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Sprawozdania

XVII Ogólnopolska Konferencja Limnologiczna  
„Naturalne i antropogeniczne 

przemiany jezior”
Ryn, 24-27 września 2013 roku

 W dniach 24-27 września 2013 
roku w Rynie, klimatycznym miastecz-
ku mazurskim usytuowanym pomiędzy 
dwoma jeziorami: Ołów i  Ryńskie na 
szlaku Wielkich Jezior Mazurskich odby-
ła się kolejna, już XVII Konferencja Lim-
nologiczna „Naturalne i antropogenicze 
przemiany jezior”. Organizatorami kon-
ferencji byli: Katedra Inżynierii Ochrony 
Wód Uniwersytetu Warmińsko-Mazur-
skiego w Olsztynie oraz Polskie Towa-
rzystwo Limnologiczne pod honorowym 
patronatem Dziekana Wydziału Nauk 
o  Środowisku UWM prof. dr. hab. inż. 
Mirosława Krzemieniewskiego, którego 
na obradach reprezentował Prodziekan 
ds. nauki dr hab. inż. Sławomir Ciesielski, 
prof. UWM.
 Głównym celem konferencji 

Sześć sesji referatowych, prezentacje plakatowe, ponad 60 uczestników, przedstawienie  
osiągnięć zespołów badawczych, najnowszych metod i technik badania środowiska 
wodnego, burzliwe dyskusje – nie tylko na tematy naukowe – oto, czym wypełnione były 
3 pracowite dni Ogólnopolskiej Konferencji Limnologicznej odbywającej się w tym roku w 
malowniczej scenerii zamku krzyżackiego w Rynie.

Śródlądowego w Olsztynie   Dużą część 
swojego wykładu poświęcił na przedsta-
wienie zmian, które miały miejsce w pod-
danych szczególnie silnej antropopresji 
Jeziorach Konińskich.
  Podczas sesji inauguracyjnej 
mgr Mariusz Rychcik, dyrektor Regio-
nalnego Centrum Projektów Środowi-
skowych z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w  Olsztynie przedstawił bardzo 
istotne informacje dotyczące programu 
ochrony jezior Polski Północnej, któ-
ry jest inicjatywą pięciu wojewódzkich 
funduszów ochrony środowiska i gospo-
darki wodnej (Szczecin, Gdańsk, Toruń, 
Olsztyn, Białystok). Program ten powstał 
jako próba usystematyzowania działań 
ochronnych jezior, związanych bezpo-
średnio z wypełnianiem założeń Ramo-
wej Dyrektywy Wodnej dotyczących 
poprawy stanu wód powierzchniowych. 
Działania te mają umożliwić osiągnię-
cie celów środowiskowych określonych 
dla wód powierzchniowych, ustalonych 
na mocy art. 4 RDW. Najważniejszą in-
formacją praktyczną omawianą w tym 
wystąpieniu było przedstawienie moż-
liwości finansowania działań służących 
poprawie i ochronie stanu jezior przez 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej.
 Poszczególne sesje referato-
we ukierunkowane były na tematyczne 

było zapoznanie się z prowadzonymi 
w naszym kraju najnowszymi badaniami 
z zakresu funkcjonowania jezior i małych 
zbiorników wodnych oraz czynników 
odpowiedzialnych za ich przemiany, ze 
szczególnym uwzględnieniem oddzia-
ływań antropogenicznych. Tematyka 
konferencji obejmowała zagadnienia 
z zakresu: limnologii fizycznej, hydrobio-
logii, hydrologii jezior, ochrony zasobów 
wodnych, inżynierii środowiska, ochrony 
i rekultywacji wód, monitoringu jezior 
oraz nowoczesnych systemów pomiaro-
wych w limnologii. 
 Wykład inauguracyjny, doty-
czący gatunków inwazyjnych i ich roli w 
transformacji funkcjonowania ekosys-
temów wodnych, wygłosił prof. Bogu-
sław Zdanowski z Instytutu Rybactwa 

Wykład inauguracyjny 
- prof. B. Zdanowski



 
grupy zagadnień takich jak: kryteria 
oceny stanu ekologicznego jezior, 
makrofity i fitoplankton w jeziorach 
poddanych antropopresji, dynamika 
obiegu pierwiastków biogennych w 
ekosystemie  jeziornym, zjawiska fi-
zyczne i czynniki hydrologiczne kształ-
tujące warunki środowiskowe jezior, 
aspekty rekultywacji zbiorników wod-
nych, badania palinologiczne. Szcze-
gólnie bogata dyskusja wywiązała 
się po wystąpieniu dr Hanny Soszki z 
Instytutu Ochrony Środowiska. Refe-
rat przygotowany przez  referentkę 
i  współautorki, dotyczył nowego po-
dejścia do ustalania kryteriów oceny 
stanu ekologicznego jezior na pod-
stawie warunków tlenowych, w tym 
możliwości powiązania kryterium 
tlenowego z rybackimi typami jezior. 
Z wniosków Autorek, jak również z gło-
sów w dyskusji wynika, że ocena stanu 
ekologicznego według kryteriów RDW 
po kilku latach jej stosowania wciąż 
wymaga udoskonalania. Dyskusja była 
bardzo ożywiona, i  po wyczerpaniu 
przewidywanego czasu przeniosła się 
do kuluarów. 
 Zacieśnianiu kontaktów po-
między uczestnikami służyły również 
wydarzenia towarzyszące – szczegól-
nie biesiada rycerska w strojach z epo-
ki, okraszona licznymi konkursami.
 Miłym akcentem konferen-
cji były wybory najlepszej prezenta-
cji i najlepszego plakatu. Zwycięzcy 
(dr Iwona Jasser, której referat omawiał 
wyniki badań prelegentki i zespołu pra-
cowników kilku jednostek naukowych 
prowadzących badania nad występo-
waniem potencjalnie toksycznych cy-
anobakterii w wodach Wielkich Jezior 
Mazurskich i dr inż. Adam Tański z Za-
chodniopomorskiego Uniwersytetu 
Technologicznego w Szczecinie z  ze-
społem, który zaprezentował plakat na 
temat zależności pomiędzy kluczowymi 
etapami embriogenezy szczupaka a ko-
agulantami stosowanymi w rekultywa-
cji jezior) otrzymali nagrody specjalne. 
 Jak zawsze gorące dni konfe-
rencji okazały się być zbyt krótkimi na 
omówienie wszystkich interesujących 
tematów. Zawiązywały się nowe przy-
jaźnie, pomysły na wspólne badania, 
kiełkowały plany i marzenia. Mamy na-
dzieję, że pokłosiem konferencji będą 
ich rychłe, międzyinstytucjonalne re-
alizacje. Drodzy limnolodzy - kolejna 
konferencja już za rok!

Renata Brzozowska
Michał Łopata

Obrady

Uroczyste otwarcie bankietu w strojach 
z epoki - prof. J. Dunalska i prof. W. Marszelewski
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Sprawozdania

Konferencja „Wspomaganie zarządzania 
zbiornikami zaporowymi”

Katowice, 12 lutego 2014 roku

 Polem doświadczalnym projek-
tu jest akwen oficjalnie (przez Komisję 
Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjogra-
ficznych, a za nią Główny Urząd Geodezji 
i Kartografii) zwany Jeziorem Goczałko-
wickim, a  technicznie Zbiornikiem Go-
czałkowice. Zbiornik ten jest od momentu 
powstania obiektem zainteresowania nie 
tylko hydrotechników, ale też hydrobiolo-
gów z Karolem Starmachem na czele.
 Także obecna konferencja, choć 
bardzo interdyscyplinarna, nie była po-
zbawiona wątków hydrobiologicznych. 
Dominowały one w sesji numer dwa, ale 
przewijały się i w pozostałych. Ze wzglę-
du na duże zainteresowanie niemal w 
przeddzień konferencji przeniesiono ją 
do większej sali niż planowano, pozosta-
jąc jednak w gmachu Wydziału Prawa i 
Administracji Uniwersytetu Śląskiego. 

Konferencja zorganizowana była w ramach projektu ZiZOZap. Pod akronimem tym 
kryje się nazwa „Zintegrowany system wspomagający zarządzaniem i ochroną zbiornika 
zaporowego”, a projekt ten – finansowany w ramach unijnego programu Innowacyjna 
Gospodarka – ma za zadanie wypracować narzędzia ułatwiające poznanie funkcjonowania 
zbiorników zaporowych i wykorzystanie tej wiedzy do gospodarowania tymiż. 

 Oficjalni goście starali się nie 
nadużywać czasu, a wbrew pozorom, 
nawet wojewoda śląski, Zbigniew Łu-
kaszczyk, miał coś do powiedzenia na te-
mat, jako bywalec zbiorników nie tylko 
na Wiśle, ale też na Paranie i Jangcy. Po 
nim wystąpił Wojciech Główkowski z Wy-
działu Ochrony Środowiska Śląskiego 
Urzędu Marszałkowskiego, Tomasz Cy-
wiński z  Regionalnego Zarządu Gospo-
darki Wodnej w Gliwicach i Janusz Ogie-
gło z  Górnośląskiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów (kolejność według porząd-
ku wystąpień, ale przypadkiem(?) też 
w kierunku coraz krótszych wystąpień).
 Sesja I konferencji zatytułowa-
na była „Efekty projektu”. W istocie refe-
raty nie tyle przedstawiały jego efekty, 
ile założenia i strukturę. Pierwszy, pt. 
„Z  wielości problemów jedność rozwią-
zań – obszary problemowe” przygoto-
wany przez koordynatora projektu, Paw-
ła Ligulę, wygłosił w jego zastępstwie 
Piotr Łaszczyca (obaj – Wydział Biolo-
gii i Ochrony Środowiska UŚ). Niemałą 
część wystąpienia zajęło wymienienie 
partycypantów projektu. Samą jego or-
ganizacją zajmuje się konsorcjum czte-
rech jednostek naukowo-badawczych 
– Uniwersytetu Śląskiego, Politechniki 
Krakowskiej, Instytutu Ekologii Terenów 
Uprzemysłowionych i Instytutu Podstaw 
Inżynierii Środowiska PAN, ale to tylko 
wierzchołek góry lodowej. Każda z tych 
jednostek reprezentowana jest przez 
jednostki niższego rzędu (wydziały, za-
kłady). W  pracach naukowych i badaw-
czych biorą udział przedstawiciele m.in. 
Instytutu Ochrony Przyrody PAN, dwóch 
hydrobiologicznych zakładów PAN z Go-
łysza, a także innych uczelni czy firm 
komercyjno-naukowych, a mniejszy lub 

Sala ta w istocie pomieściła kilkuset 
uczestników, choć przewidziana jest 
raczej dla wychudzonych (i krótkono-
gich) studentów. Piszący te słowa, poza 
statusem studenta, spełnia te kryteria, 
ale niektórzy, próbując się komfortowo 
rozsiąść, utyskiwali, zwłaszcza że wśród 
gości byli nie tylko nawykli do niewygód 
pracy terenowej biolodzy. Część owych 
gości wymienił, inaugurując konferen-
cję, Andrzej Kowalczyk, prorektor UŚ 
(notabene hydrogeolog, więc jego obec-
ność była czymś więcej niż kurtuazją). Na 
cześć oficjalnych gości trzeba było naj-
pierw parę minut zaczekać, więc rozpo-
częcie nieco się opóźniło, a jako że na kil-
kugodzinną konferencję przewidziano 
16 wystąpień merytorycznych (nie licząc 
wstępów, przerw i dyskusji), nadrobienie 
spóźnienia nie było realne.



 
większy związek mają też zarządza-
jący wodami i z nich korzystający, jak 
chociażby RZGW w Gliwicach czy GPW 
(zarządca nie tylko ujęcia wody, ale też 
zapory i całego zbiornika jako obiektu 
hydrotechnicznego). Ponadto oprócz 
wyników własnych badań i obserwacji, 
uczestnicy projektu wykorzystują dane 
wojewódzkiego inspektoratu ochro-
ny środowiska, regionalnej dyrekcji 
ochrony środowiska, urzędu marszał-
kowskiego czy Instytutu Meteorologii 
i Gospodarki Wodnej. Tak więc zatrud-
nienie w projekcie w różnym charakte-
rze znalazły 172 osoby (na szczęście nie 
wymieniono wszystkich z osobna).
 Kolejne wystąpienie Piotra 
Łaszczycy dotyczyło zasad monitorin-
gu. Referent odwołał się do zapisów 
Ramowej Dyrektywy Wodnej i jej ak-
tów wykonawczych, zaznaczając, że 
struktura, zakres monitoringu prze-
znaczonego specjalnie na cele projek-
tu musi być inna. Tutaj siłą rzeczy po-
jawiły się motywy hydrobiologiczne, 
gdyż monitoring zgodny z RDW jest 
w znacznej mierze oparty o wskaźniki 
biotyczne, a monitoring zapropono-
wany do ZiZOZap jeszcze to rozszerza. 
Ponadto okazało się, że referent wiąże 
duże oczekiwania z planowaną bioma-
nipulacją polegającą na wspomaganiu 
rozwoju ryb rybożernych. Następne 
wystąpienie – Antoniego Bojarskiego 
(Wydział Inżynierii Środowiska PK) – 
dotyczyło różnych scenariuszy pracy 
zbiornika.
 Po tej sesji wywiązała się dys-
kusja. Szybko okazało się, że jest to 
raczej pretekst do zaprezentowania 
się zwolenników rozwoju żeglugi od-
rzańskiej (nieprzypadkowo w czasie 
konsultacji społecznych odpowiednich 
programów). Przedstawicielka kędzie-
rzyńskiego urzędu miejskiego, Gabrie-
la Tomik po kurtuazyjnym zaintereso-
waniu tematem konferencji, przeszła 
do kwestii zbiorników w kontekście 
wielofunkcyjności, narzekając na rze-
kome marnotrawstwo utrzymywania 
tzw. suchego zbiornika (czyli polderu) 
Racibórz Dolny, zamiast utworzenia 
wielofunkcyjnego zbiornika mokrego, 
poruszając również kwestię Zbiorni-
ka Turawskiego. Podchwycił to poseł 
Piotr Chmielowski, który zapowiadając 
interwencję w  celu wielofunkcyjnego 
wykorzystania wspomnianych zbior-
ników (w tym żeglugowego i energe-
tycznego), wyraził oburzenie sytuacją, 
jakoby dotąd nie było monitoringu tak 
ważnego zbiornika, jak Goczałkowicki. 

