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Pani Profesor Marianna Pawlaczyk-
Szpila była człowiekiem niestrudzonym 
w pracy na rzecz nauki polskiej, kształcenia 
studentów oraz kadry naukowej. Nic nie 
wskazywało na to, że zaledwie miesiąc po 
uroczystym pożegnaniu, w związku z Jej 
ostateczną rezygnacją z nauczania biolo-
gii i ekologii, w jesienny dzień 2005 r. Pani 
Profesor odejdzie od nas na zawsze.

Profesor dr hab. Marianna Pawlaczyk-
Szpila urodziła się 7 grudnia 1923 r. 
w Śliwnikach w Wielkopolsce. Szkołę śred-
nią ukończyła w Ostrowie Wlkp. Studia 
w systemie dwustopniowym rozpoczęła na 
Wydziale Biologii Uniwersytetu Poznańskiego, po czym specjalizowała się w mikro-
biologii lekarskiej na Akademii Medycznej we Wrocławiu, gdzie pod opieką świato-
wej sławy profesora Ludwika Hirszfelda w 1954 r. obroniła pracę magisterską.

Za namową prof. Mariana Stangenberga podjęła pracę na Politechnice 
Wrocławskiej. Odtąd przez 50 lat Jej losy były związane z naszą uczelnią. Pracę roz-
poczęła od trudnego dzieła organizacji Katedry Biologii i Higieny na Politechnice 
Wrocławskiej – uczelni technicznej, bez tradycji w naukach przyrodniczych. Było to 
dla Niej zadanie niezwykle fascynujące. Pochłonęła Ją całkowicie praca dydaktycz-
na i naukowo-badawcza. Jej zainteresowania naukowe skupione były na problemach 
mikrobiologii wód oraz hydrobiologii i ekologii. Prowadzone badania zaowocowały 
pracą doktorską „Morfologia i ekologia Sphaerotilus natans”, którą obroniła w 1961 r. 
Promotorem pracy był prof. Marian Stangenberg.
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* Biuletyn Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego – nr 174; redagują: Eligiusz Pieczyński 
i Jan Igor Rybak.

wiadomosci ekologiczne 6.indd   105wiadomosci ekologiczne 6.indd   105 2006-06-08   19:52:182006-06-08   19:52:18



106 WIADOMOŚCI HYDROBIOLOGICZNE

Dalsze zainteresowania naukowe Marianny Pawlaczyk-Szpili zawiązane były 
głównie z procesem biologicznego oczyszczania ścieków oraz samooczyszczania 
wód powierzchniowych. Szczególną uwagę poświęciła procesowi biodegradacji za-
nieczyszczeń fenolowych. Ta problematyka była tematem jej rozprawy habilitacyjnej 
pt. „Drobnoustroje rozkładające fenol i ich niektóre cechy ekologiczne”. Kolokwium 
habilitacyjne odbyło się w 1965 r.

W 1966 r. została powołana na kierownika Katedry Biologii i Higieny. Stworzyła 
kierunek „Biologia sanitarna” na Wydziale Inżynierii Sanitarnej. Prowadziła wy-
kłady i ćwiczenia laboratoryjne z biologii sanitarnej na studiach dziennych, wie-
czorowych i podyplomowych. Opublikowała pionierski – pierwszy w Polsce 
– podręcznik akademicki z zakresu mikrobiologii wody i ścieków.

Bogate tematycznie badania dotyczyły oceny stopnia skażenia środowiska, jego 
monitoringu i wykorzystania metod biologicznych do eliminacji zanieczyszczeń. 
Pozwoliło to za pomocą krótkoterminowych testów oceniać jakość zdrowotną 
wody do picia, produktów spożywczych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, 
powietrza wdychanego przez ludzi na terenie dużych aglomeracji miejskich oraz 
gleby skażonej ksenobiotykami. Badania bioindykacyjne wód pochodzących z róż-
nych etapów procesu ich oczyszczania i dezynfekcji były podstawą do wdrożenia 
nowych technologii eliminujących zagrożenia. Pani Profesor kierowała pięciolet-
nim programem badawczym koordynowanym przez Komitet Mikrobiologiczny 
PAN, a dotyczącym mikrobiologicznych procesów zachodzących w wodzie Oławy 
oraz zanieczyszczeń mutagennych i rakotwórczych w próbkach środowiskowych.

