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Wiadomości
Hydrobiologiczn e
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego

Od Redakcji

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,
Szanowni Państwo,
Dostarczamy Wam kolejny zeszyt
Wiadomości ze znacznym opóźnieniem. Bardzo nas to opóźnienie boli,
jednak, ze względu na walkę z pandemią aktywność naukowa związana
z przemieszczaniem się została silnie
ograniczona, a konferencje i wizyty
zagraniczne - odwołane. W rezultacie
nie otrzymujemy artykułów, które
moglibyśmy opublikować. W oczekiwaniu na lepsze czasy postanowiliśmy
wydać zeszyt poświęcony wspomnieniom o naszych drogich Koleżankach
i Kolegach, którzy nas ostatnio opuścili na zawsze.
Redakcja

Wspomnienia
Anna Hankiewicz (1939-2020)

16 lipca 2020 roku odeszła
w wieku 80 lat „nasza” Ania,
mgr Anna Hankiewicz, która pracowała w Zakładzie
Hydrobiologii Uniwersytetu
Warszawskiego przez ponad
półwiecze. Przeszła z Zakładem długą drogę, od Katedry Hydrobiologii na Nowym
Świecie, przez ulicę Banacha,
aż do nowego budynku na

Żwirki i Wigury, do ostatnich
dni towarzysząc studentom,
doktorantom i pracownikom
w badaniach naukowych,
w dydaktyce, we wszelkich
sprawach administracyjnych,
w naszej warszawskiej i mazurskiej codzienności. W ciągu kilkudziesięciu lat sekundowała
wielu spośród nas, od studiów
magisterskich po profesury

i emerytury, i towarzyszyła
kilkudziesięciu kohortom naszych magistrantów. Zaangażowana była też od wielu lat
w społeczną pracę na rzecz
Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego. Ktokolwiek
potrzebował pomocy w laboratorium, w pracy terenowej,
w zajęciach ze studentami,
w korekcie tekstu, w prywatnych tarapatach, zwracał się do
Ani i zawsze mógł na Jej niezawodną i dyskretną pomoc
liczyć. Tymczasem sama nigdy
nikogo z nas swoimi sprawami
nie chciała absorbować.
Z wykształcenia była biologiem, ale w swojej codzienności zakładowej równie często
trudniła się analizami chemicznymi, a także pracą urzędniczą,
w tym obsługą finansów, za
czym nie przepadała. Była jednak niezwykle staranna, fachowa i skrupulatna, stąd często
takie zadania Jej powierzano.
W analityce chemicznej była
ekspertem w gronie Zakładu
Hydrobiologii; była perfekcyjna,
a starannością wykonania i wiedzą wszystkim imponowała.
Nie ma chyba w tym czasie
żadnej, albo jest bardzo niewiele, publikacji zakładowych,
w których nie byłoby udziału
Ani, czy to w badaniach terenowych, czy analizach laboratoryjnych i eksperymentach,
czy w przygotowaniu maszynopisów do druku. Tu Ania
była niezrównaną mistrzynią
w tropieniu naszych potknięć
logicznych, stylistycznych, redakcyjnych.
Podziękowania
dla Niej są w kilkudziesięciu
publikacjach,
współautorką

jest tylko jednej, a są i takie
artykuły, w których o Jej udziale nie ma wzmianki. Ania nie
przywiązywała do tego wielkiej wagi i nie zrobiła w tradycyjnym rozumieniu kariery naukowej; pewnie mogła inaczej
pokierować swoim życiem zawodowym, ale kariera akademicka na pewno Jej nie interesowała. Była poza wszystkim
skromną osobą, niedowierzającą we własne uzdolnienia
i możliwości. Jednak nie będąc pracownikiem naukowym
Ania pracowała naukowo, nie
będąc dydaktykiem uczyła studentów, do ostatnich niemal
dni. Niewiele podróżując i wiodąc osiadły tryb życia – wiedziała mnóstwo o świecie, nie
studiując języków znakomicie
poruszała się w angielskim,
a rozumiała również teksty
rosyjskie, francuskie i niemieckie, nie studiując astronomii
ani fizyki miała zdumiewającą w tych obszarach wiedzę,
której ogrom często nas zawstydzał. To, co wiemy o planetach i gwiazdozbiorach, zawdzięczamy właśnie Ani, która
- szczególnie w terenie, na Mazurach, albo w dniach poprzedzających jakieś wydarzenia
„niebieskie” nie skąpiła nam
mądrych objaśnień. Nie jestem
pewna, czy wszyscy wiedzieli
o jeszcze innych zainteresowaniach Ani – literaturą piękną,
muzyką, kulturą i historią międzywojnia. Nasza zakładowa
rodzina, maleńkie mieszkanie
na Jelonkach, książki, muzyka, gwiazdy – to był właśnie
Jej wszechświat, schronienie
przed często smutną rzeczywistością, lek na samotność.
Z takich okruchów: lektur, koncertów, rozmów, kubka herbaty wśród swoich budowała
chwile pogody, może nawet
szczęścia… Cały ten wszechświat wiedzy, pasji i upodobań
zamknął się nieodwołalnie wraz
z Jej odejściem.

Wraz z odejściem Ani wszyscy
ponieśliśmy stratę, nie tylko
dlatego, że odeszła kochana,
lubiana i szanowana, niezastąpiona osoba. Odszedł zarazem człowiek, który lubił nas,
którego nasze losy obchodziły, w którego myślach każdy
z nas miał swoje miejsce. Ania
odeszła, pewnie nawet nie
zdając sobie sprawy, jak waż-

ną była dla nas postacią
i jaką Jej śmierć uczyniła
wyrwę. Pozostawiła swoich przyjaciół zakładowych smutnych i opuszczonych, ale też pełnych
wdzięcznej o Niej pamięci.
Joanna Pijanowska

Wspomnienia
Teresa Węgleńska (1939-2020)

8 listopada 2020 roku, po długiej chorobie, zmarła dr Teresa Węgleńska. Należała do
niewielkiej grupy wybitnych
znawców ekologii zooplanktonu skorupiakowego. Jej życie zawodowe związane było
z Zakładem Hydrobiologii w Instytucie Ekologii, Polskiej Akademii Nauk, gdzie była asystentem, a następnie adiunktem.
Żegnaj Teresko, choć zniknęłaś
z naszego życia już wcześniej,
bo natychmiast po przejściu
na emeryturę, to od tego czasu krzepiliśmy się nadzieją,
że wpadniesz do nas choć na
chwilę. Nadzieja ta właśnie
bezpowrotnie zgasła. Pozostają nam wspomnienia i anegdoty związane z Twoją osobą. Będziemy więc wspominać Twoją
erudycję, lojalność i pracowitość. Imponowała mi Twoja
znajomość najnowszych osiągnięć hydrobiologii światowej,

którą to wiedzą tak chętnie się
z nami dzieliłaś. Będziesz też
zapewne żyć w licznych anegdotach. Ty, osoba o niezwykle
silnym charakterze, potrafiłaś
przekonać większość z nas
o swojej bezradności i potrzebie korzystania z naszej opieki.
Oto jedna z anegdot z czasów
Instytutu Ekologii (ok. roku
1974): Pracowników Zakładu
Hydrobiologii zaalarmowały
głuche krzyki dobiegające z pokoju Teresy. Zgromadzony pod
drzwiami tłumek rozpoznał
w okrzykach słowa: „Ratunku!
Ktoś mnie zamknął w pokoju.
Wypuście mnie!!!”. Przez chwilę
wszyscy zastanawiali się, o co
chodzi. Pierwszy oprzytomniał
Renek Wiśniewski, który krzyknął „Teresa. To jest zamek yale.
Możesz go otworzyć od swojej
strony.” Zapanowała cisza, a po
paru sekundach usłyszeliśmy
zgrzyt zamka u drzwi…

W naszej pamięci pozostaną
też te papiery przekładane
kalką, których nigdy nie potrafiłaś prawidłowo umieścić w
maszynie do pisania i za każdym razem wzywałaś kogoś
do tej niezwykle skomplikowanej czynności.
Przekonani o Twojej kruchości
i wrażliwości, z przerażeniem
przyjęliśmy Twoją decyzję
o wzięciu udziału w wyprawie
antarktycznej. Kiedy wróciłaś
cała i zdrowa, z mnóstwem
zebranego w czasie wyprawy
materiału naukowego, nie daliśmy się więcej nabierać na
Twoją bezradność. Dotarło
do nas, jak twardy i nieugięty
miałaś charakter. Kiedy myślę
o naszej współpracy, w moim
sercu pojawia się miłe ciepełko,
a w oku łza wzruszenia.
Do zobaczenia Teresko.
Jolanta Ejsmont-Karabin