Jak można się było spodziewać, poziom 
uniesienia w połączeniu z poziomem 
zaprezentowanej nieznajomości tematu 
wzbudził rozbawienie w tylnych rzędach 
sali. Organizatorzy wykazali się więk-
szym taktem i, nie wytykając ignorancji, 
cierpliwie i rzeczowo wyjaśnili, że mno-
żenie funkcji zbiorników zaporowych, 
typowe dla polskiej dwudziestowiecznej 
hydrotechniki było próbą pozaborowe-
go nadgonienia osiągnięć zagranicy, ale 
z punktu widzenia racjonalnej gospo-
darki jest błędem. Już próba połączenia 
dwóch podstawowych funkcji Zbiorni-
ka Goczałkowickiego, czyli rezerwuaru 
wody pitnej (największe możliwe pię-
trzenie) i rezerwy powodziowej (najniż-
sze możliwe piętrzenie), jest godzeniem 
sprzeczności (nie mówiąc o funkcjach 
drugorzędnych, jak ochrona przyrody 
i rekreacja), więc dokładanie kolejnych 
nie ma sensu. Wyjaśnili również, że ist-
nieje system monitoringu instytucjo-
nalnego, którego dane są wplatane 
w  projekt, Zbiornik Goczałkowicki jest 
dodatkowo monitorowany od samego 
powstania, a obecny projekt jest po po-
stu kolejnym przedsięwzięciem nauko-
wym, a nie przecieraniem nieodkrytych 
szlaków. Czy zaspokoiło to posła? Być 
może, bo następne wystąpienie spędził 
wpatrzony w tablet, po czym opuścił salę 
(niestety, akurat przed referatem o  po-
zytywnej roli szuwarów, którego tezy 
dla laików wydają się najłatwiejsze do 
pojęcia). Raczej nie zaspokoiło to jednak 
osób optujących za tradycyjnym gospo-
darowaniem Zbiornikiem Turawskim, 
gdyż jego sprawa (a także kaskady Nysy 
Kłodzkiej) wracała podczas kolejnych 

dyskusji, ocierając się niemal o kłótnię 
między wójtem gminy Turawa a przed-
stawicielką RZGW we Wrocławiu. Poja-
wiły się wówczas żale do decyzji regio-
nalnych dyrekcji ochrony środowiska, 
głównie opolskiej, ale także organizacji 
ornitologicznych, a wreszcie do systemu 
Natura 2000 w  ogóle. Tego typu głosy 
spotykały się z uznaniem części sali, do 
pewnego stopnia również tej biologicz-
nej. W kuluarach wręcz przekazywano 
sobie porady dotyczące zwalczania kor-
moranów „w białych rękawiczkach”. Gdy-
by ktoś zarejestrował tylko dyskusje bez 
referatów, mógłby odnieść wrażenie, że 
konferencja dotyczyła głównie Turawy 
i  niechybnej zagłady zbiorników zapo-
rowych na skutek uznania ich za obszary 
Natura 2000.
 Zanim jednak te kwestie rozwi-
nęły się na dobre, odbyła się Sesja II – 
„Elementy środowiskowe w zarządzaniu 
zbiornikiem zaporowym”. Najdłuższy, 
wprowadzający referat wygłosił Andrzej 
Woźnica (WBOŚ UŚ). Przedstawił w nim 
różne zakresy monitoringu zespołów 
organizmów stosowane w ZiZOZap. Do 
jego prezentacji wkradł się błąd, gdyż 
przy monitoringu zooplanktonu określił 
go jako wymagany przez prawo. Tymcza-
sem RDW (na ile słusznie lub niesłusznie 
– nie tu miejsce rozstrzygać) akurat ten 
zespół ignoruje. Referent okazuje się en-
tuzjastą nowoczesnych technik oznacza-
nia organizmów – drobnoustrojów na 
podstawie markerów lipidowych i  DNA, 
ryb na podstawie echolokacji, co może 
być obiecujące w monitoringu nauko-
wym, ale raczej nieprędko wejdzie do 
rutyny administracyjnej. Niemniej, in-
teresującym stwierdzeniem jest fakt, że 



 
bakterie Zbiornika Goczałkowickiego 
mimo względnie znikomej biomasy, 
wykazują największą produkcję, a ana-
liza metagenomu mikrobioty zbiorni-
ka pozwoliła na wyodrębnienie około 
8 tysięcy jednostek taksonomicznych. 
Następne dwa krótkie referaty, czy 
może raczej komunikaty, również wy-
głosili przedstawiciele WBOŚ UW. Eu-
geniusz Małkowski mówił o roli roślin 
szuwarowych w utrzymaniu dobrego 
stanu ekologicznego zbiornika. Dla 
piszącego te słowa, który zajmuje się 
właśnie relacjami edaficznymi ma-
krofitów doniesienie to było trywial-
ne, ale okazało się, że był potrzebny 
właśnie projekt ZiZOZap, żeby tak 
podstawowa wiedza, jak to, że więcej 
szuwarów oznacza czystszą wodę do-
tarła do zarządcy Zbiornika Goczał-
kowickiego. Nawet gdyby miał to być 
więc jedyny trwały efekt tego projek-
tu, to i  tak dużo, biorąc pod uwagę 
świadomość ekologiczną osób odpo-
wiedzialnych za gospodarkę wodną. 
Na marginesie można zaznaczyć, ze 
idee biomanipulacji i wspieranie sta-
nu ryb drapieżnych również zyska-
ły uznanie różnych osób, łącznie ze 
wspomnianym wyżej posłem. Kolej-
na prelegentka, Maria Augustyniak, 
zaprezentowała stosowane w pro-
jekcie metody ekotoksykologiczne. 
Badania wody zbiornika tymi meto-
dami w  zasadzie nie wykazały tok-
syczności ostrej, a  badania osadów 
były tylko nieco mniej optymistycz-
ne. Ostatni referat tej sesji wygłosił 
Robert Gwiazda (IOP PAN), opisując 
wyniki monitoringu gatunków chro-
nionych na mocy dyrektyw Natura 
2000. Okazuje się, że w porównaniu 
z  inwentaryzacją z czasu powołania 
obszarów siedliskowego i ptasie-
go, liczba chronionych ryb, płazów 
i ssaków wzrosła, a ptaków spadła. 
Lęgów większości gatunków pta-
ków, dla ochrony których powołano 
obszar specjalnej ochrony wręcz nie 
stwierdzono w badanym okresie. 
Potwierdziło się natomiast, że pta-
ki preferują niższy stan wód, a naj-
liczniej na zbiorniku stwierdzane są 
podczas jesiennych przelotów.
 Kolejna, trzecia, sesja doty-
czyła narzędzi kontroli i prognozo-
wania stanu zbiornika. Jacek Dłu-
gosz (IETU) opisał założenia bazy 
danych projektu, a Joachim Bronder 
z tego samego instytutu zaprezen-
tował geportal Zbiornika Goczałko-
wickiego (przedstawiając przy tym 

niemal od zera pojęcie GIS, co wzbu-
dziło rozbawienie części sali). Następ-
nie różne modele funkcjonowania 
Zbiornika Goczałkowickiego (głów-
nie przepływu w różnych warunkach) 
przedstawili Elżbieta Nachlik (WIŚ PK), 
Joanna Czekaj (Wydział Nauk o Ziemi 
UŚ) i  Czesław Kliś (IETU). Elżbieta Na-
chlik, wprowadzając temat, zaznaczy-
ła, że nie jest wykonalne przygotowa-
nie modelu wszystkiego naraz, a każdy 
model ma swoje zalety i ograniczenia. 
Tu również pojawiły się wątki hydro-
biologiczne, natomiast niestety – co 
nie jest zaskoczeniem – nie istniały 
one prawie w wystąpieniach ostatniej 
sesji pt. „Doświadczenia i perspekty-
wy w zarządzaniu zbiornikiem zapo-
rowym”. Co prawda, Andrzej Siudy, 
kierownik zbiorników zarządzanych 
przez GPW, wspomniał, ze od czasu 
nabycia nowej wiedzy zaprzestał usu-
wania szuwarów, a starosta powiatu 
pszczyńskiego, Paweł Sadza, że istnie-
nie obszarów Natura 2000 daje szansę 
na promocję ekologicznych walorów 
regionu, to obowiązki ochrony przy-
rody są dla nich raczej utrudnieniem. 
Zarówno Andrzej Siudy, jak i Andrzej 
Szczeponek (Wydział Bezpieczeństwa 
i  Zarządzania Kryzysowego Urzędu 
Wojewódzkiego w Katowicach) więk-
szość uwagi poświęcili zarządzaniu 
ryzykiem powodziowym. Wspomnieli 
też o roli zbiornika jako rezerwuaru 
wody na potrzeby gospodarcze i do-
mowe, która mimo znacznego spadku 
marnotrawstwa, wobec zmniejszania 
się stabilności źródeł alternatywnych, 
rośnie. Co prawda zaznaczono, że wśród 
scenariuszy kryzysowych są niejawne 
również takie, o których lepiej nie mó-
wić, aby nie budzić niepokoju, ale raczej 
nie są one przewidywane na serio.
 Podsumowując – sądząc po 
konferencji, można uznać, że projekt 
ZiZOZap jest udanym przedsięwzię-
ciem nie tylko z punktu widzenia prac 
badawczo-wdrożeniowych, ale rów-
nież jest przykładem dobrej współ-
pracy hydrobiologów wykorzystują-
cych metody klasyczne i nowoczesne 
z limnologami badającymi aspekty 
abiotyczne. Najbardziej optymistycz-
ne jest to, że idee kaskady troficznej 
czy wspierania stanu makrofitowego 
jako preferowanego z alternatywnych 
stanów stabilnych, nawet jeśli nie są 
dogłębnie przyswojone przez zarzą-
dzających wodami, powoli zaczynają 
do nich docierać.

Piotr Panek



 

 Dwupiętrowa, uboższa wersja 
szkoły tysiąclatki, jeszcze pachnąca farbą 
i świeżością, ale leżąca na pustkowiu, da-
leko od centrum, na obrzeżach robotni-
czej dzielnicy miasta portowego, miała być 
siedzibą naszego Olsztyńskiego Wydziału 
w Szczecinie. Krajobraz nieco księżycowy 
w porównaniu do naszego Kortowa.  
 W pobliżu tysiąclatki widać 
było budujące się na skarpie 4 bloki 
mieszkalne, rozgrzebane budowy kolej-
nych bloków, jakieś dwie stare, obdra-
pane z widocznymi „ranami wojennymi” 
kamienice czynszowe, liczne ścieżki 
między morzem burzanów i pokrzyw, 
dojazd szutrówką - raczej drogą niż uli-
cą, biegnącą na północ w stronę portu 

Hej, hej rybacy
Wydział Rybactwa Morskiego w Szczecinie 

od początku do dzisiaj

nad Odrą i oddalonej o jakieś 2 km słyn-
nej Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskie-
go. W przeciwnym kierunku widać było 
stare, poniemieckie czynszówki i dwo-
rzec kolejowy Niebuszewo z wiaduktem 
linii kolejowej do Polic. W bezpośred-
nim sąsiedztwie budynku, całkiem nie-
źle egzystowały ogródki działkowe, dwa 
obejścia gospodarskie z chlewikami, 
kurnikiem, krowami pasącymi się pod 
oknami naszej szkoły, a tuż obok chod-
nika, sterczały jakieś wejścia betonowe 
do bunkrów czy schronów (mówiono, 
że to jeszcze niemieckie pozostałości 
z czasów II wojny), a wszędzie widać 
było wystające pręty, kable i bezkresne 
rumowisko cegieł i gruzu porośnięte 

wszechobecnymi chwastami. 
 Zaciekawienie wszystkich nas 
budził leżący w pewnym oddaleniu na 
zachód od naszej tysiąclatki, trzypię-
trowy, obszerny, solidny przedwojenny 
budynek z secesyjnym wykończeniem 
detali architektonicznych, gdzie mieści-
ło się Technikum Mechaniczno - Energe-
tyczne i zasadnicza szkoła elektryczna, 
w którym pewnie z powodzeniem mógł-
by zmieścić się nasz cały Wydział z warsz-
tatami technologicznymi, technicznymi 
etc. Niestety regionalne i miejscowe 
władze partyjno-rządowe „produkowa-
ły” tam specjalistów dla stoczni, żeby się 
nie narażać opinii publicznej, poszły na 
skróty, nie przydzieliły Wydziałowi tego 
obiektu, i ulokowały wydział uniwersy-
tecki, na tej jeszcze nie do końca wyty-
czonej ulicy Kazimierza Królewicza, przy 
której adres pod nr 4 długo był nieco 
wirtualny i jedynie właśnie my go zna-
liśmy bo codziennie wydeptywaliśmy 
nogami w terenie i na mapie miasta. Do 
najbliższego tramwaju, czy autobusu 
trzeba było iść dobre 20 minut, ścieżka-
mi lub chodnikiem na dwie płyty wzdłuż 
ulicy. Mimo to, jednak czuło się ten roz-
mach i obecność dużych przestrzeni 
portowego miasta, gdzieś z oddali cią-
gle dochodził łoskot i hałas pracującej 
stoczni, słychać było odgłosy mozolnej 

Treść nie rości sobie żadnych pretensji do historii czy kroniki Wydziału, są to jedynie moje 
wspomnienia coraz odleglejszych czasów pionierskich w Szczecinie czyli lat 1967/68 aż 
do 2014, dlatego przepraszam za nieścisłości i może braki lub wręcz błędy faktograficzne. 
Dziękuję za udostępnienie zdjęć absolwentów Wydziału, które pochodzą z portalu o nazwie 
tytułu poniższego tekstu.