Wykonała również szereg prac na rzecz regionu. Prowadziła badania bioindy-
kacyjne, toksykologiczne i epidemiologiczne m.in. na terenie Wrocławia, w wielu 
rejonach byłego województwa wałbrzyskiego, wokół huty cynku i ołowiu w Oła-
wie oraz na terenie „worka turoszowskiego”. W rejonach oddziaływania przemy-
słu górniczo-hutniczego miedzi w Lubinie, Głogowie i Legnicy dokonała oceny 
biokumulacji i migracji metali ciężkich. Uzyskane wyniki badań dały władzom 
terenowym podstawę do działań służących ograniczeniu istniejących zagrożeń 
i do wprowadzenia środków zaradczych. Wiele uwagi poświęciła zagadnieniom 
związanym z oceną występowania zanieczyszczeń mutagennych i rakotwórczych 
w próbkach środowiskowych oraz biodegradacją zanieczyszczeń szczególnie szko-
dliwych dla zdrowia.

Głęboka wiedza i umiejętności organizacyjne umożliwiły Mariannie Pawlaczyk-
Szpili uzyskanie w 1972 r. tytułu profesora nadzwyczajnego, a w 1980 r. – profesora 
zwyczajnego.

Ogromne zaangażowanie w pracę naukową łączyła z funkcjami organizacyjny-
mi. Kierowała Zespołem Biologii i Biochemii Środowiska (1972–1978), Zespołem 
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Biologii i Ekologii (1978–1992) i Zakładem Biologii i Ekologii (1992–1995). 
Była prodziekanem Wydziału Inżynierii Sanitarnej (1966–1972) i zastępcą dy-
rektora Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska (1972–1975). Brała aktywny 
udział w pracach wielu organizacji naukowych. Była członkiem czterech komite-
tów PAN (1966–1972 – przewodnicząca Komisji Mikrobiologii Wody i Ścieków 
Komitetu Mikrobiologicznego PAN), pięciu rad naukowych uczelnianych i re-
sortowych, Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego, Polskiego Towarzystwa 
Mikrobiologicznego oraz Międzynarodowego Towarzystwa Limnologicznego.

Wypromowała 15 doktorów, z których trzech uzyskało stopień doktora habili-
towanego, a jeden – tytuł profesora. Była autorką 182 prac naukowych, 5 książek 
i 11 skryptów. Opracowała 108 recenzji prac doktorskich i habilitacyjnych oraz 
9 wniosków o tytuł profesora. Była wielokrotnie nagradzana i wyróżniana przez 
JM Rektora Politechniki Wrocławskiej, dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska 
i dyrektora Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska. Została odznaczona Krzyżem 
Kawalerskim Odrodzenia Polski (1974), Medalem Edukacji Narodowej (1992), 
Złotą Odznaką Politechniki Wrocławskiej (1971) i Złotą Odznaką Budowniczych 
Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego (1977).

W zmarłej Pani Profesor straciliśmy wybitną osobowość naukową. Człowieka 
bardzo wymagającego zarówno wobec siebie, jak i wobec studentów i pracowni-
ków naukowych. Za Jej surowością kryła się zawsze troska o jakość pracy naukowej 
i dydaktycznej oraz świadomość wielkiej odpowiedzialności za kształcenie młode-
go pokolenia. Jednocześnie była bardzo wrażliwa na problemy osobiste i rodzinne 
współpracowników. Traktowała nas jak członków rodziny, za których losy bierze 
się pewną odpowiedzialność. Jej wiara w możliwości młodego pokolenia była dla 
wielu bodźcem do starań o sukcesy naukowe.