Wspomnienia
Wojciech Puchalski (19??-2020)
3 listopada 2020 roku odszedł
od nas dr Wojciech Puchalski,
hydrobiolog,
biogeochemik
(jak sam siebie nazywał), ekspert Komisji Europejskiej, konsultant naukowy projektu LIFEDrawaPL, doradca ekologiczny,
zajmujący się funkcjonalną
ekologią krajobrazu, dążący
do poprawy stanu środowiska
przyrodniczego i harmonijnych relacji człowieka ze środowiskiem. Pracował w Instytucie
Ekologii PAN, Uniwersytecie
Łódzkim i Politechnice Koszalińskiej, by wreszcie założyć
własną firmę - Pracownia Natury, co pozwoliło mu brać udział
w wielu projektach w Europie,
Azji i Ameryce Południowej.
Po raz pierwszy o Wojtku usłyszałam w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, kiedy oboje
pracowaliśmy w Instytucie
Ekologii PAN w Dziekanowie
Leśnym. Miał opinię niezwykle uzdolnionego młodego
człowieka, z głową pełną oryginalnych pomysłów, które
z niezwykłą pasją wcielał w życie. Spotkaliśmy się na jakimś
seminarium, czy konferencji,
na której opowiadałam na temat możliwości wykorzystania echosondy w badaniach
ekologicznych ekosystemów
wodnych. Po wykładzie podszedł do mnie i zasugerował,
aby koniecznie sprawdzić, czy
echosonda jest w stanie rejestrować makrofity, a zwłaszcza
ramienice, które występują głęboko i w związku z tym trudno
poddają się badaniom tradycyjnym. Pomysł mi się spodobał i wystąpiłam dwukrotnie
o grant KBN na takie badania.
Niestety, w obu przypadkach

Fot. 1

Pomiary hydroakustyczne rejestrowane za pomocą echosondy Simrad
EY60, 200 kHz na komputerze i ich weryfikacja metodami tradycyjnymi

nie otrzymałam finansowania,
przy czym uzasadnienie było
nie merytoryczne, a raczej
powiedziałabym kuriozalne.
Jeden z recenzentów napisał
wprost: „po prostu nie wierzę,
aby coś sensownego z tego
wyszło”. Sprawa więc upadła. Potem Wojtek przeniósł
się najpierw na Uniwersytet
Łódzki, potem na Politechnikę
Koszalińską i straciliśmy kontakt. Odezwał się po jakichś
20 latach, kiedy pracowałam w
Instytucie Rybactwa Śródlądowego. Zadzwonił i powiedział,
że ma dla mnie propozycję nie
do odrzucenia. Właśnie realizuje projekt w Drawieńskim Parku
Narodowym i chciałby, abym
przeprowadziła
hydroakustyczne badania makrofitów.
Zgodziłam się bez wahania. Namówiłam do pomocy najmłodszy narybek Zakładu Rybactwa Rzecznego IRS, Mikołaja
Adamczyka i jego dziewczynę,
specjalistkę od GIS. Pojechaliśmy tam na jakiś wrześniowy

weekend 2013 roku. Pogoda
była idealna i w ciągu trzech
dni przebadaliśmy pięć jezior
o zróżnicowanej morfologii
i strukturze makrofitów (jeziora: Czarne, Marta, Piaseczno,
Płociczno i Zdroje). Oczywiście
zapisy hydroakustyczne były
weryfikowane za pomocą kotwiczki. Wyniki przeszły nasze
najśmielsze oczekiwania. Nie
tylko byliśmy w stanie „zapisywać makrofity”, ale również je
rozróżniać, ramienice wyglądały zupełnie inaczej niż na przykład wywłócznik czy jezierza
(rys.). Rezultaty te zaprezentowaliśmy na dwóch konferencjach międzynarodowych:
14th International Symposium
on Aquatic Plants w Edynburgu
(2014 rok) oraz International
Conference and Exhibition on
Underwater Acoustics w Grecji (2014 rok), gdzie wzbudziły ogromne zainteresowanie.
Wystąpiliśmy więc ponownie
do NCN z projektem na dalsze
badanie makrofitów w Dra-

wieńskim Parku Narodowym.
Niestety, znów dwukrotne podejście zakończyło się niepowodzeniem. Tak więc jedynym
wynikiem tych wstępnych prac
są dwie publikacje, jedna w
materiałach konferencyjnych
i druga w Komunikatach Rybackich (Cendrowska i in. 2014,
2015). Mam ogromną nadzieję,
że nasi następcy pociągną ten
temat, bo jest on bardzo obiecujący, a metody hydroakustyczne mają nie kwestionowane zalety (pozwalają na
pokrycie pomiarami dużych
obszarów w krótkim czasie,
są zdalne, a więc nie niszczą
środowiska, dostarczają ciągłej informacji przestrzennej,
umożliwiając
bezpośrednie
wykorzystanie technik GIS do
mapowania i wreszcie umożliwiają równoczesny pomiar
różnych elementów ekosystemu, takich jak ryby, roślinność
zanurzona, dno, pęcherzyki
gazowe, czy zakwity sinicowe
(Godlewska 2021).
Po raz ostatni spotkałam się
z Wojtkiem na III Warsztatach
Sekcji Makrofitowej PTH („Makrofity w monitoringu ekosystemów wodnych – potrzeba
zmian?”), która odbyła się Zakładzie Ochrony Wód IOŚ-PIB w
dniach 5-6 września 2019 roku.
Miał tam dwa referaty, wspólny
ze mną (Małgorzata Godlewska, Marta Cendrowska, Mikołaj
Adamczyk, Wojciech Puchalski
”Nowe możliwości wykorzystania metod hydroakustycznych
w monitoringu makrofitów”),
oraz własny („Konieczność dostosowania zasad monitoringu
Natura 2000 do definicji i percepcji siedlisk, współczesnego
stanu wiedzy oraz potrzeb spoRys. Przykład identyfikacji zbiorowisk roślinnych w Jeziorze Zdroje.
A – Nitellopsis, B – Nitella i z prawej strony Naias marina, C - Myriophyllum spicatum. Nad makrofitami widać pływające ryby

łecznych i ochrony przyrody –
przykład dolinowo-rzecznych
wodnych siedlisk chronionych”).
W czasie przerw rozmawialiśmy nie tylko o makrofitach.
Wojtek fascynująco opowiadał
o swoich aktualnych projektach, między innymi z Indiami na temat badania wpływu
starożytnych rytuałów i niekonwencjonalnych urządzeń
energetycznych na rośliny
i zespoły organizmów. W toku
długiej i zróżnicowanej aktywności zawodowej Wojtek wyraźnie ewoluował od badań
skoncentrowanych na środowisku wodnym, do bardziej holistycznej koncepcji systemu,
obejmując swoimi zainteresowaniami pogranicza różnych
dyscyplin naukowych, włączając w to również tradycyjną, antyczną i alternatywną wiedzę
o relacjach między światem
materialnym i tym nie materialnym. Wojtka Puchalskiego
charakteryzował
niezwykle
żywy umysł – był aktywnym
członkiem dyskusji reprezentując nietuzinkowe spojrzenie na
różne problemy. Będzie nam
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bardzo tych inspirujących dyskusji brakowało.
Małgorzata Godlewska

Wspomnienia
Ewa Pieczyńska (1934-2020)

11 grudnia 2020 roku odeszła
w wieku 86 lat nasza „Szefowa”,
pani profesor Ewa Pieczyńska, wieloletnia kierowniczka
Zakładu Hydrobiologii. Należała do grona wybitnych kobiet limnologii polskiej. Była
ekologiem, hydrobiologiem,
zoologiem i botanikiem. Całe
swoje życie zawodowe związała z Uniwersytetem Warszawskiem. Studia na Wydziale
Matematyczno-Przyrodniczym