Instytucje hydrobiologiczne 

Na zdjęciu Wiesława Bondarowicza 
budynek Wydziału nie był zbyt im-
ponujący (początek lat siedemdzie-
siątych XX wieku), a zwłaszcza jego 
otoczenie.



pracy portu – często ryk syren statko-
wych i gwizdki lokomotyw...
 Przeniesiono nasz Wydział Ry-
backi z kadrą profesorską, adiunkta-
mi i asystentami oraz pracownikami 
technicznymi do nie przygotowanej na 
taki wysiłek, struktury lokalowej WSR 
w Szczecinie z bardzo rozrzuconymi po 
mieście salami wykładowymi, laborato-
riami i słabym zapleczem technicznym. 
Większość obiektów tej jednowydzia-
łowej uczelni, stanowiły budynki po 
niemieckiej administracji, szpitalach 
specjalnych, czy tajemnicze budyn-
ki przy ul. Słowackiego 17 w pobliżu 
pięknego Parku Kasprowicza. Akademi-
ki mieściły się również w obiektach po-
szpitalnych, a tylko jeden z nich, nowy 
o morsko kojarzącej się nazwie „Arkona”, 
był specjalnie wybudowanym obiektem 
(oczywiście okupowanym przez stu-
dentów z jedynego wówczas wydziału) 
przy ul. Chopina. Trochę zagubieni wę-
drowaliśmy często do wypożyczonych 
sal ćwiczeniowych i wykładowych ze 
swoim sprzętem, okazami czy tablica-
mi wzdłuż ulicy Słowackiego, a później 

po zajęciach pie-
szo powracaliśmy 
do naszej tysiąc-
latki na Kazimie-
rza Królewicza czy 
do akademików na 
ul. Broniewskiego 
lub ds. na rogu ulic 
Chopina i Wszyst-
kich Świętych. 
 Te przymu-
sowe spacery odby-
wały się w pobliżu 
kipiącego zielenią 
Parku Kasprowi-
cza nad jeziorkiem 
Rusałka i stare-
go, zaniedbanego 
z bujnymi samosiej-
kami, burzanami 
i  dorodnymi okaza-
mi dendrologiczny-
mi poniemieckiego 

cmentarza. Przez 
żeliwne ogrodze-
nie z niemal 2 me-
trowymi dzidami 

na charakterystycznych ceglanych 
podmurówkach i słupach, oddziela-
jące zdewastowane groby od ulicy 
Słowackiego, widać było jeszcze za-
rastające pozostałości układu alejek 
nieczynnego cmentarza. Obsadzo-
ne pięknymi drzewami kwatery, licz-
ne połamane nagrobki, rozkradzione 
grobowce, jakieś wejścia do schro-
nów z bielonymi strzałkami wska-
zującymi drogi ewakuacji… Często 
skracaliśmy sobie drogę powrot-
ną z naszych zajęć właśnie przez ten 

cmentarz, zwłaszcza wtedy, kiedy już 
byliśmy mocno spóźnieni, wtedy często 
ze strachem przebiegaliśmy, wiedząc, że 
jest to miejsce ulubione przez miejsco-
wych chuliganów i światek przestępczy. 
Z czasem miało się to wszystko zmie-
nić diametralnie – o cmentarz zadbały 
służby miejskie, w miejscu wiecznego 
spoczynku, w trakcie kilku modnych 
wówczas czynów społecznych, utwo-
rzono piękny ogród dendrologiczny 
z alejkami, ławkami, latarniami i spokoj-
nymi zakątkami. W tej sytuacji, ku utra-
pieniu mieszkańców, miejscowa żulia, 
a głównie młodzi i starsi wielbiciele win-
ka patykiem pisanego, przeniosła się 
do bram i placyków zdekapitalizowa-
nych kamienic poniemieckich przy ul. 
Żupańskiego i  Niemierzyńskiej.  Wtedy 
ta ostatnia ulica nosiła nazwę Rewolu-
cji Październikowej, po której kursował 
i do dzisiaj kursuje tramwaj nr 3, a któ-
rym można było przez centrum mia-
sta dostać się aż na dworzec kolejowy 
Szczecin Główny. Tym tramwajem moż-
na dojechać do i z  „miasta” w pobli-
że akademików (jednak pieszo trzeba 
było jeszcze dojść około 10 minut) lub 
do budynków uczelni na Słowackiego. 
W tamtym pionierskim czasie, po życiu 
w wygodnym, olsztyńskim kampusie, 
nam wszystkim tu w Szczecinie wyda-
wało się, że wszędzie jest niezwykle da-
leko, a już wyprawy do rektoratu na ul. 
Janosika 8, zajmowały nam niemal po-
łowę dnia… 
 W naprędce dostosowywanej 
do potrzeb jednostek Wydziału dużo 
za ciasnej kubaturze szkółki tysiąclat-
ki, w której przecież zaprojektowano 

Wówczas istniała moda na czapki studenckie, na zdjęciu 
nie założyli jedynie studenci Tomek Halkiewicz i Tomek 
Linkowski nie wiadomo czy dla szpanu a może nie mieli – 
fototeka Wiesława Bondarowicza

Zawsze interesujące zajęcia tereno-
we z hydrobotaniki prowadził dys-

ponujący donośnym głosem, świet-
ny fitosocjolog dr inż. W. Kowalski 

(z fototeki E. Ciechanowskiej)  



klasy dla dzieci, a nie sale do specjali-
stycznych zajęć dla studentów, wkrót-
ce pojawili się prawdziwi profesorowie, 
pracownicy naukowi i nasi studen-
ci. Zanim jeszcze przyjechali wszyscy 
olsztyniacy już wcześniej dużymi cięża-
rówkami przewożono i przenoszono do 
budynku na ul. Kazimierza Królewicza 4, 
ich sprzęt, biblioteki i wyposażenie sa-
lek dydaktycznych. 
 W Szczecinie funkcjonował i ad-
ministrował od początku nasz nowy pro-
dziekan, którego jeszcze nie znaliśmy 
– doc. dr Remigiusz Węgrzynowicz, spe-
cjalista fizjologii zwierząt z wykształce-
nia weterynarz wraz mgr mgr Grażyną 
Głębocką i Krystyną Marczuk oraz z nie-
zastąpionym asystentem technicznym 
Juliuszem Niedzielskim. Ponadto na ul. 
Królewicza pracowali już pełną parą: dr 
Boguś Różycki – biochemik, dr Cecylia 
Felińska i małżeństwo Cykowscy – ana-
tomia zwierząt, mgr Zofia Sadowska 
specjalistka techniki połowów, doc. mgr 
Marian Zięcik z asystentem p. Cieresz-
ko – specjalista projektowania portów 
i przetwórstwa, oraz mgr Wojtek Kowal-
ski – botanik – fitosocjolog. W  dzieka-
nacie rządy sprawowała kierowniczka 
p.  Alina Oleksiak - wysoka, przystojna 
kobieta z burzą blond włosów, mister-
nie spiętych w piękny strzelisty kok, 
a wraz z nią pracowita, kruczowłosa 
p. Stasia Mulicka. Kierowniczka dzie-
kanatu doskonale znała środowisko 

szczecińskie, miała wiele znajomości 
i wiedziała praktycznie wszystko, co po-
trzebne było do sprawnego funkcjono-
wania wydziału a tak naprawdę to ona, 
na co dzień rządziła tym wydziałem na 
ul. Królewicza. Ważnymi osobami, bez 
których na początku swojego istnienia 
wydział nie mógłby pracować były pe-
dlowe – niezwykle uprzejma i serdeczna 
p. Wanda Niedźwiecka (Sybiriaczka) z 
p. Stasią Prokopiuk i jej mężem Stasiem, 
palaczem c.o. i konserwatorem (słabym) 
w jednym, obsługująca centralkę tele-
foniczną p. Marysia, później Aurelka, 
sprzątające Leja Kuzak i inne panie.
 Kilka dni po naszej przepro-
wadzce – po pierwszej inauguracji trze-
ba było rozpocząć zajęcia w zupełnie 
nieprzystosowanych dla potrzeb akade-
mickich pomieszczeniach, z pierwszym 
i drugim rocznikiem szczecińskich stu-
dentów rybaków i „dokończyć” studia 
ostatnich, starszych roczników olsztyń-
skich. Tymczasem przez pierwsze dni 
października ochoczo wnoszono na sale 
nowe stoliki, krzesła, na ścianach mon-
towano podwójne tablice na kredę, a 
na korytarzach ustawiano popiersia 
polskich hydrobiologów–ichtiologów: 
B. Dybowskiego, M. Siedleckiego, M. No-
wickiego, M. Girdwoynia i A. Wałeckiego 
(dzieła te przywiezione zostały z Olszty-
na Kortowa na ul. Królewicza, za zgodą 
rzeźbiarki Balbiny Świtycz–Widackiej, 
dzięki zabiegom zaprzyjaźnionego z   

artystką pana prof. E. Grabdy), na ścia-
nach wieszano herby polskich miast  z 
dominującym motywem ryb, które rów-
nież przywieziono z Olsztyna.  
 Kadra olsztyńska na czele z 
ówczesnym Dziekanem doc. dr hab. 
Stanisławem Zaleskim to byli głów-
nie biolodzy – prof. Grabda z żoną Ja-
dwigą, Józef Popiel, Teofil Dąbrowski, 
Władysław Mańkowski, Walerian Cię-
glewicz, Tymoteusz Kajzer, no i adiunk-
ci w większości kończący habilitacje 
– I. Drzycimski, A. Winnicki, L. Szlauer, 
Z. Podeszewski, A. i E. Kołakowscy, A. 
Chodyniecki, A. Kompowski, I. Borkow-
ska-Dunin–Kwinta, L. Jaworski, R. Trze-
biatowski, J. Świniarski, A. Tadajewski, 
i asystenci L. Tomasik, A. Kaniewski, T. 
Kawka, D. Dutkiewicz, S. Iwaszkiewicz, 
Z. Kwidziński, J. Dormajer, T. Witas, M. 
Sałacki, L. Stodolnik, Kołakowska, W. 
Załachowski, J. Szypuła, H. Czeczot, 
T. Ejnszporn (Orecka), K. Wierzbicki, J. 
Wierzbicka, L. Ejsymont, K. Sobolewska, 
L. Łojkiewicz, M. Fik z żoną i cała groma-
da młodych asystentów (niektórzy jesz-
cze na stażach) absolwentów Wydziału 
olsztyńskiego: E. Ceronik, B. Szlauero-
wa, L. Zmysłowska, J. Wojciechowski,  B. 
Kłyszejko, S.Krzykawski, J. Chojnacki, A. 
Kozłowski, W. Seidler, K. Radziun, M. Ra-
dziunowa, A. Dzidziulowa  oraz świetny 
preparator okazów zwierząt wodnych 
i ptaków Edek Kretschmann (autochton 
mazurski). Wkrótce na Wydział pozyska-
no prawdziwego arystokratę – ekono-
mistę rybackiego prof. dr hab. Andrzeja 
Niegolewskiego (prawnuka porucznika, 
też Andrzeja, uczestnika brawurowej 
szarży szwadronu szwoleżerów Gwar-
dii Honorowej Napoleona, któremu 
rankiem 30 listopada 1808 roku, na 
szczycie zdobytego wąwozu Somosier-
ra uzbrojonego w cztery baterie artyle-
rii, jeszcze broczącemu krwią z 9 ran od 
kul i bagnetów, w uznaniu męstwa Ce-
sarz Napoleon osobiście przypiął order 
Legii Honorowej). Wkrótce profesor zo-
stał dziekanem i dyrektorem instytutu, 
i zorganizował na Wydziale sprawny ze-
spół świetnych ekonomistów rybackich 
- dr M. Domagałą, dr Z. Bruskim z MIR, 
dr J. Zieziulą, mgr, mgr M. Molendą, S. 
Wrońskim, Z. Pędzińskim, braćmi H. i W. 
Brockimi, W. Kręczyńską, M. Migdalem i 
M. Hysą.  
 Pierwszą Inaugurację roku aka-
demickiego 1968/69 w Szczecinie z na-
szym udziałem prowadził JM Rektor 

Od prawej J.Emirow, B. Nowalska, E. Kaczanowicz i J. F. Kubiak w przerwie 
ćwiczeń z hydrochemii jeszcze na ul. Broniewskiego w 1970 roku (autor zdjęcia 
nieznany)