Mimo dużego dorobku naukowego pozostała człowiekiem skromnym i stale dą-
żącym do pogłębiania wiedzy.

Jesteśmy wdzięczni losowi i czujemy się wyróżnieni, że przez wiele lat mogliśmy 
korzystać z wiedzy Pani Profesor i współpracować z tak wspaniałym człowiekiem 
i naukowcem, który całe zawodowe życie poświęcił bez reszty nauce oraz kształceniu 
studentów i kadry naukowej.

Waldemar Adamiak, Barbara Kołwzan, Janina Moskal, 
Katarzyna Piekarska, Joanna Karpińska-Smulikowska 
i Teodora Traczewska
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Międzynarodowa konferencja naukowa 
„Problemy wzbogacania i ochrony różnorodności 
biologicznej obszarów wodno-torfowiskowych – 
renaturalizacja, rekultywacja, 
restytucja, reintrodukcja” 
(Janów Lubelski, 23–24 IX 2005 r.)

Konferencja zorganizowana została w Ośrodku Edukacji Ekologicznej 
Nadleśnictwa Janów Lubelski w ramach obchodów Roku Ukrainy w Polsce. Jej 
celem była wymiana doświadczeń i przybliżenie problemów związanych ze stra-
tegiami ochrony różnorodności biologicznej na różnych poziomach jej organiza-
cji. Konferencja ma charakter cykliczny i jest kontynuacją spotkań zorganizowa-
nych w Okunince nad Jeziorem Białym Włodawskim w 1999 roku oraz w Janowie 
Lubelskim w latach 2000 i 2004.

Tematyka konferencji była bardzo szeroka i obejmowała wyniki badań nad sta-
nem, zmianami w czasie i wpływem różnych czynników na różnorodność biologicz-
ną naturalnych ekosystemów. Szczególną uwagę zwrócono na zagadnienia dotyczące 
strategii odtwarzania, wzbogacania i ochrony różnorodności biologicznej oraz go-
spodarowania jej zasobami. Szeroko omawiane były problemy restytucji i reintro-
dukcji gatunków, renaturalizacji ekologicznie przekształconych ekosystemów lub 
ich fragmentów, rewitalizacji i rekultywacji terenów całkowicie zdegradowanych 
oraz monitoringu gatunków i ekosystemów rewitalizowanych. Nie brakowało rów-
nież prac omawiających zastosowanie zaawansowanych technik informatycznych 
w gospodarowaniu zasobami przyrody. W dalszej perspektywie propozycje rozwią-
zań i osiągnięć badawczych zaprezentowanych na konferencji mogą stanowić mery-
toryczne podstawy do opracowania strategii aktywnej ochrony różnorodności bio-
logicznej obszarów hydrogenicznych.

Zorganizowano również sesję terenową, podczas której uczestnicy konferencji 
mieli możliwość przejazdu lokalną „kolejką”, obejrzenia ścieżek dydaktycznych w Le-
śnym Kompleksie Promocyjnym, rezerwatu „Szklarnia”, pobliskiej stadniny i innych 
lokalnych atrakcji. Wieczorem na śródleśnej polanie zorganizowano ognisko, przy 
którym miłą atmosferę podtrzymywał ludowy zespół muzyczny i piwo z Janowskie-
go Browaru. 

W konferencji udział wzięło 90 uczestników reprezentujących zarówno krajowe 
ośrodki naukowe, jak i zagraniczne z Ukrainy (9 osób), Białorusi (2) i Kanady (1). 
Obecni byli też przedstawiciele Parków Narodowych, Wojewódzki Konserwator 
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Przyrody oraz przedstawiciele lokalnego samorządu i administracji. Na konferencji 
wygłoszono 34 referaty i zaprezentowano 39 plakatów. Streszczenia referatów i pla-
katów zostały wydane w materiałach konferencyjnych, zaś pełne teksty prac zostaną 
opublikowane w specjalnym tomie „Acta Agrophysica” lub „Teki Komisji Ochrony 
i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego”.

