 Profesor był bardzo pryncy-

pialny. Chodziły słuchy, że nie podawał 

ręki jednemu koledze, który podob-

no przeszłość okupacyjną miał mało 

chlubną. Ale jednocześnie Profesor 

miał duże poczucie humoru, zwłasz-

cza celował w autoironii. Lubił zjeść 

i to było widać. Której wiosny szliśmy 

Ścieżką pod Reglami, nagle Profesor 

mówi: „Nie rozumiem dlaczego te 

moje spodnie turystyczne zawsze się 

kurczą przez zimę”.

 Państwo Irena i Marian Gieysz-

torowie przed II Wojną Światową upra-

wiali taternictwo, pani Irena miała na-

wet spore osiągnięcia w tym zakresie. 

Po wojnie już nie kontynuowali. Ale, 

jak to słusznie zdefi niowała jedna 

moja znajoma: „Taternikiem się nie 

bywa. Taternikiem się jest. Tak, jak 

Ekipa w komplecie. Od prawej: 
Janka, Pani Irena (stoi), Marysia, 
Wanda i Ewa
z alkoholizmem. Kto raz w to wpadł, 

już się nie wyzwoli”. Toteż któregoś 

dnia Profesor zadecydował, że zosta-

wiamy na chwilę potoki, idziemy do 

Morskiego Oka, a stamtąd na Przełęcz 

pod Chłopkiem. Poprzedniego dna 

poszliśmy do Muzeum Tatrzańskiego, 

gdzie dyrektor Muzeum, Juliusz („Sa-

muel”) Zborowski z zakurzonej szafy 

wyciągnął linę, stareńką linę mani-

lową (wówczas taki sam zabytek, jak 

dziś anachronizmem są nasze poczci-

we „sizalki”). Wtedy okazało się, że 

z Przełęczy pod Chłopkiem Profesor 

zamierza udać się z panią Ireną dalej 

na wspinaczkę Granią Mięguszowiec-

kiego. Lina nie budziła zaufania, ale 

nie tylko dla tego pani Irena protesto-

wała („Maniusiu, ale Twoje serce...”). 

Profesor wcale się tymi protestami 

nie przejmował. Więc dochodzimy 

do Przełęczy, Profesor na czele, dalej 

dziewczyny, wreszcie ja i Profesoro-

wa na końcu. Nagle się orientuję, że 

dzieje się coś dziwnego. Oglądam się 

i widzę, że uderza wierzchem dłoni 

o skałę. „Co Pani robi?”. „Ciii...!”. Już na 

Przełęczy słyszę „Popatrz, Maniusiu, 

skaleczyłam się w rękę, nie możemy 

pójść się wspinać”.

 

Profesor Gieysztor zmarł na serce 

w roku 1961.

Ewa Kamler

Więcej informacji o Profesorze Marianie Gieysztorze:

w artykule: Bogucki, M. 1962. Dr Marian Gieysztor. Pol. Arch. Hydrobiol. 10, 9-13• 

na stronie internetowej PTH pod adresem http://www.pth.home.pl w zakładce „• Za-
służeni dla hydrobiologii i PTH”



Wspomnienia o zmarłych

Jerzy Zięba urodził się w Sieterzy w po-

wiecie przeworskim. Tu w roku 1939 

ukończył siedmioklasową szkołę po-

wszechną. Wybuch wojny i okupacja hi-

tlerowska przerwała jego dalszą eduka-

cję. Uczy się w domu i w roku 1944 zdaje 

egzaminy z trzech klas gimnazjalnych 

przed komisją polskiego szkolnictwa 

podziemnego. Z chwilą ponownego 

otwarcia szkół średnich po zakończeniu 

wojny zaczyna się uczyć w gimnazjum w 

Łańcucie i tu w roku 1946 zdaje maturę. 

W tym samym roku rozpoczyna studia 

biologiczne na Wydziale Matematycz-

no Przyrodniczym Uniwersytetu Jagiel-

lońskiego. Pracę magisterską „Naczy-

nia krwionośne woreczka żółtkowego 

u zarodków szczupaka (Esox lucius L.)” 

wykonał w Zakładzie Anatomii Porów-

nawczej pod kierunkiem prof. Zygmun-

ta Grodzińskiego i w październiku 1952 

roku uzyskał dyplom magistra biologii. 

 W styczniu 1953 roku zostaje za-

trudniony w Zakładzie Ekologii Stawów 

Komisji Ekologiczno-Rolniczej Polskiej 

Akademii Umiejętności w Krakowie, kie-

rowanym przez prof. Karola Starmacha. 

Po likwidacji Polskiej Akademii Umie-

jętności w roku 1953, Zakład ten wraz 

z gospodarstwami karpiowymi w Ocha-

bach, Gołyszu i Landeku jako Zakład 

Biologii Stawów wszedł w skład nowo 

utworzonej Polskiej Akademii Nauk. Po-

szerzenie zakresu badań doprowadziło 

do kolejnej zmiany nazwy i powstania 

Zakładu Biologii Wód PAN. W Zakładzie 

powierzono mu opracowanie zoobento-

su stawów rybnych. Ten kierunek badań 

stał się jego głównym obiektem zain-

teresowań przez całe życie zawodowe. 