   

prof. dr hab. Jerzy Dmochowski, w auli 
na ul. Słowackiego 17, gdzie przywita-
no nas dość serdecznie, ale z nieukry-
wanym zainteresowaniem i jakimś 
niepokojem a może dystansem. Z wy-
raźną zazdrością patrzono na „ryba-
ków”, o których wiadomo było, że mają 
pełne prawa akademickie w egzotycz-
nych dziedzinach oceanologii i rybac-
two. To piętno inności dotyczyło nie 
tylko kadry, ale również i naszych stu-
dentów pochodzących w olbrzymiej 
większości z większych miejscowo-
ści i środowisk miejskich z całej Polski, 
w  odróżnieniu od młodzieży na Wy-
dziale Rolniczym czy Oddziale Zootech-
nicznym. Dużą ciekawość budził nasz 
program nauczania a zwłaszcza wszech-
stronne naukowe i  praktyczne zainte-
resowaniem środowiskiem wodnym, 
gospodarką rybną na śródlądziu i mo-
rzu oraz wiedzą o przetwórstwie i żyw-
ności z surowców rybnych. Wkrótce na 
Wydziale, wspólnie z  naszymi ekono-
mistami, Dziekan opracował koncep-
cję stabilnej struktury organizacyjnej 
Wydziału opartej na instytutach, ze 
zbieżną problematyką badawczą jedno-
stek. Powstały wówczas wielozakłado-
we instytuty z  dyrektorami: Ichtiologii 
- Eugeniuszem Grabdą, Oceanografii 
i  Eksploatacji Morza – Idzim Drzycim-
skim, Akwakultury i  Techniki Rybac-
kiej – z Rajmundem Trzebiatowskim, 
Technologii Żywności Pochodzenia 
Morskiego – ze Stanisławem Zaleskim 

(a w krótkim czasie z  Edwardem Ko-
łakowskim) na czele. W tym też 
czasie wzmocniono autonomię i spe-
cyfikę Wydziału przez pozyskanie prof. 
dr Krzysztofa Prawdzica i  dr Marię We-
ber– meteorologów i ichtiologa prof. dr 
Z. Chełkowskiego a  przede wszystkim 
legendarnego doc. dr Kazimierza Mile-
ra, chemika i matematyka (on pierwszy 
w Uczelni pisał programy na kompute-
ry Spectrum i układał algorytmy oparte 
na statystyce do najnowocześniejszych 
wówczas kalkulatorów firmy Texas In-
struments), chemika dr M. Kurpiosa i ab-
solwentów Politechniki Szczecińskiej 
– J. Balejko i W. Drozdowskiego a do Za-
kładu Zasobów Morza u prof. Józefa Po-
piela i doc. I. Dunin-Kwinty – przyszły 
pracować Panie: Irena Woźniak, Elżbieta 
Karger, Danuta Wultańską i cały zestaw 
doktorantów z Wietnamu. 
 Po niespodziewanej śmierci 
ówczesnego Rektora WSR prof. dr Je-
rzego Dmochowskiego, na lata 1969–72 
Rektorem Uczelni został nasz olsztyniak, 
dziekan - prof. dr hab. Stanisław Zaleski, 
co było dla wszystkich nie tylko wielkim 
zaskoczeniem, ale i nieoczekiwanym 
docenieniem przez „autochtonów”, zna-
czenia wydziału w dotychczasowej jed-
nowydziałowej Uczelni. 
 Tymczasem na Kazimierza Kró-
lewicza rok po roku, ku naszemu zasko-
czeniu, pojawiały się tłumy kandydatów 
na studia, którzy w ogniu egzaminów 
wstępnych walczyli o indeksy, mimo że 

zgłaszało się 4,5 i więcej - kandydatów 
na jedno miejsce. Dziekanem po profe-
sorze Zaleskim został wybrany prof. dr 
hab. Andrzej Niegolewski, który wpro-
wadził na nasz ichtiologiczny Wydział 
nieco ekonomicznego punktu widzenia, 
sprawnie uzupełnił niezbędne wakaty 
na etatach profesorskich i usilnie pra-
cował nad coraz lepszą dydaktyką oraz 
introdukcją dobrych obyczajów akade-
mickich z Olsztyna do Szczecina. Takim 
pomysłem były publiczne obrony prac 
magisterskich, czego nigdzie w Szcze-
cinie na uczelniach nie stosowano, a ze 
studentami organizowano świetne inte-
grujące nas bale „Neptuna” z udziałem 
niemal pełnej obsady nauczycieli aka-
demickich Wydziału i Rektora, zawsze 
ilustrowane tzw. kabarecikiem o wy-
dziale, przy czym zawsze gwoździem 
balu był jednak chrzest beanów z I roku. 
 Dzięki osobistemu zaanga-
żowaniu prof. prof. E. Grabdy i doc. dr 
A. Winnickiego i dr A. Kompowskie-
go, oraz młodszych asystentów - w ży-
cie kulturalne i turystyczne naszej 
studenterii, zaczęła przenikać moda na 
rajdy turystyczne po przepięknych oko-
licach Szczecina oraz imprezy i zabawy 
studenckie. 
 Powstawały samorzutnie grupy 
naszych studentów brylujące w szcze-
cińskich juwenaliach czy organizowa-
nych w tamtych czasach, pochodach 
pierwszomajowych (rybacy zawsze sta-
nowili barwną grupę, z dowcipnymi 
transparentami i sylwetkami ryb w dło-
niach czy dekoracjami z autentycznych 
sieci rybackich), a już na pewno nasi 
studenci dominowali na spotkaniach 
dyskusyjnych, w rozgrywkach turniejo-
wych w brydża czy szachach, organizo-
wanych w klubach i akademikach. 
 Ale hitem okazało się przenie-
sienie olsztyńskich tradycji ruchu kół 
naukowych na nasz szczeciński Wydział, 
który upowszechnił się w środowisku 
akademickim Szczecina. Z naszej ini-
cjatywy zorganizowano pierwsze sesje 
ruchu naukowego studentów w Uczel-
ni, a  wiele naszych kół brało udział w 
sesjach krajowych poza Szczecinem, 
przywożąc wiele dyplomów i laurów 
za wyniki badań, ciekawe referaty pre-
zentowane przed srogimi jury. Z tym 
ruchem wiązały się oprócz działalno-
ści naukowej, wyjątkowo dobrze zorga-
nizowane i popularne wówczas, letnie 
obozy naukowe pod namiotami, w któ-
rych rybacy brali aktywny udział. Był to 

Pierwszy rybacki Bal Neptuna w szczecińskich „Kontrastach” jesienią 1968 roku 
-  prof. E. Grabda  na kolanach,  tuż przed ucałowaniem ręki Władcy Mórz i Oce-
anów (fototeka Hani Fidelus)



 
atrakcyjny wzorzec zajęć poza progra-
mowych, wymagający autentycznego 
zaangażowania nauczycieli akademic-
kich w praktyczne zastosowanie wiedzy 
uzyskanej przez studentów na Wydziale. 
  Wtedy mówiło się o atmosfe-
rze i miło spędzonym czasie na słyn-
nych obozach nad morzem (zawsze nie 
dalej niż 100 m od brzegu) Naukowe-
go Koła Oceanograficznego, obozach 
nad jeziorami i Zalewem - Naukowego 
Koła Hydrochemików, czy szkoleniach 
i zdobywaniu kolejnych stopni wtajem-
niczenia w pracy i badaniach pod wodą 
w Studenckim Naukowym Kole Badań 
Podwodnych, albo specjalistycznych 
działaniach w terenie Naukowego Koła 
Systematyki Ryb, lub Naukowego Koła 
Akwakultury czy Technologów Żywno-
ści. Zwykle na obozy letnie, garnęli się 
nie tylko członkowie kół z różnych rocz-
ników rybackich, ale ciągnęli tam rów-
nież liczni sympatycy z Wydziału, a także 
spoza Uczelni, wnosząc ciekawe ele-
menty odmienności regionu Pomorza 
Zachodniego. To na obozach powsta-
wała szczególna integracja rybaków, 
bo właśnie nad wodami jezior, rzek czy 
wybrzeża Bałtyku gdzieś pod namiota-
mi, przy wieczornych ogniskach, przy 
dźwiękach gitar śpiewano wspaniałe 
ballady, tu sypały się jak z rękawa kawa-
ły polityczne, czasami tłuste i pieprzne 
przeznaczone tylko dla dorosłych, a tak-
że powstawał hymn rybaków. To w cza-
sie cało wakacyjnej wizytacji obozów 
rybackich, młody wówczas doc. dr Alek-
sander Winnicki, skutecznie zarażał ry-
baków powstającym hymnem „Hej, hej 
rybacy, malowane dzieci…” na melo-
dię ułańskiej śpiewki „Hej, hej ułani…”, 
chętnie przyjmowanym przez studen-
tów. Później, przez wiele lat ten hymn 
był rybackim wyróżnikiem w środowi-
sku na wszystkich rajdach, obozach, mi-
tingach, meczach, był sygnałem naszej 
obecności na Świnoujskiej FAMIE, prze-
niesieniem aktywności studentów z bez-
myślnego „imprezowania” w  domach 
studenckich do klubów studenckich lub 
Akademickiego Związku Sportowego. 
A wiem, że nawet hymn ten śpiewano 
na statkach rybackich w dalekich i dłu-
gich półrocznych rejsach na morzach 

i oceanach a także w knajpach porto-
wych świata – to po nim poznawały się 
starsze i młodsze roczniki naszej braci 
rybackiej.
 Modą przeniesioną z Olsztyna 
do środowiska studentów szczecińskich 
była świetnie funkcjonująca Studenc-
ka Agencja Fotograficzna, w której 
serwis zdarzeń na Wydziale tworzyli 
własnoręcznie fotografujący młodzi ry-
bacy, a wkrótce SAF szybko został za-
anektowany przez Radę Okręgową ZSP 
w  Szczecinie, jako specjalność Zachod-
niopomorskich Uczelni. Mówiliśmy: 

a  niech tam. Nasi studenci aktywnie 
działali w samorządzie studenckim wy-
działowym, w domach studenckich, ra-
dzie uczelnianej czy okręgowej, a także 
włączali się w ówczesną działalność 
sportową, polityczną i społeczną. 
 Tymczasem życie Wydzia-
łu toczyło się wartko, odnotowaliśmy 
aktywne roczniki, pełne ciekawych 
osobowości, rządne czynów i dobrej 
studenckiej zabawy (Maciejewski, Strze-
lichowski, Domagała, Dondolewska, 
Domicewicz, Kurc, Szymański, Lorincz, 
Szubert, Giżewska, Kaczmaruk, Kubiak, 

Na obozie Naukowego Koła Oceanograficznego po pracy naukowej, 
dla relaksu  oddawano się również innym rozrywkom 

pod okiem Miłki Bruch (Niechorze 1977 rok)

Wiesiek Bondarowicz uchwycił obiek-
tywem moment zakładania szarfy 

do uroczystego „odsłaniania” napi-
su na budynku naszego Wydziału 

przy ulicy Kazimierza Królewicza 4.



Kaczanowicz, Gruczek, Piekarski, Am-
barian, Bielawna, Seyda, Filipiak, Łu-
cyszyn, Linkowski, Rudnik, Rosłan, 
Radziejewska, Gozdanek, Starczewski, 
Płocki, Kwieciszewski, Stachowiak, Wol-
ski, Grabda, Szyndler, Szlamińska, Ślo-
sarczyk, Olechnowicz, Koronkiewicz, 
Doerman, Różak, Mackus, Mazuchow-
ska, Dlouhy, Ślusarczyk, Szpetkowska, 
Owieśniak, Siedlewski, Kuchejda, Neja, 
Formicki, Piotrowski, Pietrucha, Pal-
czewski, Bosiacki, Kotuła, Stołowicz, Si-
korski, Rutkowska, Okulski, Jabłońska, 
Giziński, Klasa, Miłka Bruch, Stepanow-
ska, Sobolewska, Piątek, Zieliński… 
i  wielu innych, których nazwisk już nie 
pamiętam), ale przez Wydział również 
przechodziły nieco mniej zaradne rocz-
niki studentów. Sam Wydział powoli się 
zmieniał, dla zwiększenia powierzch-
ni głównej siedziby Wydziału na te-
renie przy ul. Kazimierza Królewicza 
wybudowano cztery parterowe baraki 
z pustaków na podłożu wymagającym 
ław fundamentowych, miejscami na-
wet na osiemnastometrowych palach 
żelbetowych. 
 Na budynku głównym poja-
wił się ponad metrowej wysokości na-
pis: Wydział Rybactwa Morskiego z 
sylwetkami rybek i literek WSR, czego 
autorem i pomysłodawcą był piszący te 

słowa, a wykonali perfekcyjnie studen-
ci Wojtek Płocki i Romek Kwieciszewski. 
Studenci ci korzystając ze swoich zna-
jomości w Stoczni Szczecińskiej (gdzie 
często pracowali fizycznie za pośred-
nictwem studenckiej spółdzielni pracy 
„Bratniak”) pozyskali za kilka złotych 
okrawki blach statkowych ze złomowi-
ska stoczniowego, z których następnie 
palnikami wycięli, pomalowali na czar-
no, a potem to oni własnoręcznie zako-
twiczyli, zacementowali na ścianie ten 
specyficzny rybacki szyld. 
 Wydział od początku swoje-
go istnienia jeszcze w Olsztynie, miał 
bardzo dobrą markę związaną z kształ-
ceniem studentów zagranicznych. Wie-
lu z nich oprócz podstawowych stopni 
naukowych na Wydziale w Szczecinie 
bronili również doktoraty a nawet ha-
bilitacje. Pod koniec lat pięćdziesiątych 
XX wieku na Wydziale magisterki bro-
nili Koreańczycy a dziesięć lat później 
studiowali w Olsztynie niezwykle sym-
patyczni Jugosłowianie, Czarnogórcy, 
Bułgarzy, Węgrzy, Grek a doktoraty bro-
nili obywatel NRD i Chile. 
 Szczecin z Wydziałem Rybac-
twa Morskiego wkrótce stał się atrak-
cyjnym miejscem studiów dla wielu 
studentów zagranicznych, krajów le-
żących nad morzami – Jugosłowian 