Organizatorami konferencji byli: Polska Akademia Nauk – Oddział w Lublinie, 
Akademia Rolnicza w Lublinie (Katedra Hydrobiologii i Ichtiobiologii), Polskie 
Towarzystwo Hydrobiologiczne, Centrum Ochrony Środowiska Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lu-
blinie – Centrum Doskonałości UE AGROPHYSIS, Instytut Fizyko-Mechaniczny 
im. Karpenki Narodowej Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie, Instytut Ekologii 
Karpat Narodowej Akademii Nauk we Lwowie, Lwowski Państwowy Uniwersytet 
im. I. Franki we Lwowie. Wsparcie finansowe konferencji uzyskano z Minister-
stwa Nauki i Informatyzacji, Oddziału PAN w Lublinie, Instytutu Agrofizyki PAN 
– Oddziału w Lublinie, WFOŚiGW w Lublinie, Starosty Janowskiego i Burmistrza 
Janowa Lubelskiego. Konferencji przewodniczyli: prof. S. Radwan, prof. J. Gliński, 
prof. Z. Michalczyk, prof. V. V. Panasyuk i prof. R. Walczak.

Wojciech Płaska

Ogólnopolska konferencja na temat 
„Wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej – 
ocena stanu ekologicznego wód w Polsce – ECOSTATUS”
(Łódź, 7–9 XII 2005 r.)

Spotkanie zorganizowane zostało przez Uniwersytet Łódzki we współpracy 
z Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska, a patronat nad nim objęło Polskie 
Towarzystwo Hydrobiologiczne. Podczas trzech dni obrad zaprezentowano po-
nad 50 wystąpień zgrupowanych w dziewięciu sesjach tematycznych, dotyczących 
zagadnień związanych z wdrażaniem wymogów tak zwanej Ramowej Dyrektywy 
Wodnej do praktyki monitoringu środowiska. W konferencji uczestniczyło około 
130 osób reprezentujących liczne ośrodki naukowe z całej Polski oraz kilkoro gości 
zagranicznych.

Skrócona nazwa konferencji brzmiała „ECOSTATUS”, co stanowiło nawiązanie 
do głównego jej przesłania – wprowadzenia do systemów monitoringu i oceny sta-
nu środowiska kryteriów biologicznych i ekologicznych, zgodnie z wymogami Unii 
Europejskiej. Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
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23 października 2000 r., ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzi-
nie polityki wodnej, zwana Ramową Dyrektywą Wodną, stanowi podstawowy akt 
prawny krajów członkowskich Unii Europejskiej w zakresie gospodarki i polity-
ki wodnej. Nakłada ona na państwa członkowskie szereg zobowiązań dotyczących 
klasyfikacji środowisk wodnych, zasad i kryteriów oceny ich stanu ekologiczne-
go oraz – w niedługiej perspektywie – osiągnięcia „dobrego stanu ekologicznego”. 
Zasadnicza zmiana spojrzenia na kwestie oceny stanu środowiska i zasady monito-
ringu wód powierzchniowych zawarta w tej dyrektywie polega na przypisaniu klu-
czowej roli biologicznym wskaźnikom stanu środowiska, z uwzględnieniem różnych 
zespołów hydrobiontów: fitoplanktonu, makrofitów, makrobentosu oraz ichtiofau-
ny. Większość dotychczas stosowanych systemów monitoringu, szczególnie w kra-
jach Europy Środkowej, oparta była na tradycyjnych wskaźnikach chemicznych oraz 
indeksach saprobowości. Biologiczne komponenty oceny stanu wód uwzględniane 
były w tych systemach w ograniczonym zakresie. Nowe podejście do oceny stanu 
ekologicznego wód zawarte w RDW wymaga nie tylko zmiany i rozszerzenia syste-
mów zbierania danych w monitoringu środowiska, ale przede wszystkim opracowa-
nia miarodajnych metod oceny stanu ekologicznego wód na podstawie poszczegól-
nych komponentów biologicznych, a także wskaźników funkcjonalnych, opartych 
na wiedzy z zakresu szeroko rozumianej ekologii wód. 