W swoich pracach nie tylko opisywał 

skład i liczebność fauny bezkręgow-

ców zasiedlających dno w różnego typu 

stawach ale podejmował szereg badań 

ekologicznych takich jak wpływ żero-

wania karpi lub ich zróżnicowanego za-

gęszczenia na zasiedlenie zoobentosu, 

wpływ ścieków cukrowniczych i nawo-

żenia na zoobentos, oraz znaczenie zoo-

bentosu w ocenie eutrofi zacji stawów. 

 W roku 1960 na Uniwersyte-

cie Jagiellońskim obronił pracę „Fauna 

Dr Jerzy Zięba (1926-2011) 
dennych zwierząt bezkręgowych w sta-

wach rybnych” i uzyskał tytuł dok-

tora zoologii. Promotorem był prof. 

Karol Starmach, a recenzentami prof. 

Józef Stanisław Mikulski i prof. Stani-

sław Smreczyński. W kolejnych latach 

swoje zainteresowania poszerzył o rzeki 

i zbiorniki zaporowe. Prowadził badania 

fauny dennej w Wiśle, Dunajcu, Wisłoku, 

Brynicy, Małej Panwi i na zbiornikach 

Kozłowa Góra, Goczałkowice, Rożnów 

i Czchów. Głównym celem badań była 

ocena stanu zagrożenia tych ekosyste-

mów i znalezienie sposobów ich ochro-

ny przed wzrastającą antropopresją. 

Poza zainteresowaniami związanymi 

z pracą zawodową pasjonował się or-

nitologią i opublikował kilka notatek 

w „Chrońmy Przyrodę Ojczystą” na te-

mat ptaków. Jego dorobek to 44 artyku-

ły i doniesienia naukowe opublikowane 

w czasopismach krajowych i zagranicz-

nych. Swoje osiągnięcia prezentował 

na VI Międzynarodowym Sympozjum 

na temat Chironomidae w Pradze i wie-

lokrotnie na Zjazdach Hydrobiologów 

Polskich i seminariach naukowych Kra-

kowskiego Oddziału Polskiego Towa-

rzystwa Hydrobiologicznego. 

 Doktor Jerzy Zięba prócz ba-

dań własnych kierował zespołami na-

ukowymi prowadzącymi badania za-

równo w stawach, których celem było 

zwiększenie produkcji rybackiej i wyko-

rzystania stawów do utylizacji ścieków 

cukrowniczych, jak również zespołem 

opracowującym wpływ zanieczyszczeń 

przemysłowych i rolniczych na jakość 

i wartość użytkową wody w rzece Bryni-

cy i zbiorniku wodociągowym w Kozło-

wej Górze. W latach 1969-1974 był kie-

rownikiem Pracowni Hydrobiologicznej 

w ZBW PAN. W roku 1974 przebywał na 

kilkumiesięcznym stypendium w Ma-
x-Planck Institut für Limnologie w Plön 

(Niemcy) współpracując z światowej 

sławy specjalistami zajmującymi się 

muchówkami z rodziny Chironomidae 

doktorem Josef Fittkau i doktorem Frie-

drich Reiss. Był też jednym z założycieli 

Krakowskiego Oddziału Polskiego Towa-

rzystwa Hydrobiologicznego i pozostał 

jego członkiem do ostatnich dni.

 Doktor Zięba w Zakładzie Bio-

logii Wód im. Karola Starmacha PAN 

pracował nieprzerwanie do momentu 

przejścia na emeryturę w roku 1991. 

Jednak jako emeryt nie przerwał swo-

ich badań i nadal pracował nauko-

wo mając miejsce w Zakładzie. Swoją 

ostatnią pracę ”Chironomidae in the 
bentos of submountain Rożnów and  
Czchów Reservoir 40 years after fi lling” 

opublikował w roku 1996.  Do końca 

życia zbierał materiały ilustracyjne do 

planowanego atlasu Chironomidae. 

Zmarł pod koniec roku 2011 w niewy-

jaśnionych okolicznościach. 

 Doktor Jerzy Zięba był jednym 

z pionierów badań zoobentosu, zwłasz-

cza Chironomidae, w Polsce. Jego 

osiągnięcia z zakresu ekologii stawów 

rybnych trwale zapisały się w dziejach 

hydrobiologii polskiej. Uważał, że pra-

ca naukowa jest posłannictwem i obo-

wiązkiem, którą należy wykonać jak 

najlepiej a nie drogą do kariery. Dzięki 

takim badaczom jak On, tworzących 

drobne cegiełki, powstaje fundament 

poszczególnych dziedzin nauki. 

Andrzej Kownacki
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