(Chorwatów, Słoweńców i Serbów), 
Wietnamczyków, Etiopczyka, Peruwiań-
czyków, Nikaraguańczyków, Panam-
czyka, Egipcjan, Greków, Cypryjczyka, 
a doktoraty bronili tu zarówno Wiet-
namczycy, Egipcjanie, Meksykanin, Ar-
gentyńczyk jak i Peruwiańczycy. Była to 
niezwykle barwna i odmienna kulturo-
wo grupa młodych ludzi, czasami peł-
na szaleńczych pomysłów. Na polecenie 
Rady Wydziału, pełnomocnikiem Dzie-
kana do spraw studentów i doktoran-
tów zagranicznych, przez wiele lat na 
Wydziale był mgr inż. Jan Wojciechow-
ski, który z  wielkim zaangażowaniem 
(często może zbyt wielkim) sprawował 
tę opiekę, wychodząc z roli opiekuna 
poza ramy służbowe i czasowe. 
 Naturalnie w tym okresie po-
wstawało wiele trudnych konflikto-
wych, a czasami komicznych sytuacji, 
wynikających najczęściej ze słabej zna-
jomości języka polskiego, z różnic kul-
turowych, ale również mentalności, 
które kończyły się zawsze dobrze i dla 
studentów i dla Uczelni. Jedynym, bar-
dzo smutnym i dramatycznym epi-
zodem była śmierć w kąpielisku na 
jeziorze Głębokie pod Szczecinem, za-
wsze uśmiechniętego i usposobionego 
przyjaźnie studenta peruwiańskiego Ki-
terio Quarangi. Po wielu latach z opo-
wieści naszych rybaków i technologów 
przetwórstwa lub połowowców wynika-
ło, że właśnie ci zagraniczni absolwenci 
byli najlepszymi „polskimi” ambasado-
rami w swoich krajach, gdzie dzięki nim 
dochodziło do zakładania spółek rybac-
kich, ułatwień w uzyskiwaniu dobrych 
kontraktów połowowych, handlowych i 
zaopatrzeniowych w Peru, Nowej Zelan-
dii, Wietnamie, Korei i Meksyku. Oni byli 
bardzo często prekursorami nowocze-
snego rybactwa, przetwórstwa, a  na-
wet kilku z nich przekazywało wiedzę 
w szkołach i uczelniach wyższych, a kil-
ku było dyrektorami w ministerstwach, 
ważnych zakładach i instytutach nauko-
wych w swoich krajach. 
 Oryginalnym pomysłem ówcze-
snego dziekana Wydziału, prof. dr hab. 
Aleksandra Winnickiego, w czasach, 
kiedy na jedno miejsce zdawało kilku 
kandydatów, było utworzenie całorocz-
nego junackiego hufca pracy w PPiUR 
„Barka” w Kołobrzegu dla tych kandy-
datów, którzy zdali do nas na studia, ale 
nie dostali się z powodu braku miejsc 
czy nieco gorszych wyników. Przez kilka 

Grupa studentów z Peru – od góry Blanca Fernández Rodríguez, José Albán 
Juárez, Manuel Lovatón Naupay, Oscar Cabrera Seminario, Genio Roy Silva 
Alamo, wiosną 1975 r. przed stołówką WSR przy ul Słowackiego 17 (ze zbiorów 
J.A. Juareza)



 

lat 1 września, spod budynku Wydziału 
odjeżdżał autobus z 30 junakami stu-
dentami, wypchany walizkami i torba-
mi, którzy mieli trochę nie tęgie miny. 
Na miejscu w Kołobrzegu junaków wi-
tał dyrektor „Barki” Pan Gawlicki i jego 
zastępca mgr inż. Marek Gzel z komen-
dantem hufca p. Orłowskim, szybko 
kwaterowali wszystkich w hotelu ro-
botniczym, a nazajutrz po przeszkole-
niu BHP i ppoż. każdy student dostawał 
przydział stanowiska pracy, niezbęd-
ny strój i narzędzia do pracy. Już w dwa 
dni po starcie junaczki i junacy studen-
ci przez 8 godzin pracowali przy taśmie 
produkcyjnej filetując ryby, przebiera-
jąc je na transporterze lub przetaczając 
beczki z solonymi śledziami. Wówczas 
w Kołobrzegu uruchomiono niemiecką 
linię produkcyjną dla firmy „Nordea” – 
świetne, świeżo złowione przez „Barkę” 
bałtyckie śledzie, już jako rolmopsy śle-
dziowe w słoikach lub płaty skąpanych 
w tajemniczej zalewie, (której receptury 
nie znał nikt w firmie), opuszczały tira-
mi Kołobrzeg i od tej chwili były poszu-
kiwane na niemieckim i polskim rynku 
handlowym. 
 Oczywiście ta praca przez 10 
miesięcy nie była za darmo, junacy za-
rabiali jakieś pieniądze, ale najważniej-
sze, co uzyskiwali, to pewność, że za rok 
będą przyjęci na studia, a co gwaranto-
wał swoim słowem Dziekan Wydziału. 
Studenci przez przedsiębiorstwo i za-
łogę „Barka” w Kołobrzegu zawsze że-
gnani byli z wielką sympatią, a bywało 
tak, że podczas trwania hufca ujawnia-
ły się wielkie uczucia między junakami 

i nawet kończyły małżeństwami. Ci do-
świadczeni w pracy młodzi ludzie, za-
wsze byli w czasie swoich studiów na 
ogół zwartą grupą, którzy dobrze wie-
dzieli, czego oczekują od studiów i zna-
li bardzo dobrze podstawy technologii 
obróbki i przetwórstwa ryb jak nikt z 
ich równoroczniaków. Uważam ten 
szczeciński pomysł za bardzo oryginal-
ny i niezwykle korzystny dla uczelni, ale 
i dla studentów, którym na naszym Wy-
dziale zawsze się szło na rękę traktując 
młodych ludzi jako partnerów, a nie na-
trętów lub jak powietrze.  

 Taki system dyskretnego mat-
kowania studentom, ku wielkiemu za-
dowoleniu Dziekana prof. dr hab. A. 
Winnickiego, wprowadziła od 1977 
roku nowa kierowniczka dziekanatu 
mgr Elżbieta Chojnacka, która wkrótce 
znała wszystkich rybaków na Wydziale 
z imienia i nazwiska, a komplet przepi-
sów państwowych i uczelnianych miała 
w małym paluszku, no i wprowadziła za-
sady dobrego wychowania w praktyce 
codziennych kontaktów ze studentami. 
Po raz pierwszy traktowała wszystkich 
studentów grzecznie i z  uprzejmą cier-
pliwością, a rzeczową perswazją wie-
lu raptusów uratowała od rezygnacji 
ze studiów, kiedy przy większych nie-
powodzeniach uciekała im ziemia spod 
nóg. Po prostu nie wydawała takim de-
speratom dokumentów i perswadowała 
na osobności, zmuszała do podejmo-
wania ostatniego wysiłku, do zaliczenia 
lub zdania egzaminu ostatniej szansy, 
a  ze swojej strony często wyjednywa-
ła u profesorów dodatkowy komisyjny 
termin takiego egzaminu. To ona wy-
myśliła i utworzyła na Wydziale praw-
dziwy chór akademicki „Hippocampus” 
(Konik morski), który przez kilka lat na 
występach śpiewał szanty i klasykę chó-
ralną, a do którego zapisało się blisko 50 

Nasze Junaczki hufca OHP przy pra-
cy na hali produkcyjnej PPiUR „Bar-
ka” w Kołobrzegu (ze zbiorów Joan-
ny Rokickiej – Praxmajer)

Debaty z Dziekanem Wydziału - studentów rybaków w 1978 roku – pełne były 
poważnych problemów społeczno - politycznych ale również humoru i żartów 

(fototeka Leszka Haberko)



studentów rybaków. Urządzała obozy 
chóru w Kołobrzegu i Międzyzdrojach. 
Kontynuacją tego chóru jest dzisiaj ze-
spół kameralny, który prowadzi ówcze-
sna dyrygentka chóru rybackiego, pani 
dr hab. Iwona Salamon prof. ZUT. Wyda-
ła przepiękny album o Wydziale w rocz-
nicę jego pięćdziesięciolecia, między 
innymi ze spisami absolwentów.
 Takich inicjatyw wcześniej 
i później było na Wydziale więcej, sprzy-
jającą im atmosferę stwarzali Dziekani 
Wydziału a najwięcej zachęcał i świe-
cił przykładem prof. dr hab. Aleksander 
Winnicki. I tak okazało się, że samorzut-
nie dr T. Kawka i piszący te słowa wła-
snoręcznie posadzili na pustym placyku 
przed budynkiem Wydziału kasztano-
wiec, trzy robinie, jesion i rozłożyste ja-
łowce, to znowu inni postawili przed 
budynkiem Wydziału z użyciem dźwi-
gu samojezdnego, prawdziwą kotwicę 
statkową z trwalera, kilku innych „skom-
binowało” autentyczną śrubę statku ry-
backiego z PPDiUR „Gryf”, stojące do 
dzisiaj przed budynkiem Wydziału. W ra-
mach „oddolnego” czynu społecznego 
pracownicy naukowi wyrównali teren 
przed wydziałem i rozplantowali kilka 
przyczep żużlu, żeby stworzyć wreszcie 

własny parking, a także własnoręcznie 
ułożyli płytki chodnikowe, żeby studen-
ci do Wydziału od strony miasta i między 
budynkami Wydziału, mogli dojść suchą 
nogą. W tej pozytywistycznej atmosfe-
rze następowała autentyczna ekspan-
sja naukowa i dydaktyczna Wydziału, 
władze przeprowadzały dalszą adapta-
cję budynku głównego i czterech bara-
ków nazwanych przez prof. Winnickiego 
elegancko „pawilonami”, powstawały 
liczne prace naukowe podstawowe i sto-
sowane z  dziedziny rybactwa, ale rów-
nież technologii żywności pochodzenia 
morskiego. Śródlądowcy pod wodzą 
ówczesnego doc. dr R. Trzebitowskiego 

czynili starania u władz „Odry” w Świ-
noujściu o pozyskanie gospodarstwa 
pstrągowego z wylęgarnią w Jaźwinach 
(niestety okazało się, że woda pompo-
wana przez system pomp głębinowych 
nie nadawała się do tego celu) za to au-
tentycznym sukcesem było utworze-
nie w Starym Czarnowie, na wodach po 
chłodniczych wielkiej elektrowni „Dolna 
Odra”, Rybackiej Stacji Doświadczalnej.
Koleżanki i Koledzy Andrzeja Tredera 
na zajęciach terenowych z przedmio-
tu akwakultura w Zakładzie Hodowli 
Ryb PPDiUR „Odra” w Jaźwinach (jesień 
1977 roku)
 Z kolei na czystych wodach, 
przepięknego sielawowego jeziora Iń-
sko w miejscowości o tej samej na-
zwie, doc. dr Józef Świniarski z całym 
zespołem pracowników i entuzjastów 
uprawiających nurkowanie swobod-
ne, utworzył Stację Badań Modelowych 
z unikalnym katamaranem. W piwni-
cach budynku głównego na Kazimie-
rza Królewicza powstała sala akwaryjna 
ze zbiornikami o dużej pojemności i sal-
ki z małymi akwariami przeznaczonymi 
do prowadzenia różnych doświadczeń 
hydrobiologicznych, fizjologicznych 
a zwłaszcza rybackich. Obok budyn-
ku wydziału doc. dr L. Szlauer i młodzi 
współpracownicy: dr Zbyszek Piesik 
i nieco później mgr Iwona Aszkiełowicz 
wykopali dwa baseny do doświadczeń z 
zooplanktonem i sztucznymi substrata-
mi (były to metalowe pojemniki, przy-
wiezione aż z Kuźnicy Morskiej dzięki 
uprzejmości naszego absolwenta W. 
Wawrzyniaka – obecnego profesora Wy-
działu), co następnie pozwoliło im na 

Wieloletni Prezes Naukowego Koła 
Oceanograficznego – Andrzej Piotrow-
ski (ach, te wielometrowe szaliki!) i 
Ewa Woźniak (foto Andrzej Treder)

Koleżanki i Koledzy Andrzeja Tredera na zajęciach terenowych z przedmiotu 
akwa-kultura w Zakładzie Hodowli Ryb PPDiUR „Odra” w Jaźwinach (jesień 
1977 roku)



równoległe rozwinięcie w skali półtech-
nicznej oraz opatentowanie autorskiej 
metody, hodowli planktonu na dużą ska-
lę, a co stanowiło podstawę biologicznej 
oczyszczalni ścieków w pobliskich Zakła-
dach Chemicznych Police. Specjaliści ży-
wieniowcy skupieni wokół małżeństwa 
Anny i Edwarda Kołakowskich na tere-
nie przy Kazimierza Królewicza wybudo-
wali piętrowy pawilon technologiczny 
z halą do produkcji w skali półtechnicz-
nej przetworów z  mięsa zwierząt sta-
łocieplnych, gdzie poustawiano liczne 
maszyny przetwórcze służące począt-
kowo tylko do ćwiczeń praktycznych dla 
studentów. Tymczasowo, dla zaspoko-
jenia wielkich potrzeb Wydziału na sale 
wykładowe i seminaryjne, obok budyn-
ku głównego powstał również „pawilon” 
z rygipsu pokryty eternitem o zarysie w 
kształcie litery H, gdzie oprócz 3 dużych 
sal wykładowych zyskaliśmy 3 sale se-
minaryjne oraz liczne pomieszczenia dla 
Zakładu Akwakultury, Zakładu Oceano-
grafii, Zakładu Ekologii Morza i Ochrony 
Środowiska, Zakładu Rybackich Zaso-
bów Morza, Katedry Techniki Rybackiej 
i Zakładu Hydrochemii, duży hall, po-
mieszczenia gospodarcze i portiernię 
z szatnią. 