UW podjęła w 1951 roku, a
swoją drogę zawodową rozpoczęła już w 1955 roku, jako zastępca asystenta, na rok przed
ukończeniem studiów. Pracę
magisterską na temat wolnożyjących nicieni peryfitonowych
jeziora Tajty obroniła w 1956
roku już po zmianie oficjalnej
nazwy wydziału na Wydział
Biologii i Nauk o Ziemi. Do końca była z Wydziałem Biologii
związana. Rozprawę doktor-

ską przygotowaną pod opieką
prof. Kazimierza Petrusewicza.
Badania nad zasiedlaniem nowych środowisk przez nicienie
Nematoda i niektóre inne organizmy peryfitonowe obroniła w 1963 roku, a habilitowała
się w 1971 roku na podstawie
rozprawy „Ekologia pobrzeża
jeziornego”. Po rozwiązaniu Katedry Hydrobiologii reaktywowała ją jako Zakład Hydrobiologii, a potem kierowała nim
przez dwadzieścia lat, do 1984
roku, organizując badania,
dydaktykę, przyjmując doktorantów, nowych asystentów
i adiunktów i generując w Zakładzie przyjazne relacje międzyludzkie i wspaniałą atmosferę. Była to wówczas świetnie
prosperująca placówka naukowa i dydaktyczna, znana w kraju i zagranicą. A także nasz
prawdziwy, drugi dom.
Zainteresowania naukowe Pani
Profesor skupiały się wokół
środowiska i organizmów litoralu jeziornego. Bardzo istotny
jest Jej wkład w badania nad
roślinami wodnymi (glonami
nitkowatymi i roślinami naczyniowymi) w litoralu jeziornym,
nad wpływem eutrofizacji na
roślinność podwodną oraz nad
interakcjami roślin z bezkręgowcami wodnymi, głównie
nicieniami i skąposzczetami.
Swoimi pracami z zakresu ekologii roślin wodnych, zwłaszcza makrofitów wynurzonych,
stworzyła teoretyczne podstawy funkcjonowania makrofitowych oczyszczalni ścieków.
„Flagowa” monografia z 1976
roku pod Jej redakcją „Selected
problems of lake littoral ecology”
do dzisiaj służy kolejnym poko-

leniom hydrobiologów.
Prowadziła pionierskie badania, stanowiące milowe kroki
w rozwoju limnologii. Wiele
wyników Jej badań trafiło do
renomowanych
czasopism
międzynarodowych i znalazło
miejsce w podręcznikach akademickich. Tych zagadnień dotyczy także większość bardzo
wielu prac magisterskich i kilkunastu doktoratów przygotowanych pod Jej opieką. Przez
długie lata utrzymywała bliskie
intelektualne kontakty ze sławami limnologii światowej.
Obok znakomitych osiągnięć
naukowych, w bogatej karierze akademickiej Pani Profesor
nie brakowało ważnych funkcji.
Była między innymi dziekanem
Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego (od 1977
roku), przewodniczącą Rady
Naukowej Instytutu Zoologii,
członkiem Senatu UW, pełniła kierownicze funkcje i była
członkiem wielu towarzystw
naukowych, komitetów, rad
naukowych, krajowych i międzynarodowych komisji ekspertów. Była jedną z założy-

cielek Polskiego Towarzystwa
Hydrobiologicznego, sekretarzem Komisji do spraw Nagród,
skarbnikiem głównym, przewodniczącą Komisji Rewizyjnej i jego członkinią honorową
oraz laureatką medalu im. Alfreda Lityńskiego za wybitne
osiągnięcia w limnologii. Pełniła też szereg funkcji w Polskiej
Akademii Nauk (Komitet Hydrobiologii, Komitet Ekologii
PAN i Komitet „Człowiek i Środowisko”), w Komitecie Narodowym PRL Międzynarodowego Programu Biologicznego
(IBP), jak również w międzynarodowych towarzystwach
naukowych, w tym Societas Internationalis Limnologiae (SIL).
W latach siedemdziesiątych
kierowała zespołem ekspertów
powołanym do oceny wpływu
na środowisko elektrowni atomowej, planowanej nad jeziorem Żarnowieckim.
Została odznaczona Złotym
Krzyżem Zasługi (w roku 1975)
i Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski (1978 rok).
Choć od 2005 roku była na
emeryturze i coraz rzadziej by-

wała w Zakładzie, do ostatnich
dni była aktywnym członkiem
naszego zespołu, i nigdy nie
przestaliśmy nazywać Jej Szefową. W trakcie naszych seminariów i dyskusji naukowych
czy luźnych rozmów miała zawsze mądre, trafione w sedno
komentarze i uwagi. Była pełna życzliwości dla swoich kolegów i studentów, cierpliwa,
wyrozumiała i dyskretna, choć
także wymagająca. Była dla nas
niewątpliwym
autorytetem,
odwoływaliśmy się do Niej nie
tylko w sprawach naukowych,
ale i w trudnych problemach
zawodowych i życiowych. Liczyliśmy się z Jej zdaniem
wszyscy, darząc Ją wielką sympatią, szacunkiem i przywiązaniem. Jej odejście to dla nas
wszystkich bolesna i nieodżałowana strata, nieodwołalnie
zamknięty ponad półwieczny
piękny rozdział w historii Zakładu Hydrobiologii.
Joanna Pijanowska

Wspomnienia
Winfried Lampert (1941-2021)
6 marca 2021 roku odszedł Profesor Winfried Lampert, nasz
niemiecki mistrz i przyjaciel,
wieloletni dyrektor Instytutu Limnologii Maxa Plancka
w Plön, jednej z najstarszych
placówek limnologicznych na
świecie.
Był pionierem nowoczesnych,
wręcz wizjonerskich badań limnologicznych mocno osadzonych w ekologii i biologii ewolucyjnej, jednym z pierwszych,
którzy wyjaśnili ewolucję dobowych migracji skorupiaków
planktonowych. Zaprojektował
dedykowaną tym badaniom
infrastrukturę (wieże planktonowe), które przez lata służyły
limnologom z całego świata.
Zaproponował termin “limnoekologia” i pod tym szyldem
ukazał się jego znakomity podręcznik „Limnoökologie”, który
doczekał się kilku wydań, także
po polsku. Przez wiele lat był
redaktorem naczelnym Archiv
für Hydrobiologie (dzisiaj Fundamental & Applied Limnology).
Był autorem ponad 100 znakomitych
artykułów
naukowych,
opublikowanych
w najlepszych, prestiżowych
czasopismach,
cytowanych
ponad 10 000 razy, z których bardzo wiele otworzyło
nowe przestrzenie badawcze
w ekologii wód i organizmów
wodnych. Został wyróżniony
wieloma prestiżowymi nagrodami, między innymi medalem Augusta Thienemana (najwyższe odznaczenie Societas
Internationalis
Limnologiae),
nagrodą Ecology Institute (Prize for Limnetic Ecology), medalem Winberga przyznawanym
przez Rosyjskie Towarzystwo

Hydrobiologiczne i nagrodą
Redfielda przyznaną Mu za całokształt osiągnięć przez American Society for Limnology and
Oceanography.
Był jednym z najwybitniejszych
ekologów niemieckich i jedną
z wielkich gwiazd europejskiej
i światowej limnologii i ekologii. Był mentorem młodych
naukowców z całego świata,
z których wielu należy dzisiaj
do międzynarodowego grona
najlepszych limnologów. Był
członkiem zagranicznym Polskiej Akademii Nauk.
Nasze osobiste i zakładowe
związki z Winfriedem Lampertem i Instytutem Maxa Plancka
sięgają lat osiemdziesiątych,
kiedy to Jego konferencyjne
spotkanie z prof. Maciejem
Gliwiczem zaowocowało wzajemną fascynacją i wieloletnią Ich współpracą. Winfried
z inicjatywy prof. Gliwicza odwiedził Polskę po raz pierwszy

(potem jeszcze dwukrotnie)
w 1980 roku. Był wówczas zadziwiony osobliwościami życia w PRL, ale też zdumiony,
że wśród naukowców polskich
odnalazł wiele wspólnych zainteresowań i pokłady entuzjazmu. W ślad za tym wielu z nas
zyskało szanse na dłuższe lub
krótsze pobyty w Plön.
Jego późną pasją były fotografia i kinematografia podwodna.
Był autorem wielu znakomitych filmów przyrodniczych,
z własnym komentarzem naukowym i perfekcyjnie dobraną przez siebie muzyką.
Nieodmiennie okazywał nam,
hydrobiologom z Uniwersytetu Warszawskiego, wsparcie
i przyjaźń.
Jego przyjaźni oraz świeżego
i twórczego spojrzenia na funkcjonalne bogactwo wodnego
świata będzie nam zawsze brakowało.
Joanna Pijanowska