 W 1975 roku dzięki staraniom 
doc. dr hab. Stanisława Rakusa - Susz-
czewskiego – znanego polarnika, ba-
dacza Antarktyki z Instytutu Ekologii 
Polskiej Akademii Nauk, zorganizowa-
na zostałatak zwana „krylowa”, pierw-
sza morska ekspedycja antarktyczna (I 
PMEA PAN/MIR) na statku r/v Profesor 
Siedlecki należącym do MIR w Gdyni, 
z udziałem specjalistów hydrobiologów 
z całego kraju. Kierownikami I wyprawy 
byli doc. dr hab. Stanisław Rakusa–Susz-
czewski i doc. dr Daniel Dutkiewicz z MIR 
w Gdyni. Na tę wyprawę z Wydziału za-
proszony został piszący ten tekst, który 
zajął się metabolizmem oddechowym 
stadiów rozwojowych kryla antarktycz-
nego – Euphausia superba i ekologią 
zooplanktonu antarktycznego. W wy-
prawie wzięli udział inni absolwenci na-
szego Wydziału, którzy pracowali poza 
Wydziałem – Aleksy Łukowski (UW) 
i  Tomasz Linkowski, Jerzy Nodzyński, 
Bernard Bieniecki, Jan Sokołowski, Czu-
bek Henryk (wszyscy MIR w Gdyni) a na 
statku m/t „Tazar” Marek Szulc (WSM w 
Szczecinie). Na pokład statku rv Profe-
sor Siedlecki w 1976 roku wysypywano 
z włoków kilkudziesięciotonowe uło-
wy z krylem antarktycznym do badań 

biologicznych i technologicznych – od 
lewej autor, Tomasz Linkowski, Daniel 
Dutkiewicz i Krzysztof Jażdżewski 
 Był to nowy rozdział nauko-
wej aktywności pracowników Wydzia-
łu, który wobec rozszerzających się 
stref ekonomicznych łowisk (do 200 
Mm) i zmniejszających się zasobów ry-
backich i kalmarów, okazał się udanym 
kierunkiem badań, na które pozyskiwa-
no duże środki resortowe i państwowe 
dla programów badawczych, co po-
zwoliło na zwiększenie zatrudnienia 
na Wydziale. Wkrótce ruszyły następne 
wyprawy do Antarktyki z naszymi pra-
cownikami (II PWA PAN – J.C.Chojnac-
ki), rozpoczęły się intensywne badania 
w skali laboratoryjnej i technicznej nad 
technologią przetwórstwa nowego su-
rowca połowów i przetwórstwa – kry-
la antarktycznego. Wiodącą rolę spełnił 
tu zespół lidera technologów żywności 
prof. dr hab. Edwarda Kołakowskiego 
(był nawet kierownikiem X PWA PAN), 
jego Małżonki prof. dr hab. Anny Ko-
łakowskiej (pierwsza Europejka, która 
zimowała w Antarktyce) na statkach ba-
dawczych i przemysłowych oraz na Pol-
skiej Stacji Antarktycznej im. Henryka 
Arctowskiego na Wyspie King George w 
Archipelagu Szetlandów Południowych 
– w którym to zespole pracowali: Zosia 
Szybowicz, Wiesia Joachimiak, K. Lacho-
wicz, L. Gajowiecki. Na wielu statkach 
rybackich z zadaniami ichtiologiczny-
mi, technicznymi, technologicznymi 
uczestniczyli rejsach do Antarktyki – A. 
Kompowski, Z. Neja, H. Sendłak, P. No-
wakowski, J. Balejko i B. Kłyszejko, oraz 
liczni studenci odbywający w tamtych 
rejonach praktyki produkcyjne na traw-
lerach z PPDiUR „Odra”, „Gryf” i „Dalmor”. 
Z moich wypraw pozostało mi blisko 
1500 czarnobiałych negatywów zdjęć 
w formacie 6x6 zrobionych na filmach 
FOTOPAN aparatem Pentacon Six. Trzy-
dzieści lat później pracownicy naszego 
Wydziału dr inż. A. Nędzarek – chemik 
(w latach 2000/2001 i 2004/2005) oraz 
dr inż. Katarzyna Stepanowska – ichtio-
log w 2004/2005 pracowali na wyspie 
King George w Polskiej Stacji Antark-
tycznej im. H. Arctowskiego.
 Od czerwca 2012 roku na ba-
zie pamiątek i eksponatów wszystkich 
Koleżanek i Kolegów, którzy byli na Pol-
skiej Stacji Polarnej im. H. Arctowskiego 
– J. C. Chojnacki, A. Kołakowska, E. Ko-
łakowski, K. Lachowicz. A. Nędzarek i K. 
Stepanowska, zorganizowałem ogólnie 
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dostępną ekspozycję dla odwiedzają-
cych i wycieczek szkolnych w budynku 
Wydziału na Kazimierza Królewicza pn. 
„Antarktyczna witryna polarna”, jako 
unikalny element promocji Wydziału. 
To nasz Wydział, jako jedyny w środowi-
sku uczelni wyższych Szczecina posiada 
tak dużą grupę polarników z naukowym 
dorobkiem polarnym. 
 Pod koniec lat siedemdziesią-
tych XX wieku Wydział przeżywał czasy 
świetności – wiele Koleżanek i Kolegów 
podwyższyło kwalifikacje, obroniło 
doktoraty, przeprowadziło kolokwia ha-
bilitacyjne i zakończyło z sukcesami 
procedury na tytuł naukowy profesora, 
a także wielu zainteresowanych spoza 
Wydziału, mieliśmy przecież pełne pra-
wa akademickie z dziedziny nauk przy-
rodniczych (a później nauk o ziemi) 
z oceanografii, nauk rolniczych - rybac-
twa i technologii żywności. Przez dwie 
kadencje funkcje Rektora Akademii Rol-
niczej w Szczecinie w latach 1975–1981 
pełnił z powodzeniem prof. dr hab. Idzi 
Drzycimski, kierownik Zakładu Oceano-
grafii, a w latach 1990–1993 wybrano 
na Rektora Akademii Rolniczej w Szcze-
cinie, naszego pracownika Pana prof. dr 
hab. Remigiusza Węgrzynowicza. W tym 
czasie prof. dr hab. Aleksander Winnic-
ki wielokrotnie pełnił funkcję Dziekana 
Wydziału osiągając dotąd niepobity re-
zultat, aż 5 kadencji w latach 1972-1975, 
1975–1978, 1978–1981, 1984–1987, 
1987–1990, bijąc przy tym rekordy po-
pularności wśród studentów w okresie 
dzierżenia, jak mawiał „steru Wydziało-
wej łajby”.  
 Wydział miał w późnych la-
tach siedemdziesiątych XX wieku dwie 

biologiczne stacje terenowe – w Darło-
wie oraz Trzebieży, jednak z powodów 
oszczędnościowych (a był to począ-
tek przewrotu formacji społeczno-eko-
nomicznej w kraju) Władze Uczelni 
zamknęły je w 1980 roku, choć jednak 
mimo oszczędności od 1981 roku zbu-
dowano dla nas kuter SNB – AR1, któ-
ry eksploatuje i modernizuje (m.in. ze 
środków SPO „Ryby…” z funduszy celo-
wych UE) dr inż. Dudko Stanisław, a od 
czerwca 1990 roku na Zatoce Pomor-
skiej posiadaliśmy jedyną na Bałtyku, 
eksperymentalną sztuczną rafę. 
 W latach dziewięćdziesiątych 
XX wieku na Wydziale, przy rozrośnięciu 
się kierunku technologicznego, rozpo-
częła pracę nowa fala profesorów spoza 
Wydziału: prof. prof. Mariola Friedrich, 
Elżbieta Kucharska, Kinga Mazurkie-
wicz-Zapałowicz, Waldemar Dąbrow-
ski, Daniela Szaniawska oraz pojawił się 
prężny chemik prof. dr hab. Artur Bart-
kowiak, który jest obecnie dyrektorem 
Centrum Bioimmobilizacji i Innowa-
cyjnych Materiałów Opakowaniowych 
(CBIMO) jedynej jak dotąd jednostki in-
nowacyjnej przy Wydziale. CBIMO ści-
śle współpracuje z jednostkami innych 
wydziałów uniwersytetu: z Wydziałem 
Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wy-
działem Inżynierii Mechanicznej i Me-
chatroniki, Wydziałem Biotechnologii 
i Hodowli Zwierząt, oraz z Wydziałem 
Kształtowania Środowiska i Rolnictwa.  
 Dziekaństwo Wydziału 
w  Szczecinie od 1968 roku przechodzi-
ło z  rąk prof. prof. dr hab. Stanisława 
Zaleskiego, przez ręce Andrzeja Nie-
golewskiego, Aleksandra Winnickie-
go, Józefa Świniarskiego, Rajmunda 

Trzebiatowskiego, Edwarda Kołakow-
skiego, Krzysztofa Formickiego, Walde-
mara Dąbrowskiego do rąk pani dr. hab. 
Agnieszki Tórz, która została wybra-
na Dziekanem na kadencję 2012–2015. 
Dotychczasowa Alma mater Akademia 
Rolnicza w Szczecinie decyzją Sejmu RP 
od 1 stycznia 2009 roku połączyła się 
z Politechniką Szczecińską w dziesięcio-
wydziałowy Zachodniopomorski Uni-
wersytet Technologiczny w Szczecinie. 
 Od kilku lat kierunek rybactwo 
na naszym Wydziale przeżywa jednak 
trudności wynikające z niżu demogra-
ficznego i niskiego naboru na studia 
– nawet nie pomógł obniżony limit kan-
dydatów, zgłaszało się ich kilkunastu, 
a nawet w 2011 i 2013 roku tylko kilko-
ro, co spowodowało, że po raz pierwszy 
w historii Wydziału, Rektor Uczelni za-
wiesił uruchomienie studiów na 1 roku. 
Sytuację pogarsza drastyczna refor-
ma finansowania uczelni państwowych 
i prywatnych uczelni, co wymusiło na 
ZUT wprowadzenie ostrych reżimów 
oszczędnościowych i przyjęcie poglądu, 
że uczelnie powinny funkcjonować jak 
samofinansujące się przedsiębiorstwa 
z systemem grantów i kategoryzacją, 
a  także rankingami włącznie. Na Wy-
dziale nastały trudne czasy, ale na szczę-
ście kierunek technologiczny nadal ma 
pełny nabór na około 120 osób na 1 rok, 
otworzono dość popularny kierunek 
mikrobiologia stosowana, dzięki cze-
mu władze dziekańskie próbują w tych 
trudnych warunkach nawigować.