Wspomnienia
Anna Hillbricht-Ilkowska (1932-2021)
28 lipca 2021 roku zmarła Pani
Profesor doktor habilitowana
Anna Hillbricht-Ilkowska. Wybitny naukowiec i wspaniała
osoba. Jej odejście zamyka
piękny i doniosły rozdział rozwoju polskiej hydrobiologii.
Prof. dr hab. Anna Hillbricht-Ilkowska ukończyła studia wyższe na Wydziale Biologii i Nauk
o Ziemi Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie otrzymała tytuł
magistra w zakresie zoologii
(1959 rok). Tam też rozpoczęła
pracę naukową, uzyskując stopień doktora (1963 rok), a po
nim doktora habilitowanego
(1975 rok). Początkowo pracowała w Katedrze Ekologii UW,
a następnie w Instytucie Ekologii PAN. W 1981 roku została
profesorem nadzwyczajnym,
a w 1991, została mianowana
profesorem zwyczajnym.
Pani Profesor Hillbricht-Ilkowska jest autorką 220 publikacji
naukowych, w tym 11 książek, między innymi: “Productivity problems of freshwaters”,
“Nutrient dynamics and retention in land/water ecotones of
lowland, temperate lakes, and
rivers”, “Wetlands and ecotones:
studies on land-water interactions”. Miała bardzo szerokie zainteresowania naukowe, ale jej
największe osiągnięcia skupiają się wokół trzech głównych
tematów: biologia i ekologia
zooplanktonu, produktywność
jezior, i chyba najważniejszy,
wprowadzający nowy wymiar
do badań limnologicznych, to
rola krajobrazu i zlewni w funkcjonowaniu
ekosystemów
słodkowodnych.
Produktywność jezior analizo-

wała prof. Anna Hillbricht-Ilkowska na podstawie badań
wrotków, jej ukochanej grupy
zooplanktonu. Pomysły, które
zrodziły się w tych badaniach,
pozwoliły
zaproponować
nowe metody oceny produkcji zooplanktonu oraz opracować modele produktywności
ekosystemów słodkowodnych.
Rozwinęła te badania w ramach Międzynarodowego Programu Biologicznego UNESCO,
którego była liderem w Polsce
(lata 1965-1972)
Razem z profesorami Brijem

Gopalem i Robertem Wetzelem wprowadziła do badań
limnologicznych pojęcie ekologii krajobrazu (1993 rok). Jej
badania zlewniowe (rzeki Jorka
i Krutynia) stały się podstawą
nowoczesnej ekohydrologii.
Holistyczna perspektywa ekologiczna jest obecnie podstawą
programów UNESCO, których
celem jest ratowanie zasobów
wodnych Ziemi (Nature Based
Solutions for Water).
Była otwarta na nowe idee
i problemy naukowe, które
z entuzjazmem przekazywała

do badań młodszym naukowcom. Swoją wiedzę wykorzystywała jako redaktor naczelny
Ekologii Polskiej, a następnie
Polish Journal of Ecology. Była
członkiem rad redakcyjnych
wielu czasopism naukowych
oraz członkiem Państwowej
Rady Ochrony Przyrody, Komitetu Ekologii PAN, Komitetu
Naukowego przy prezydium
PAN „Człowiek i Środowisko”,
Komitetu Ochrony Przyrody,
Polskiego Komitetu IUCN, czasem pełniąc w nich funkcję wiceprzewodniczącej, oraz członkiem Rad Naukowych różnych
instytucji naukowych.
Od początku swojej aktywności naukowej, działała na
rzecz Polskiego Towarzystwa
Hydrobiologicznego.
Była
członkinią założycielką, razem z prof. Marianem Gieysztorem, dr. Igorem Rybakiem,
prof. Ewą Pieczyńską i dr. hab.
Eligiuszem Pieczyńskim, dr
hab. Ireną Spodniewską, prof.
Janiną Siemińską, prof. Anną
Stańczykowską i innymi. Pani
Profesor działała aktywnie w
Towarzystwie przez 60 lat, pełniąc różne funkcje w Zarządzie
Głównym i w Oddziale PTH
w Warszawie. Uczestniczyła
w Zjazdach Hydrobiologów
Polskich organizowanych przez
PTH w całej Polsce, a kiedy już
trudno było Jej podróżować,
brała udział w seminariach naukowych oddziału w Warsza-

wie. Jej entuzjazm badawczy
i charakterystyczna ciekawość
naukowa sprawiały, że zawsze
brała czynny udział w dyskusji, pobudzając nas wszystkich
do myślenia i wymiany poglądów. W uznaniu Jej zasług
dla Towarzystwa i dla rozwoju
polskiej hydrobiologii została
odznaczona medalem im. prof.
A. Lityńskiego oraz została honorowym członkiem Towarzystwa. Prof. Hillbricht-Ilkowska
reprezentowała Polskę w Międzynarodowym Towarzystwie
Limnologicznym (SIL), którego
członkiem była od roku1975,
a przez dwie kadencje (lata
1995-2001) była wiceprezydentem.
Profesor
Hillbricht-Ilkowska
była niecierpliwie oczekiwana
na wszystkich seminariach naukowych i konferencjach. Jej
żywe komentarze lub pytania
były zawsze błyskotliwe, rzeczowe i trafne, poparte ogromną wiedzą. Wypowiadała je
energicznym, donośnym głosem, co było trochę onieśmielające, szczególnie dla młodych naukowców, ale zawsze
uprzejme i przyjazne nawet w
przypadku, gdy nie zgadzała
się z rozmówcą. Jej uwagi pozwalały na rozwiązywanie lub
puentowanie
uporczywych
pytań i problemów, pomagały określić coś, co umykało nie
tylko młodym uczonym.
Odejście Pani Profesor poruszyło polskich hydrobiologów,
a także naukowców z zagranicy współpracujących kiedyś
z Panią Profesor. Nadeszły do
nas e-maile, w których między innymi Antonio Camacho,
Geta Risnoveanu, Gilles Pinay,
Sergie Sabatier oraz sekretarz
SIL Tamar Zohary przesyłali
wyrazy żalu oraz współczucia
rodzinie Pani Profesor i wspominali pracę z Panią Profesor
w ramach międzynarodowych
projektów. Prof. R. Chróst napisał, że śmierć Pani Profesor to

ogromna strata dla hydrobiologii polskiej i światowej oraz wyraził szacunek i podziękowanie
za Jej olbrzymi wkład w rozwój
nowoczesnej limnologii. Prof.
R. Gołdyn, wiceprezes PTH, zaznaczył, że hydrobiolodzy polscy są wdzięczni Pani Profesor
za możliwość uczestniczenia
w krajowych i międzynarodowych programach dotyczących
jezior i zbiorników zaporowych
koordynowanych przez Nią. Jak
napisał prof. W. Siuda, odeszła
osoba, która była niedościgłym
wzorem człowieka i uczonego
dla niego samego i dla wielu
pokoleń polskich biologów
i przyrodników.
Pani Profesor oprócz działalności naukowej i społecznej
w PTH pełniła również inną
bardzo ważną funkcję - przez
blisko 30 lat była kierownikiem
Zakładu Hydrobiologii w Instytucie Ekologii PAN w Dziekanowie Leśnym. Opiekowała się
tam i wypromowała dziesięciu
doktorantów i doktorantek.
Także ja miałam szczęście być
w tym gronie. Wszyscy poczytywaliśmy sobie za zaszczyt
pracować z Panią Profesor, czy
jak często mówiliśmy, naszą
„Szefową”. Pani Profesor pełniła funkcję kierownika z wdziękiem, klasą i profesjonalizmem,
stając się niedoścignionym
wzorem dla nas. Kierownictwo
Zakładu objęła po prof. Zdzisławie Kajaku, ale w swojej delikatności zawsze podkreślała, że
to prof. Kajak był „prawdziwym”
kierownikiem, choć oficjalnie
to Ona sprawowała tę funkcję.
Przyjmując mnie do Zakładu
w 1991 roku, przywitała mnie
wraz z prof. Kajakiem w Jego
pokoju i powiedziała: „Iwonko,
choć ja jestem oficjalnie szefową Zakładu to musisz wiedzieć, że będziesz miała dwóch
szefów: prof. Kajaka i mnie”.
W rzeczywistości, to Pani Profesor była moim najważniejszym
naukowym
przewodnikiem

i opiekunem. Bardzo wiele Jej
zawdzięczam. W swojej skromności, Pani Profesor do końca
nie zajęła przynależnego kierownikowi zakładu gabinetu,
w którym pracował prof. Kajak,
nawet po Jego śmierci.
W gabinecie tym odbywały się
natomiast zebrania zakładowe, zawsze zaczynające się od
części „kulturalno-oświatowej”
czyli luźnej i przyjacielskiej rozmowy o tym, co interesującego
oglądaliśmy,
przeczytaliśmy
czy wysłuchaliśmy – sztuki teatralne, koncerty, książki, filmy
i inne wydarzenia kulturalne.
Nie było to odpytywanie ze
strony Pani Profesor, a żywe zainteresowanie tym co się dzieje. Można powiedzieć, że Pani
Profesor starała się nam pokazać jak wiele rzeczy w życiu
jest ważnych poza nauką, choć
nauka oczywiście królowała. Po
tym wstępie dopiero przechodziliśmy do części naukowej,
kiedy to doktoranci i pracownicy prezentowali wyniki swoich
badań, streszczali artykuły naukowe, czy opowiadali o konferencjach naukowych, nowych pomysłach i dziedzinach
badań. W pokoju Profesora
Kajaka spotykaliśmy się także
z okazji imienin Pani Profesor,
kiedy to zjadaliśmy przepyszne, pieczone przez nią, babeczki – niebiański smak miały dla

mnie te z nadzieniem różanym.
Pani Profesor była też wspaniałym kompanem wypraw naukowych. Pływała z nami łódką
i zbierała próbki, towarzyszyła przy ognisku. Gdy nie było
kieliszków czy szklanek, piła
piwo lub wino z butelki, jak my
wszyscy, ale nigdy z najmniejszym uszczerbkiem dla swojej
klasy. Uwielbiała pływać wpław
i dzień w Mikołajkach w Stacji
Hydrobiologicznej zaczynała
od wyprawy nad jezioro Mikołajskie i pływania. Uwielbiała
też wycieczki górskie oraz zbierała dzwonki (których kolekcja
z różnych stron świata rozrosła
się do niebotycznych rozmiarów).
Pani Profesor Hillbricht-Ilkowska zdobyła uznanie w kraju i
na świecie. Za zasługi dla hydrobiologii i dla ochrony przyrody została odznaczona medalami i wyróżnieniami, wśród
których były: Srebrny Krzyż
Zasługi – 1978 rok; Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – 1991 rok, Złota Odznaka
Zasłużony dla Ochrony Środowiska – 1995 rok. Cieszyła się
nimi, lecz nie pyszniła.
Pani Profesor była w moim
życiu bardzo ważną osobą.
Jako doktorantka czerpałam z
Jej rad i Jej mądrości. Pamiętam, jak pod koniec zbierania materiałów do doktoratu

z zatroskaniem o dalsze jego
losy powiedziałam mojej Promotorce, że zmienia mi się sytuacja rodzinna, co wiąże się
z czasowym wyjazdem z kraju.
Pani Profesor pogratulowała mi
i uspokajała, żebym widziała w
tym zbiegu wydarzeń szansę
na przeżycie czegoś ciekawego, że rodzina jest najważniejsza, a wyjazd na pewno nie
stanie na drodze szybkiego
zakończenia doktoratu. I tak
też się stało, ale wsparcie jakie wtedy uzyskałam od Pani
Profesor było bezcenne. Także,
gdy Pani Profesor odeszła już
na emeryturę z Centrum Badań
Ekologicznych PAN (redaktorem naczelnym „Polish Journal
of Ecology” została do ostatnich
swoich dni), a ja pracowałam
na UW, często do niej dzwoniłam, odwiedzałam i radziłam
się w różnych problemach naukowych. Pani Profesor bardzo
sekundowała mi w wyjazdach
na badania do Tadżykistanu.
Wtedy też zrodziła się myśl,
aby podziękować Pani Profesor
nadając imię Hillbrichtia nowo
odkrytemu rodzajowi sinicy.
Praca opisująca Hillbrichtia jest
obecnie w recenzjach i choć
szkoda, że nie ujrzała druku
przed odejściem Pani Profesor,
to zdążyłam Jej o tym powiedzieć, pokazać zdjęcia i opisy.
Pani Profesor była wzruszona,
ale przede wszystkim zachwycała się górami i gorącym źródłem skąd Hillbrichtia została
wyizolowana. Mam nadzieję,
że już niedługo Hillbrichtia zostanie oficjalnie uznana i stanie się w ten sposób pamiątką
i świadectwem o Pani Profesor
dla przyszłych pokoleń hydrobiologów.
Iwona Jasser
Kilka zwrotów Naszej Szefowej
(nasze wspólne wspomnienia):
ciurkadełka, jeziorka nanizane
na rzeki, jak koraliki na sznurku,
wrzucam ci to w wyobraźnię.

\

Sprawozdania
Sprawozdanie z działalności
Polskiego Towarzystwa
Hydrobiologicznego w 2019 roku
Zarząd Główny:
dr. hab. Iwona Jasser (prezes);
prof. dr hab. Ryszard Gołdyn (wiceprezes); dr Iwona Kostrzewska-Szlakowska
(sekretarz);
prof. dr hab. Jacek Wolnicki
(skarbnik); członkowie Zarządu
Głównego: dr hab. Wojciech
Dobicki; dr inż. Agnieszka Napiórkowska-Krzebietke; dr hab.
Adrianna Wojtal-Frankiewicz
prof. nadzwycz.; prof. dr hab.
Tomasz Heese; dr hab. Tomasz
Mieczan.
Główna Komisja Rewizyjna:
dr hab. Ryszard Polechoński
(przewodniczący); członkowie:
dr hab. Tomasz Kakareko, dr
Andrzej Kownacki, dr Magdalena Lampart-Kałużniacka, dr
Mirosław Ślusarczyk.
Sąd Koleżeński:
dr hab. Barbara Pawlik-Skowrońska (przewodnicząca), dr
Ewa Dembowska, prof. dr hab.
Marcin Pliński.
Komisja Nagród: prof. dr hab.
Jacek Wolnicki (przewodniczący),: dr Justyna Sikorska (sekretarz); członkowie: prof. dr hab.
Barbara Kawecka, dr hab. Ewa
Szarek-Gwiazda, prof. dr hab.
Bogusław Zdanowski, dr Józef
Wiktor.
Kapituła Medalu im. Prof. Alfreda Lityńskiego:
dr hab. Iwona Jasser (przewodnicząca Kapituły), prof. dr hab.
Ryszard Gołdyn (sekretarz);
członkowie: prof. dr hab. Piotr
Dawidowicz, prof. dr hab. Jolanta Ejsmont-Karabin, prof.
dr hab. Ryszard Gołdyn, prof.
dr hab. Barbara Kawecka, dr

Andrzej Kownacki, prof dr hab.
Marcin Pliński.
Działalność organizacyjna
i naukowa:
W 2019 roku przeprowadzono
wybory do Kapituły Medalu
im. Prof. Alfreda Lityńskiego.
W 2018 roku kapituła przyznała medal prof. R. Gołdynowi za
wieloletnią pracę w PTH.
Komisja Nagród rozstrzygnęła konkurs im prof. Gieysztora
za wybitne prace magisterskie
powstałe w 2018 roku; wyniki
ogłoszono na stronie internetowej oraz rozesłano e-mailowo do Oddziałów. Ogłoszono
konkurs na kolejny, 2019 rok.
Nowym reprezentantem PTH
do EFFS został mianowany dr
hab. Tadeusz Fleituch (prof. IOP
PAN). Wziął on udział, jako reprezentant PTH, w spotkaniach
SEFFS i zebraniu EFFS. Informacje dotyczące EFFS i SEEFS
przekazywano
sukcesywnie
elektroniczne do oddziałów;
deklaracja w sprawie udziału
w konkursie Eary carier researchers „FreshProject 3”.
Po dyskusji podjęto decyzję
o rezygnacji ze zbiorowego członkostwa PTH w SIL
w związku ze zlikwidowaniem
korzyści dla zbiorowego członka – są takie same jak dla członków prywatnych, a koszt dla
Towarzystwa jest zbyt wysoki.
Wraz ze spływaniem informacji dotyczących konferencji,
warsztatów i tym podobne
przekazywano je sukcesywnie
drogą e-mailową do oddziałów
oraz zamieszczano na stronie