Prof. dr hab. Juliusz C. Chojnacki 
emeryt od marca 2014 roku



  

Instytucje hydrobiologiczne 

Część Ósma
 
 Badania prowadzone przez 
zespół stacyjny rozszerzyliśmy w roku 
1999 o ekspedycję nad Biebrzę. W eks-
pedycji tej udział wzięli Andrzej Kara-
bin, Hania Królikowska i Joasia Wróbel. 
Badania wykonywali wspólnie z kolega-
mi z Instytutu Rybactwa Śródlądowego 
w Olsztynie. Była to ekspertyza obej-
mująca charakterystykę zespołów zoo-
planktonowych (Rotifera, Crustacea) 
oraz roślinności wodnej dla potrzeb 
operatu ochronnego ekosystemów 
wodnych Biebrzańskiego Parku Naro-
dowego, a koordynatorem jej był Witold 
Białokoz. Pracownicy Stacji uzupełnili 
obsadę grupy o te specjalności, których 
zabrakło IRŚ-owi.
 Warunki pobytu i pracy były nie 
najlepsze. Andrzej Karabin twierdził, że 
po raz pierwszy w życiu nocował w po-
koju pozbawionym dachu i modlił się, 

żeby nie spadł deszcz. Tego samego, 
choć z  innego powodu, pragnęła Ha-
nia Królikowska, która musiała swoje 
makrofity suszyć na zbudowanej prze-
myślnie platformie pod gołym niebem. 
Na szczęście pogoda ekipy nie zawiodła 
i udało się wykonać wszystkie badania 
i bezpiecznie wrócić do Mikołajek. 
 Tymczasem na Stacji musieli-
śmy zatroszczyć się o dalsze istnienie 
akwarialni, która wymagała natychmia-
stowego remontu. Zauważyliśmy bo-
wiem, że spod szczytu dachu sypią się 
w dół wióry zmieszane z pancerzykami 
owadów. Wezwany przez nas specjalista 
stwierdził, że szczyt dachu zaczął nad-
gniwać. Rozwinęły się w nim grzyby zja-
dane chętnie przez mrówki. Groziło to 
zawaleniem się całej konstrukcji. Zamó-
wiliśmy więc odpowiednią ekipę, która 
przy pomocy naszych pracowników 
przystąpiła do rozbierania wymagają-
cych wymiany części akwarialni. Przy tej 

okazji postanowiliśmy nieco tę niezwy-
kle piękną werandę zmodernizować, 
a więc dodać jej podmurówkę. Doko-
nać tego można było tylko podnosząc 
całość werandy z jej licznymi wielkimi 
oknami o 20 cm do góry, by po podłoże-
niu podmurówki, opuścić całość na nią. 
 Ekipa przystąpiła do podnosze-
nia akwarialni z niepokojem w sercach. 
Kierownik budowy i inspektor budow-
lany niepokoili się tak bardzo, że obu 
przyśniło się, że akwarialnia przechyliła 
się i rozpadła. Obaj więc w środku nocy 
przyjechali na Stację, żeby sprawdzić, 
czy wszystko jest w porządku. Na szczę-
ście cała akcja powiodła się i akwarial-
nię kilka dni później opuszczono na 
podmurówkę.
 Pracownik Stacji, dr Marek 
Kruk był już wcześniej zaangażowa-
ny w badania nad obiegiem azotu w 
krajobrazie rolniczym poprzez ocenę 
roli ekosystemów nadrzecznych i ba-
giennych. Uczestniczył w ten sposób 
w międzynarodowym programie NI-
COLAS (Nitrogen Control by Landscape 
Structures in Agricultural Environments). 
Na przełomie lipca i sierpnia 2000 roku 
prof. A. Hillbricht-Ilkowska zorganizo-
wała na Stacji międzynarodową kon-
ferencję etapową programu NICOLAS. 
Jej uczestnicy wzięli udział w niezwy-
kłym happeningu. Aby nieco odpocząć 
po ciężkich, długich (i trochę nudnych) 
obradach, na zaproszenie kierownictwa 
Stacji udali się oni na nocną wyprawę 
do Galindii. Irena Sawicka zadbała o at-
mosferę wyprawy rozdzielając  między 
gości osikowe kołki i wieńce z czosnku 
i mrucząc pod nosem „Może to się wam 

Historia Stacji Hydrobiologicznej 
w Mikołajkach,

do której materiały zebrała, zestawiła i opatrzyła 
subiektywnym komentarzem Jolanta Ejsmont-Karabin

Obie ekipy wyruszają w teren, czyli na 
starorzecza Biebrzy



przyda, kto wie…”. Goście początkowo 
dowcipkowali, ale po jakimś czasie zo-
rientowali się, że droga prowadzi przez 
ciemny, straszny las i nie widać żadnych 
miejscowości i zaczęli trochę paniko-
wać. Wypytywali nerwowo, jaką to nie-
spodziankę im przygotowano, a organi-
zatorki wyprawy odpowiadały (zgodnie 
zresztą z prawdą), że nic strasznego im 
nie zaplanowano. Autokar dotarł wresz-
cie do bram Galindii chronionych przez 
wielkich drewnianych wojów i wtedy…
 Z lasu wyskoczyli odziani 
w  skóry Galindowie. Wymachując dzi-
dami, maczugami i pochodniami wy-
wlekli z  autokaru opierających się go-
ści, z których część chyba, sądząc po 
ich przerażeniu, uwierzyła, że jest to 
prawdziwy napad. Groźni zbójcy za-
przęgli część naukowców do drabinia-
stego wozu, część profesorów wsadzili 
do drewnianych klatek i brutalnie ich 
poganiając pociągnęli w stronę pen-
sjonatu. Jola Karabin spojrzała na Irenę 
Sawicką i spytała: „Zamawiałaś napad?” 
i usłyszała w odpowiedzi: „Skądże. My-
ślałam, że ty to zrobiłaś”. Stało się jasne, 
że Wielki Wódz Galindów pomylił grupy 
gości. Obie kierowniczki próbowały mu 
to przekazać, ale wódz nie reagował na 
ich uwagi. Wobec tego obie pobiegły 
do pensjonatu, gdzie przekazały tę wia-
domość żonie Wielkiego Galinda oraz 

obecnym tam dwóm paniom. Wszystkie 
panie popłakały się ze śmiechu, zwłasz-
cza gdy wyobraziły sobie miny Galin-
dów, gdy dowiedzą się, że muszą gnać 
jak najszybciej z powrotem pod bramę, 
bo lada moment zjawią się tam Ci, na 
których powinni napaść.
 Reszta wieczoru upłynęła już 
w miarę spokojnie, przy zimnym piw-
ku. Goście, wyratowawszy się z niewoli 
u Galindów, poczuli się bardzo odpręże-
ni, a odzyskana dzięki temu radość życia 
zaprowadziła część z nich do ogniska, 
przy którym inna grupa gości ucztowała, 
pląsając wokół ognia. Wkrótce obie gru-
py serdecznie się zaprzyjaźniły. Trudno 
było przekonać naszych gości do brutal-
nego zerwania tej świeżo zadzierzgnię-
tej przyjaźni i powrotu na Stację.
 Galindię odwiedziła też wkrótce 
następna grupa gości, uczestnicy kursu 
„Hydrobiologia. Rośliny litoralu i orga-
nizmy z nimi związane”. Tym razem jed-
nak uczestników wyprawy nie spotkały 
żadne niespodzianki. Wśród zaproszo-
nych do prowadzenia zajęć specjalistów 
znaleźli się Stanisław Czachorowski 
(oznaczanie larw chruścików), Hania 
Królikowska i Ryszard Gołdyn (makrofi-
ty), Małgorzata Kłonowska-Olejnik (lar-
wy jętek), Paweł Koperski (larwy ważek) 
i Wojciech Fiałkowski (larwy widelnic).
 Pod koniec września 2000 roku 
spotyka nas wielki zaszczyt. Stację od-
wiedza grupa profesorów z Niemieckiej 
Rady Ochrony Krajobrazu. Wizyta na 
Stacji jest jednym z punktów wycieczki 
tej grupy do Polski. 
 Następny rok, 2001, był rokiem 
jubileuszowym. Stacja skończyła 50 lat. 

Od początku roku zastanawialiśmy się, 
jak to uczcić. Niestety kondycja Instytu-
tu Ekologii była już bardzo zła. Stanęli-
śmy na granicy wypłacalności i w  ob-
liczu bankructwa (w które nikt jakoś 
nie chciał uwierzyć) musieliśmy nasze 
ambicje imprezowe silnie ograniczyć, 
a  plany przykroić. Podejmując pierw-
sze kroki ku organizacji imprezy roczni-
cowej, w międzyczasie ugościliśmy na 
Stacji uczestników VIII Ogólnopolskich 
Warsztatów Bentologicznych „Wielkie 
Jeziora Mazurskie, zagrożenia i ochro-
na” zorganizowanych w maju przez Sek-
cję Bentosową Polskiego Towarzystwa 
Hydrobiologicznego i Zakład Hydrobio-
logii Uniwersytetu Warszawskiego. 
 Tydzień później gościliśmy na 
Stacji członków Komitetu Ekologii PAN. 
W ten sposób Komitet uczcił 50 rocznicę 
utworzenia Stacji Hydrobiologicznej. Uro-
czyste posiedzenie otworzył przewodni-
czący, prof. Roman Andrzejewski. Następ-
nie dyrektor IE, prof. L. Grum przywitał 
gości, życząc im owocnych obrad i za-
chęcając do jak najczęstszych kontaktów 
ze Stacją. Wysłuchaliśmy też wspomnień 
prof. R. Klekowskiego, który opowiedział 
o roli prof. Andrzeja Szczepańskiego 
w utworzeniu i sukcesach Stacji. 
 O Stacji, jej historii i znaczeniu 
traktowały także kolejne referaty: dr 
Lecha Kufla („Historia Stacji czyli o  po-
żytkach zasiedzenia”), prof. Anny Hill-
bricht-Ilkowskiej („Krajobraz – zlewnia 
– mokradło – jezioro, czyli zwięzła in-
formacja o tematyce, zakresie i rozwoju 
badań prowadzonych na Stacji Hydro-
biologicznej IE w Mikołajkach”), prof. 
Gabrieli Bujalskiej-Grum („Genus loci 

Akwarialnia już bezpiecznie posadzo-
na na podmurówce

Uczestnicy programu i konfe-
rencji etapowej NICOLAS



 

zmniejszający entropię”) i dr Jolanty 
Ejsmont-Karabin („Stacja teraz i w przy-
szłości”). W dyskusji po tych referatach 
podkreślano rolę Stacji jako placówki 
naukowej prowadzącej prace własne, 
a także umożliwiającej pracę wielu ba-
daczom, miejsca, gdzie młodzi badacze 
stawiają pierwsze kroki, instytucji od-
działywującej na społeczność lokalną, 
a także organizatora konferencji, na 
którego gościnność i życzliwość można 
zawsze liczyć.
 W czerwcu powtórzyliśmy kurs 
PTH „Hydrobiologia III. Rośliny litoralu 
i organizmy z nimi związane”. Nasze kursy 
cieszyły się bowiem takim powodzeniem, 
że część z nich musieliśmy powtórzyć. 
 W sezonie letnim prowadzi-
liśmy, jak zwykle, badania w terenie. 
Wśród tematów rozpoczętych w tym 
sezonie były badania kierowane przez 
Marka Kruka, obejmujące analizę zmian 
wynikających z procesu zarastania je-
zior. Badania te prowadzono w trzech 
jeziorach, Pierwos, Piersławek i Kołowi-
nek, różniących się między sobą stop-
niem zarośnięcia.
 Na początku września zorga-
nizowany zostaje kolejny, czwarty już, 
kurs PTH „Hydrobiologia. Mikroorgani-
zmy i grzyby wodne, ekotoksykologia i 
specjalne techniki badawcze”. Wśród na-
ukowców zaproszonych do prowadze-
nia zajęć z 19 kursantami są dr Elżbieta 
Muszyńska i dr Mirosława Orłowska, 
prezentujące metodykę badań grzy-
bów wodnych. Zespół prof. Ryszarda 
Chrósta uczy kursantów nowoczesnych 
metod oceny zawartości i zmian stęże-
nia materii organicznej rozpuszczonej 

w  wodach, jak też określania liczebno-
ści i aktywności metabolicznej mikroor-
ganizmów. W zagadnienia oceny i mo-
nitorowania skażenia wód czynnikami 
toksycznymi wprowadziła kursantów 
dr Bożena Sosak-Świderska. Kurs jak 
zwykle organizowali i prowadzili Joasia 
i Igor Rybakowie i, jak zwykle, czynili to 
doskonale. 
 Z okazji jubileuszu Stację 
spotyka niezwykły zaszczyt – Za-
rząd Główny Polskiego Towarzy-
stwa Hydrobiologicznego nadaje 
jej medal im. Alfreda Lityńskiego, 
Nr 7, jako wyraz szczególnego wy-
różnienia i uznania za zasługi na 
rzecz hydrobiologii. 
 Medal ten został wręczo-
ny na konferencji zorganizowanej 
przez Instytut Ekologii dla uczcze-
nia jubileuszu Stacji. Stosownie 
do okazji rozpoczęta 20 września 
ogólnopolska konferencja miała 
temat „Problem czasu w ekologii”. 
Oto wprowadzenie do idei spo-
tkania przygotowane przez Leszka 
Kufla i umieszczone na zaprosze-
niach:

Tempus regit actum
„Narodził się w ogniach Wielkie-

go Wybuchu i wraz ze światem odej-
dzie w niebyt. Czas. Chętnie i często 
przedstawiamy go na osi zmiennych 

niezależnych, choć wiemy, że istnieje tyl-
ko w powiązaniu z materią. Jest względ-
ny, inny dla niecierpliwego kochanka, 
inny dla złamanego bólem starca. Czym 
On jest w dziejach świata, czym dla ba-
dań w ekologii? Pięćdziesiąta rocznica 
istnienia Stacji Hydrobiologicznej w Mi-
kołajkach może być okazją do refleksji 
nad tym co różni, a  może łączy, procesy 
geologiczne z kilkuminutowym bytem 
komórki bakteryjnej. Nad rolą, jaką pełni 
czas w porządkowaniu naszego myślenia 
o otaczającym nas świecie. I nad tym co 
dobrego może nam przynieść w następ-
nym pięćdziesięcioleciu.”
 Zanim jednak rozpoczęliśmy 
samą konferencję, wieczorem po-
przedniego dnia spotkali się wszyscy 
miłośnicy Stacji. Zebraliśmy się w sali 
kominkowej, gdzie zaczęliśmy snuć na-
sze wspomnienia. Prof. Gabriel Brzęk 
wygłosił referat „Stacja Hydrobiologicz-
na w Mikołajkach jako kontynuacja tra-
dycji Stacji Wigierskiej”. Następnie prof. 
Kazimierz Dobrowolski przedstawił 
„Parę ilustrowanych wspomnień z daw-
nych lat”. Ze wzruszeniem oglądaliśmy 
fotografie z tamtych trudnych czasów, 

Główny organizator Warsztatów, 
dr Andrzej Kołodziejczyk, zjawił 

się na nich nieco uszkodzony. 
Natychmiast troskliwą opieką 

otoczyła go Irena Sawicka

Kurs wrześniowy 2000 – dr J. Igor Rybak prowadzi zajęcia na temat glonów 
nitkowatych i ich mieszkańców