głównej PTH.
Wśród naukowców zrzeszonych w PTH przeprowadzono
dyskusje oraz podjęto szereg
postanowień, ankiet między
innymi w sprawie konsultacji
społecznych dotyczących suszy, planów gospodarowania.
Propagowanie
informacji
o konferencjach związanych
z gospodarowaniem wodami
w Polsce: między innymi Konferencja „Stop suszy”, XXVIII
Ogólnopolska Szkoła Gospodarki Wodnej, 5-7 listopada
2019 roku w Krakowie, Polska
Konferencja Hydroenergetyczna HYDROFORUM 2019.
PTH brało udział w organizacji
i objęło patronatem Międzynarodową Konferencją o Toksycznych cyjanobakeriach ICTC 11,
która odbyła się w Krakowie,
w dniach 5-10 maja 2019 roku.
PTH objęło również patronatem V Ogólnopolską Konferencją Doktorantów Bioopen
2019, która odbyła się w dniach
30-31 maja 2019 roku w Łodzi.
Na stronie internetowej PTH
rozpropagowano informacje
o Światowym Dniu Wody, jak
również zamieszczono linki do
wydarzeń.
Przedstawiciel Zarządu Głównego PTH wziął udział w konferencji „Wyzwania dla gospodarki wodnej”, zorganizowanej
w ramach Światowego Dnia
Wody przez Polską Akademię
Nauk w dniu 22 marca 2019
roku w Pałacu Staszica w Warszawie.
Towarzystwo liczyło pięciu
członków honorowych i 346

zwyczajnych, zrzeszonych w 12
oddziałach (brak danych z oddziałów w Krakowie, Koszalinie
i Wrocławiu). Do Międzynarodowego Towarzystwa Limnologiczngo (SIL) należało 20 indywidualnych i 2 zbiorowych
członków PTH.
Działalność naukowa prowadzona była również przez Oddziały, które organizowały zebrania naukowe poświęcone
aktualnym problemom badawczym w dziedzinie szeroko pojętej hydrobiologii. Działalność
Oddziałów oraz PTH jest propagowana na stronach internetowych oraz portalach społecznościowych, np. na Facebooku.
Działalność oddziałów:
Oddziału w Białymstoku:
Skład władz: przewodniczący dr inż. Maciej Karpowicz, sekretarz - dr Adam Cudowski, skarbnik - mgr inż. Adam Więcko.
Skład Komisji Rewizyjnej: prof.
dr hab. Andrzej Stefan Górniak
oraz dr Anna Pietryczuk. W roku
2019 Oddział PTH w Białymstoku zrzeszał 11 członków.
W okresie sprawozdawczym
odbyło się jedno spotkanie
(6 czerwca 2019 roku) - wykład profesora Marca Michela
Lucotte (Université du Québec
à Montréal) pt. „Alterations of
human health as a tool for implementing more sustainable
uses of forest ecosystems in the
Amazon”. Współorganizatorami
był Zakład Ochrony Środowiska, Instytutu Biologii, Wydziału Biologiczno-Chemicznego
Uniwersytetu w Białymstoku.
W spotkaniu wzięły udział 34
osoby.
Strona internetowa Oddziału
w Białymstoku:
https://biologia.uwb.edu.pl/
podstrony/polskie-towarzystwo-hydrobiologiczne/
Oddział w Krakowie:
Brak sprawozdania.
Oddział w Koszalinie:
Brak sprawozdania.
Oddział w Lublinie:
W okresie sprawozdawczym
Władze Oddziału pracowały
w składzie: zarząd: przewod-

niczący – prof. dr hab. Tomasz
Mieczan, wiceprzewodniczący
- dr Michał Solis, sekretarz – dr
hab. Monika Tarkowska-Kukuryk, skarbnik - dr hab. Robert
Stryjecki, członkowie zarządu: - dr hab. Wojciech Pęczuła,
prof. UP, dr hab. Magdalena
Pogorzelec; Komisja Rewizyjna:
przewodniczący - dr Artur Serafin, członek - dr Joanna Sender.
W okresie sprawozdawczym
zorganizowano trzy zebrania referatowe: dr hab. Paweł
Buczyński, prof. UMCS (Zakład
Zoologii, Wydział Biologii i Biotechnologii UMSC w Lublinie):
„Zgrupowania ważek pod presją ocieplenia i suszy: studium
przypadku z Polski wschodniej”; dr hab. Wojciech Pęczuła,
prof. UP (Katedra Hydrobiologii
i Ochrony Ekosystemów, Zakład
Hydrobotaniki UP w Lublinie):
„Na tropach zagadkowego wiciowca. Co wiemy o ekologii
i biologii Gonyostomum semen
(Ehr.) Diesing? Ooaz dr hab.
Magdalena Pogorzelec (Katedra Hydrobiologii i Ochrony
Ekosystemów, Zakład Hydrobotaniki UP w Lublinie): ”Wybrane
aspekty biologii reliktowych
gatunków wierzb Salix lapponum i Salix myrtilloides oraz
czynna ochrona ich populacji
we wschodniej Polsce”.
Zarząd Oddziału, już po raz
jedenasty, był organizatorem
Balu Hydrobiologa, imprezy
integracyjnej dla członków
i sympatyków Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego,
spotkanie odbyło się 11 stycznia 2019 roku. Lubelski Oddział PTH 24 członków (w tym
3 emerytowanych).
Oddział w Łodzi:
Skład Zarządu Oddziału (od 19
lipca 2018 roku): przewodnicząca – dr hab. Adrianna Wojtal-Frankiewicz, prof. UŁ, wice-przewodnicząca – dr hab.
Małgorzata Dukowska, prof.
UŁ, sekretarz, dr Aleksandra Jabłońska, skarbnik - prof. dr hab.
Piotr Frankiewicz, członek zarządu - dr Ewa Janowska.

Aktualna liczba członków Oddziału wynosi 29 osób. W roku
2019 w skład Oddziału przyjęto
14 nowych członków.
Jedno zebranie naukowe odbyło się dnia 3 kwietnia 2019 roku,
na którym prof. William J. Mitsch wygłosił wykład pt. “A tale
of landscape and climate changes: sustainably solving harmful
algal blooms with wetlands and
wetlaculture”.
W dniach 23-25 maja 2019
roku Sekcja Bentologiczna PTH
oraz Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii UŁ we
współpracy z Katedrą Hydrobiologii UŚ były organizatorami
XXVI Ogólnopolskich Warsztatów Bentologicznych w Spale.
Warsztaty
przeprowadzono
pod hasłem przewodnim „Bentolodzy sięgają DNA”. Tematem
Warsztatów były badania genetyczne bentosowych bezkręgowców, w tym badanie DNA
środowiskowego. W ramach
Warsztatów wszyscy uczestnicy
odbyli szkolenie laboratoryjne
w zakresie ekstrakcji i amplifikacji DNA. Przedstawicielami UŁ
w Komitecie Organizacyjnym
Warsztatów byli: dr Grzegorz
Tończyk (przewodniczący Sekcji Bentologicznej PTH), prof. dr
hab. Michał Grabowski, dr hab.
Karolina Bącela-Spychalska, dr
Aleksandra Jabłońska (członek
PTH), dr Tomasz Rewicz, dr Tomasz Mamos i mgr Piotr Gadawski. W dniach 14-15 czerwca 2019 roku odbył się wyjazd
Łódzkiego Oddziału PTH do
Stacji Terenowej UŁ w Spale.
Wyjazd miał na celu dyskusje
na bieżące tematy podejmowane w Oddziale oraz zintegrowanie środowiska łódzkich
hydrobiologów. Owocne spotkanie zakończyło się spływem
kajakowym Pilicą.
Oddział w Olsztynie:
W roku sprawozdawczym Zarząd Olsztyńskiego Oddziału
PTH działał w dotychczasowym
składzie: Przewodnicząca – dr
hab. inż. Agnieszka Napiórkowska-Krzebietke, wiceprzewodnicząca - dr Izabella Jabłoń-

ska-Barna, sekretarz - dr Jacek
Tunowski, skarbnik - mgr inż.
Joanna Hutorowicz, członek –
dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. UWM. Komisja Rewizyjna: przewodnicząca - dr hab.
Dorota Górniak, członkowie:
prof. zw. dr hab. Aleksander
Świątecki, oraz prof. dr hab. Bogusław Zdanowski.
W roku sprawozdawczym rozesłano wśród członków Oddziału
ankiety dotyczące form aktywności naszego towarzystwa. Na
zebraniu w dniu 29 maja 2019
roku, na podstawie zebranych z
ankiet informacji, podjęto dyskusję na temat form aktywności najbardziej preferowanych
przez Członków naszego Oddziału PTH. W trakcie zebrania
wręczono Dyplomy Uznania dla
wyróżnionych osób na wniosek
ustępującego Zarządu (17 lipca
2018 r.) oraz wniosek obecnego
Zarządu (15 marca 2019 r.) Oddziału w Olsztynie i podziękowano za długoletnią i aktywną
pracę we władzach. Wyróżnieni
zostali: Jerzy Waluga pełniący funkcję Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej w latach
1991-2018, Julita Dunalska pełniąca funkcję Przewodniczącej
Olsztyńskiego Oddziału PTH w
latach 2002-2018, Jacek Tunowski pełniący funkcję Sekretarza
Olsztyńskiego Oddziału PTH od
1991 roku, Joanna Hutorowicz
pełniąca funkcję Skarbnika od
1991 roku.
W trakcie roku odbyły się dwa
zebrania naukowe, na których wygłoszono dwa referaty: dr hab. Julita Dunalska,
prof. UWM (Katedra Inżynierii
Ochrony Środowiska, UWM w
Olsztynie): ”Życie akademickie
w różnych regionach świata –
relacje z pobytów na różnych
uczelniach z punktu widzenia
wizytującego naukowca”. Referat był połączony z seminarium
dla studentów Wydziału Nauk
o Środowisku, UWM w Olsztynie oraz prof. dr hab. Alicja
Boroń (Katedra Zoologii, UWM
w Olsztynie): ”Meandry ewo-

lucji ryb- kozowate Cobitidae specjacja tu i teraz”.
W roku 2019 z członkowstwa
w towarzystwie zrezygnowały 2 osoby. Liczba członków
Olsztyńskiego Oddziału PTH
wynosiła 52 osoby.
Oddział morski:
Obecnie Oddział Morski PTH liczy 54 członków, w tym prof. dr
hab. Marcin Pliński jest Członkiem Honorowym. W roku 2019
przyjęto 4 osoby na nowych
członków.
Seminarium naukowe – pokaz
filmu „DamNation”, potem dyskusja nad przyszłością Wisły
w kontekście zagrożenia, jakie
niesie plan jej kaskadyzacji kolejnymi stopniami wodnymi
– dnia 18 marca 2019 r. (miejsce: Instytut Oceanografii UG
w Gdyni, 42 uczestników).
Zebranie Członków OM PTH
dnia 18 marca 2019 roku – dyskusja poseminaryjna, omówienie planów na kolejny rok
działalności OM PTH (miejsce: Instytut Oceanografii UG
w Gdyni, 7 członków).
Seminarium naukowe, w czasie którego wykłady wygłosiły:
mgr Marta Słomińska (z Instytutu Oceanologii PAN) na temat:
„Rola zespołów bentosowych w
funkcjonowaniu przybrzeżnych
biotopów Zatoki Puckiej” oraz
mgr Julia Tuszer-Kunc (z Instytutu Oceanografii UG) na temat
„Wpływ zasolenia i temperatury
na aktywność i tempo metabolizmu całkowitego Rangia cuneata (G. B. Sowerby I, 1831)”. Wydarzenie to odbyło się 13 maja
2019 roku (miejsce: Instytut
Oceanografii UG w Gdyni, 13
uczestników).
Zebranie Członków OM PTH
dnia 13 maja 2019 roku – dyskusja poseminaryjna, omówienie bieżących planów działalności OM PTH (miejsce: Instytut
Oceanografii UG w Gdyni, 10
członków).
Seminarium naukowe, w czasie
którego wykład wygłosiła dr
hab. Barbara Urban-Malinga,
prof. Morskiego Instytutu Ry-

backiego – Państwowego Instytutu Badawczego na temat
„Mikroplastiki w środowisku
morskim - aktualny stan wiedzy”. Wydarzenie to odbyło się
w dniu 27 listopada 2019 roku
(miejsce: Instytut Oceanografii
UG w Gdyni, 111 uczestników).
Wystawa prac studentów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku pt. „Plastik niefantastik”
organizowana wspólnie ze
studentami Studenckiego Koła
Naukowego
Oceanografów,
którzy zaprezentowali poster
z wynikami swoich badań naukowych dnia 27 listopada
2019 roku (miejsce: Instytut
Oceanografii UG w Gdyni, 111
uczestników).
Posiedzenie Zarządu OM PTH
dnia 27 listopada 2019 roku
– omówienie działalności OM
PTH w roku 2019, przygotowanie sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok
2019 oraz przyjęcie nowych
Członków PTH – cztery osoby
(miejsce: Instytut Oceanografii
UG w Gdyni, czterech członków
zarządu, w tym przewodniczący i wiceprzewodniczącego).
Walne Zebranie Członków OM
PTH dnia 27 listopada 2019
roku – podsumowanie rocznej
działalności Zarządu, rocznej
działalności w zakresie organizowania seminariów, spotkań
naukowych i organizacyjnych
oraz funkcjonowania strony
internetowej, przyjęcie rozliczenia merytorycznego i finansowego Zarządu, omówienie
planów na przyszłość (miejsce:
Instytut Oceanografii UG, 17
członków OM PTH).
Członkowie OM PTH wystąpili
na licznych konferencjach naukowych zagranicznych i krajowych, uczestniczyli również
w ekspedycjach naukowych
(m.in. na Spitsbergen).
Absolwentki studiów II stopnia
na kierunku Oceanografia (Uniwersytet Gdański) zostały laureatkami konkursu Polskiego
Towarzystwa Hydrobiologicznego im. Profesora M. Gieysz-

tora na wyróżniające się prace
magisterskie w dziedzinie hydrobiologii w 2018 roku. Pani
mgr Marta Słomińska, absolwentka kierunku Oceanografia,
otrzymała nagrodę II stopnia za
pracę pt. „The role of zoobenthic
communities in the functioning
of Puck Bay coastal biotopes”,
którą wykonała w Zakładzie
Ekologii Eksperymentalnej Organizmów Morskich (Instytut
Oceanografii UG) pod kierunkiem dr hab., prof. UG Urszuli
Janas (Członka OM PTH). Mgr
Julia Tuszer-Kunc, doktorantka
I roku Środowiskowych Studiów Doktoranckich na Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego,
otrzymała nagrodę III stopnia
za pracę pt.: „Wpływ zasolenia
i temperatury na aktywność
i tempo metabolizmu całkowitego Rangia cuneata (G. B.
Sowerby I, 1831)”, którą wykonała w Zakładzie Ekologii Eksperymentalnej Organizmów
Morskich (Instytut Oceanografii UG) pod opieką dr hab., prof.
UG Moniki Normant-Saremby
(Członka OM PTH).
Wszystkie seminaria naukowe,
wykłady i debaty organizowane przez OM PTH gromadziły studentów, doktorantów i
osoby spoza instytucji naukowych, przez co zyskały również
wymiar edukacyjny. Członkowie Oddziału aktywnie uczestniczyli w różnych imprezach
edukacyjnych,
popularno-naukowych odbywających się
w Trójmieście.
Następuje rozbudowa utworzonej w 2016 roku strony internetowej OM PTH (https://pthmorski.wordpress.com), która
stała się ważnym narzędziem
informującym o działalności
Oddziału. Dostęp do strony
możliwy jest z linku zamieszczonego na stronie Zarządu
Głównego PTH oraz z linku na
stronie Instytutu Oceanografii
Uniwersytetu Gdańskiego.
Oddział w Poznaniu:
W roku 2019 skład Zarządu

Oddziału przedstawiał się następująco: przewodniczący:- dr
Ryszard Piotrowicz, wiceprzewodniczący - prof. dr hab. Mariusz Pełechaty, skarbnik - prof.
dr hab. Elżbieta Szeląg-Wasielewska, członkowie Zarządu,
prof. dr hab. Marek Kraska oraz
dr inż. Wojciech Andrzejewski,
sekretarz - prof. UAM dr hab.
Katarzyna Kowalczewska-Madura.
Władze Oddziału zostały wybrane w dniu 22 kwietnia 2015
roku podczas Walnego Zebrania
Sprawozdawczo-Wyborczego Poznańskiego Oddziału
PTH w Poznaniu.
W roku 2019 poznański oddział
PTH zorganizował jedno seminarium naukowe (18.02.2019)
na którym dr Nikolay Vasilevich
Aladin (Zoological Institute of
Russian Academy of Sciences,
Saint-Petersburg, Russia) wygłosił referat pt. „ Unsolved problems of the Aral Sea, perhaps
the worst environmental disaster of the 20th – 21st centuries”.
Poznański Oddział PTH w 2019
roku był współorganizatorem
dwóch konferencji. Warsztaty Sekcji Makrofitowej przy
Polskim Towarzystwie Hydrobiologicznym „Makrofity
w monitoringu ekosystemów
wodnych – potrzeba zmian?”
- które zostały zorganizowane
wspólnie z IOŚ-PIB w Warszawie w dniach 5-6.09.2019 roku.
Konferencja
Jubileuszowa
z okazji 70 urodzin Profesora
dr hab. Ryszarda Gołdyna – Wiceprezesa Zarządu Głównego
PTH - która odbyła się w dniu
18 października 2019 roku
w Ogrodzie Botanicznym UAM
w Poznaniu przy wsparciu finansowym Oddziału Poznańskiego Towarzystwa.
Ponadto członkowie Oddziału
brali aktywny udział - także jako
współorganizatorzy - w wielu konferencjach naukowych,
z których najważniejsze to:
Międzynarodowa Konferencja
Naukowa – „Lakes & Reservoirs:
Hot Spots and Topics in Limnolo-