  

ale największe wrażenie zrobił na nas 
króciutki film zaprezentowany przez 
Grzegorza Soszkę, film o którego istnie-
niu nikt z nas wcześniej nie wiedział. 
Następnego dnia rozpoczęła się konfe-
rencja. Oto, jak opisuje ją Jan I. Rybak:

Z kolei wysłuchaliśmy referatów dotyczą-
cych różnego pojmowania skali czasu, 

z punktu widzenia obiektu badań i bada-
cza. Omawiano takie zagadnienia, jak 
czas z  perspektywy osobniczej, populacyj-
nej i całych ekosystemów, zarówno w skali 
życia osobnika czy trwania populacji, jak 
i w skali geologicznej. Dotyczyły one rozwa-
żań natury ogólnej (przemyślenia o czasie 
w  ekologii), jak też szczegółowej – odno-
szących się zarówno do obiektów wodnych 
(m.in. przemian jezior w ekosystemy ba-
gienne, populacji zwierząt planktonowych, 
limitowanych przez czas, poglądów na 
odżywianie się kryla, zmian liczebności 

łabędzia niemego), jak i lądowych (m.in. 
zmian zespołów roślinożernych owadów, 
czasu w życiu nornicy rudej, zmian szaty ro-
ślinnej w Puszczy Kampinoskiej)”
 Po dość wyczerpujących i trwa-
jących do późnych godzin popołudnio-
wych obradach, mieliśmy zaledwie 
około jednej godziny na przygotowa-
nie się do balu. Zaczął się on z lekkim 

opóźnieniem, po godzinie 20.00. Pięk-
nie udekorowana akwarialnia mieści-
ła zarówno suto zastawione stoły, jak i 
parkiet do tańca. Trzeba przyznać, że 
chętnie korzystano z obu.
 Pod koniec lata przystąpiliśmy 
do kolejnej wielkiej inwestycji. Z ogrom-
nym trudem, po licznych spotkaniach, 
naradach i negocjacjach, udało się kie-
rownictwu Stacji i Instytutu zdobyć fun-
dusze na instalację nowego systemu 
centralnego ogrzewania Stacji. Oka-
zało się, że tylko projekt zakładający 
zainstalowanie pompy ciepła, pieca na 
biomasę lub pieca gazowego, czyli jed-
nego z tzw. „ekologicznych systemów 
c.o.” może zachęcić stosowne instytu-
cje do przeznaczenia na ten cel jakichś 
dotacji. Odbył się przetarg, dokonano 
pierwszych zakupów, rozebrano stare 
kaloryfery, a kierownictwo Stacji wciąż 
nie miało zapewnionych funduszy na 
pokrycie całego przedsięwzięcia. Tym-
czasem nadchodziła jesień i mieszkań-
com i pracownikom Stacji groziło, że 
w zimie ich mieszkania i pracownie nie 
będą ogrzewane. Na szczęście w koń-
cu udało się dostać odpowiednią sumę 
z trzech różnych instytucji (WIOŚiGW, 
Ekofundusz i NFOŚiGW), firma PRO-
-MAX przystąpiła do dalszych działań, 
a kierownictwo Stacji do śledzenia 
prognoz pogody, z nadzieją, że mrozy 
nadejdą już po uruchomieniu systemu 
centralnego ogrzewania.
 Pompy ciepła dopiero wchodzi-
ły na polski rynek i w najbliższej okolicy 
nie było nikogo, kto mógłby udzielić wy-
czerpujących informacji o  tym rozwią-
zaniu. Panie kierowniczki, co prawda, 
wcześniej wybrały się na „przeszpiegi” 

Wręczenie medalu przez Przewodniczącego Kapitule, prof. dr hab. Stanisława 
Radwana na ręce kierownika Stacji - dr Jolanty Ejsmont-Karabin

Na balu. Dyskusja? Wspomnienia? 
Ploteczki? Rozmawiają Jola Ejsmont-

-Karabin, Joanna Pijanowska, Ewa 
Symonides i Zygmunt Olszewski



 

do posiadaczy pomp ciepła, gdzie usły-
szały same zachwyty nad tym sposobem 
ogrzewania pomieszczeń, ale to nie roz-
wiało ich obaw. Zdenerwowane czekały 
na uruchomienie systemu.  
 Rozruch całego systemu na-
stąpił w listopadzie. Kaloryfery wkrót-
ce stały się wyraźnie ciepłe, a wszyscy 
mieszkańcy i pracownicy Stacji ode-
tchnęli z ulgą. Pierwsze rozczarowanie 
nastąpiło przy silniejszych mrozach, 
kiedy okazało się, że kotły, które miały 
ze sobą współpracować nie robią tego, 
a pomieszczenia w starej części bu-
dynków są wówczas niedogrzane. W 

dodatku zaniepokojenie Ireny Sawickiej 
budził fakt, że ilość wody czerpanej ze 
studni nie zmieniała się przy zmianach 
temperatury powietrza. Wszelkie próby 
wyjaśnienia tego odstępstwa od projek-
tu napotykały na opór wykonawcy. Nie 
dostrzegał też niczego niezwykłego in-
spektor nadzoru budowlanego. Dopie-
ro kilka lat później, kiedy skończyła się 
gwarancja i zdjęto plomby z urządzeń, 
okazało się, że projekt miał wady pogłę-
bione jeszcze nieudolnym wykonaniem. 
Dodatkowe prace, wykonane wówczas, 
nieco poprawiły sytuację.
 Już pod koniec 2001 roku za-
częliśmy zdawać sobie sprawę z bardzo 
groźnej sytuacji, w jakiej znalazł się 
Instytut. Stał się bowiem niewypłacal-
ny. Można było odzyskać płynność fi-
nansową tylko kosztem wynagrodzeń 
pracowników, a na to nie zgadzały się 
związki zawodowe. Nie kwapiły się z 
pomocą również władze Akademii, od 
jakiegoś już czasu przekonywane przez 
wielu „życzliwych” naszych kolegów z 
bratnich instytucji o niskiej jakości ba-
dań prowadzonych w Instytucie Eko-
logii. Pracownicy naukowi Instytutu 
przeżywali ciężkie chwile upokarzani 
nieustannie przez ekologów z innych 
instytutów. To dla nich wymyślono poję-
cie „przeterminowanego adiunkta”, cho-
ciaż żaden z adiunktów nie przekroczył 

ustawowego okresu ośmiu lat na stano-
wisku, bowiem ustawa, od której opubli-
kowania liczono ten okres, ukazała się  
w roku 1997. Co charakterystyczne, ten 
obraźliwy epitet nie był też przenoszony 
na adiunktów z pozostałych instytutów 
i wydziałów. Krytykowano ponadto za-
trudnianie w Instytucie profesorów na 
emeryturze, podczas gdy jako pracowni-
cy samodzielni stanowili oni grupę szcze-
gólnie cennych pracowników.  
 Mimo złej sytuacji finanso-
wej, jak też fatalnej opinii o Instytucie, 
większość z nas nie mogła uwierzyć, że 
możliwa jest likwidacja tak dużego in-
stytutu w czasach, gdy ekologia stała 
się dla ludzkości tak ważna. Niestety, 
myliliśmy się. W początkach 2002 roku 
rozpoczęła się likwidacja Instytutu Eko-
logii. W jej miejsce miało powstać znacz-
nie mniej liczebne Centrum Badań Eko-
logicznych, a Stacja miała stać się jego 
częścią. O  zorganizowanie tej nowej 
placówki poproszono Janusza Uchmań-
skiego i Leszka Kufla. Ich zadaniem było 
dokonanie naboru pracowników i zade-
cydowanie o sposobie funkcjonowania 
Centrum. Około 200 pracowników In-
stytutu zostało zwolnionych, a na Sta-
cji z 23 pracowników pozostało ośmiu. 
Stacja ponadto zmieniła swój charakter. 
Nie stanowiła już zakładu naukowego, 
lecz stała się placówką usługową, a je-
dynymi pracownikami naukowymi Sta-
cji pozostały Jolanta Ejsmont-Karabin 
i Krystyna Kalinowska. 

Ciąg dalszy nastąpi. 
Jolanta Ejsmont-Karabin 

jolanta@onet.pl

Początek rozkopywania terenu Stacji pod rury prowadzące do studni

Ekoludek smętnie zadumany nad 
losem Instytutu i Stacji – rysunek 

autorstwa Andrzeja Karabina



 

Wspomnienia o zmarłych

 1 lipca 2014 roku zmarła 
dr  Wanda Szczepańska. Mimo, iż od 
kilkunastu już dni była wyraźnie osła-
biona chorobą, tak przyzwyczailiśmy 
się do jej zakończonych powrotem 
do zdrowia zmagań z kolejnymi pro-
blemami zdrowotnymi, że wieść o jej 
śmierci przyjęliśmy z niedowierza-
niem. Z  ogromnym żalem, my zgro-
madzeni na cmentarzu komunalnym 
w Mikołajkach, żegnaliśmy osobę, 
której życie tak bardzo było związane 
z istnieniem Stacji Hydrobiologicznej 
w Mikołajkach. 
 Historia Pani Wandy na Stacji, 
to historia rodziny pionierów. Histo-
ria ta zaczyna się w roku 1950, kiedy 
to ówczesnemu studentowi Uniwer-
sytetu Warszawskiego i asystentowi 
prof. Michajłowa na SGGW, Andrzejo-
wi Szczepańskiemu zaproponowano 
pełnienie obowiązków kierownika 
Stacji, którą postanowiono ulokować 
w Mikołajkach w opuszczonym przez 
właścicieli pensjonacie użytkowanym 
wówczas przez Akademickie Zrze-
szenie Sportowe. Kiedy, we wrześniu 
1951 roku Andrzej Szczepański wyru-
szył na nową placówkę, towarzyszyła 
mu pracująca zaledwie od dwóch lat 

XX wieku zainteresowania badawcze 
Wandy Szczepańskiej zmieniły się ra-
dykalnie, zajęła się bowiem analizą 
zespołów peryfitonu w różnego typu 
jeziorach, w tym zagadnieniami allelo-
patii. Jednocześnie, dołączając do gru-
py badaczy zajmujących się ekologią 
trzciny, rozpoczęła i ona badania tej 
rośliny, analizując jej produkcję w za-
leżności od abiotycznych i biotycznych 
parametrów siedliska. Wspomniane 
wyżej zagadnienia były przedmiotem 
jej badań do końca jej pracy w Instytu-
cie Ekologii PAN. 
 W roku 1983 zmarł nagle prof. 
Andrzej Szczepański. Jego żona, pozo-
stając na Stacji, rozpoczęła samotne 
poszukiwania wartości duchowych 
i  wiary od ukończenia studiów teolo-
gicznych. Zaczęła też pisać wspomnie-
nia i wiersze.
 Spoczywaj w pokoju, 

Pionierko i Nieustraszona 
Poszukiwaczko Prawdy

 
Z żalem żegnamy 

dyrekcja i pracownicy 
Instytutu Nenckiego

w zespole prof. T.  Jaczewskiego, żona 
Wanda z niemal rocznym synem Mar-
kiem. Państwo Szczepańscy, porzu-
ciwszy dotychczasowe miejsca pracy, 
zatrudnieni zostali w Instytucie Biolo-
gii Doświadczalnej im. M. Nenckiego 
i zaczęli budować zarówno swój dom, 
jak i stację terenową. Budynki Stacji 
zastali w stosunkowo dobrym stanie, 
jednak ich wyposażenie zostało już 
rozszabrowane. Brakowało wszystkich 
niezbędnych do życia sprzętów. Roz-
pakowawszy rzeczy zabrane z Warsza-
wy, oboje, młodzi i niedoświadczeni, 
zabrali się do tworzenia placówki na-
ukowej. W trudnym okresie powojen-
nym, na tak zwanych „ziemiach odzy-
skanych”, które zostały ogołocone ze 
wszystkiego, co można było wywieźć, 
było to bardzo ciężkie zadanie. Jednak, 
wbrew wszelkim przeciwnościom, już 
krótce Stacja została zorganizowana 
w  stopniu wystarczającym, by przyj-
mować pierwszych gości, zarówno 
pracowników naukowych, jak i stu-
dentów. Wanda, opiekując się dwoma 
synami, Markiem i Piotrem, nie porzu-
ciła pracy naukowej. Przygotowywała 
do publikacji materiały z badań pro-
wadzonych w  Warszawie i rozpoczę-
ła badania fauny chruścików z  jezior 
mazurskich. Uczestniczyła też w bada-
niach zespołowych nad fauną pokar-
mową ryb w  jeziorze Tajty. Chruściki 
były też obiektem jej ostatniej pracy, 
opublikowanej w roku 1991wspólnie 
z  S.  Czachorowskim w Polskim Archi-
wum Hydrobiologii publikacji „Small 
astatic pools in the vicinity of Mikołajki 
and their caddis fly (Trichoptera) fauna”.
 W roku 1962 w związku z prze-
jęciem Stacji przez Zakład Ekologii 
PAN oboje państwo Szczepańscy stają 
się pracownikami tego Zakładu, a w la-
tach późniejszych – Instytutu. Dwa lata 
później Wanda broni pracy doktorskiej 
wykonanej pod kierunkiem prof. Józe-
fa Mikulskiego, zatytułowanej „Odręb-
ność limnologiczna małych zatoczek 
jeziornych”. 
 W końcu lat sześćdziesiątych 

Dr Wanda Szczepańska
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