gy” - 17-20 września 2019 roku
w Mikorzynie. II Krajowa Konferencja Naukowo – Technicznej
„Funkcjonowanie i ochrona
Wód płynących – PotamON
2019” - Łukęcin 25–27 września
2019 roku.
W 2019 roku zostały przyjęte
2 osoby, dr Eugeniusz Pronin
(UW) i mgr Małgorzata Pronin.
Lista członków zawiera 42 nazwiska.
Oddział w Toruniu:
Oddział toruński Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego w roku 2019 liczył 16 członków zwyczajnych oraz dwóch
emerytowanych.
W 2019 roku odbyły się trzy
spotkania referatowe: „Pasożyty w inwazjach biologicznych”
– referat wygłosiła dr hab. Karolina Bącela-Spychalska; Katedra Zoologii Bezkręgowców
i Hydrobiologii, Uniwersytet
Łódzki; „Barkoding DNA jako
narzędzie do poznania różnorodności genetycznej makrobezkręgowców wodnych”
– referat wygłosił dr Tomasz
Rewicz; Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii,
Uniwersytet Łódzki; „Zjawisko
Invasional meltdown na przykładzie zespołu pontokaspijskich organizmów w wodach
Polski” – referat wygłosił dr hab.
Jarosław Kobak, prof. UMK; Katedra Zoologii Bezkręgowców
i Parazytologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
Oddział w Szczecinie:
Walne zebranie odbyło się 12
kwietnia 2019 roku i poświęcone zostało pamięci prof. dr hab.
Aleksandra Winnickiego. Liczba uczestników – 12. Zarząd
przedstawił Walnemu Zebraniu
sprawozdanie merytoryczne
oraz finansowe z prowadzonej
działalności w kadencji 20152018. Zgodnie z rekomendacją
Komisji Rewizyjnej, Walne Zebranie udzieliło absolutorium
dla ustępującego Zarządu.
W drodze tajnych wyborów
wybrano nowy Zarząd oraz Komisję Rewizyjną. Zarząd: prze-

wodniczący - dr hab. inż. Robert
Czerniawski, wiceprzewodniczący - dr hab. inż. Agnieszka
Szlauer-Łukaszewska, sekretarz
- dr Łukasz Sługocki, skarbnik
- dr Tomasz Krepski. Członkowie zarządu - dr hab. inż. Przemysław Śmietana oraz dr hab.
inż. Adam Tański. Komisja Rewizyjna: przewodniczący - dr
hab. inż. Arkadiusz Nędzarek,
członkowie komisji - dr hab. inż.
Katarzyna Stepanowska oraz dr
inż. Marcin Biernaczyk.
Konferencja „Potamon 2019”
funkcjonowanie i ochrona
wód płynących, 25-27 września 2019 roku, Łukęcin. Temat:
„Biocenozy wód płynących
w kontekście zmian hydrologicznych”. Liczba uczestników
– 105. Organizatorzy: Wydział
Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego, Drawieński Park Narodowy oraz Oddział Polskiego
Towarzystwa Hydrobiologicznego w Szczecinie. Konferencja została dofinansowana ze
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Zgromadzeni uczestnicy
konferencji reprezentowali 25
uczelni, instytutów naukowych
i badawczych, 10 instytucji administracji publicznej w zakresie gospodarowania wodami,
ochrony przyrody i środowiska,
jednostek samorządowych oraz
centrów edukacyjnych, a także 2 organizacje pozarządowe
oraz 3 podmioty gospodarcze
(prywatnych przedsiębiorców).
Podczas konferencji wygłoszono 33 referatów oraz zaprezentowano 27 plakatów. Wszystkie
streszczenia referatów i doniesień zostały wydane w materiałach konferencyjnych, a niektóre z nadesłanych tekstów
zostały opublikowane w recenzowanej monografii „Funkcjonowanie i ochrona wód płynących”. W ramach konferencji
odbyło się spotkanie członków
szczecińskiego oddziału PTH.
Szczegółowe streszczenie oraz
materiały konferencyjne oraz
monografię zamieszczono na

stronie internetowej oddziału
szczecińskiego PTH.
Publikacje: W monografii pokonferencyjnej
„Czerniawski Robert, Bilski Paweł (red.):
Funkcjonowanie i ochrona wód
płynących, 2019, Volumina.pl,
ISBN 978-83-7867-799-4, 327s.”,
którego współorganizatorem
był szczeciński oddział PTH
umieszczono logo oddziału.
Publikacje
członków
PTH
Szczecin są dostępne w linkach
(przekierowujących na portal
Researchgate) podpiętych do
poszczególnych członków. Nie
odnotowano jednak, aby członkowie afiliowali się PTH. Poniżej
link do strony.
https://pthszczecin.jimdo.com/
cz%C5%82onkowie/
Oddział współpracuje z Centrum Edukacji Ekologicznej
i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku w zakresie edukacji ekologicznej szkół podstawowych,
techników oraz liceów. Liczba
członków oddziału wynosi 42
osoby.
Oddział w Warszawie:
Oddział w Warszawie Polskiego
Towarzystwa Hydrobiologicznego liczy 74 członków, w ym
dwoje członków honorowych
oraz sympatyzuje z 36 osobami,
którzy zgłosili chęć otrzymywania wiadomości o zebraniach
i wykładach oraz udostępnili
swoje adresy e-mailowe do korespondencji.
W dniach 5-6 września 2019
roku w Warszawie odbyły się III
Warsztaty Sekcji Makrofitowej
PTH pt. „Makrofity w monitoringu ekosystemów wodnych - potrzeba zmian?”. Warsztaty te organizowane były przez Sekcję
Makrofitową PTH, z aktywnym
udziałem członków Oddziałów w Warszawie i Poznaniu.
W Warsztatach uczestniczyły
33 osoby z całej Polski, w tym
Członkowie Towarzystwa, pracownicy Inspekcji Ochrony Środowiska i inne osoby, zainteresowane tematyką Warsztatów.
Odbyły się również dwa seminaria Oddziału Towarzystwa.
W dniu 14 listopada odbyło się

seminarium pt. „Monitoring badawczy środkowej Wisły związany z awarią układu przesyłowego ścieków w Warszawie w
sierpniu i wrześniu 2019 roku”,
wygłoszone przez mgr inż. Małgorzatę Marciniewicz-Mykietę,
zastępczynię dyrektora Departamentu Monitoringu Środowiska GIOŚ. Seminarium to
połączone było ze spotkaniem
wyborczym, podczas którego
wyłoniono Zarząd Oddziału
oraz Komisję Rewizyjną na kadencję 2019-2022. Wybrano
przewodniczącego
zarządu
– dr. Andrzeja Mikulskiego,
członków zarządu: mgr Annę
Hankiewicz, mgr Aleksandrę
Bielczyńską, mgr Joannę Rybak, mgr. Piotra Panka i dr. Pawła Prusa oraz członków komisji
rewizyjnej: dr. Tomasza Brzezińskiego, dr Agnieszkę Chojecką i
prof. dr. hab. Piotra Dawidowicza.
12 grudnia 2019 roku członkowie Oddziału Zebrali się na seminarium wygłoszonym przez
dr. Andrzeja Kołodziejczyka i dr.
Krzysztofa Lewandowskiego,
pt. „Zbiorniki wodne Warszawy
jako siedlisko fauny bezkręgowej”. Seminarium połączone
było ze spotkaniem Świątecznym. W wydarzeniu uczestniczyło 21 osób.
Wydarzenia
organizowane
przez Oddział oraz inne inicjatywy dotyczące hydrobiologii (warsztaty, konferencje
tematyczne) promowane były
na Facebooku Oddziału Warszawskiego
(https://www.
facebook.com/Oddzia%C5%82-Warszawski-Polskiego-Towarzystwa-Hydrobiologicznego-206332322776959/).
Oddział we Wrocławiu:
Brak sprawozdania.
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