Prace nad przygotowaniem metod oceny biologicznej stanu ekosystemów wod-
nych prowadzone są w krajach Unii Europejskiej już od kilku lat i znajdują się na 
bardzo różnych etapach zaawansowania. Omawiana konferencja miała na celu ana-
lizę istniejącego programu monitoringu i zrównoważonego gospodarowania woda-
mi, przegląd prowadzonych badań i rozwoju krajowej metodyki oceny stanu ekolo-
gicznego wód na tle metod stosowanych w Europie, a także nawiązanie współpracy 
między instytucjami centralnymi i lokalnymi zaangażowanymi w proces wdrażania 
Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce a jednostkami naukowo-badawczymi pracu-
jącymi nad dostarczeniem niezbędnych metod.

Spośród zakreślonych przez organizatorów celów konferencji najpełniej zrealizo-
wany został przegląd i prezentacja badań związanych z oceną stanu ekologicznego 
wód. Wynikało to zapewne z naturalnej skłonności przedstawicieli środowiska na-
ukowego do skupiania się na prowadzonych przez siebie szczegółowych badaniach, 
ich prezentacji i wnikliwej dyskusji wyników w gronie specjalistów z danej dziedziny. 
Taki schemat prezentacji, ogólnie przyjęty na konferencjach naukowych, tym razem 
nie do końca odpowiadał założeniom spotkania, w których większy nacisk położono 
na praktyczne zastosowanie wyników badań jako podstawy oceny stanu ekologicz-
nego wód w przygotowywanym nowym systemie monitoringu. Niektóre wystąpie-
nia szły w tym kierunku, gdyż prezentowano w nich kompleksowe metodyki opra-
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cowane do oceny poszczególnych typów środowisk wodnych w oparciu o określone 
komponenty biologiczne, takie jak fitoplankton, makrofity, makrobentos czy ryby, 
albo też dotyczyły one ogólnych problemów klasyfikacji i typologii wód. Znaczna 
część prezentacji dotyczyła jednak szczegółowych badań, stanowiących wprawdzie 
podstawy do opracowania różnego rodzaju metod oceny stanu środowiska, niemniej 
nie nadających się do bezpośredniego zastosowania w systemie monitoringu.

Udało się także przeprowadzić planowaną analizę istniejącego systemu monito-
ringu wód w kontekście wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej. Zwracano uwa-
gę na znaczne rozbieżności między obecnym systemem i możliwościami organów 
Inspekcji Ochrony Środowiska a zawartymi w dyrektywie wymaganiami oceny stanu 
ekologicznego wód w oparciu o komponenty biologiczne. Najbardziej niepokojąco 
wyglądało tu zestawienie stanu zawansowania prac nad nowym systemem monito-
ringu z zakreślonymi w Ramowej Dyrektywie Wodnej terminami jego opracowania 
(do końca 2006 r.) i wdrożenia (do końca 2007 r.). O ile wywiązanie się w terminie 
z pierwszego zobowiązania (tj. opracowania systemu) wydaje się możliwe, przy zało-
żeniu że nie będzie to system ostateczny, a raczej podstawa do dalszych modyfikacji, 
w miarę rozwoju i testowania nowych biologicznych metod oceny, o tyle wprowa-
dzenie programu w życie wydaje się znacznie trudniejsze, wobec braku dostatecznej 
liczby pracowników Inspektoratów Ochrony Środowiska posiadających odpowied-
nie kwalifikacje. Skalę trudności stojących przed tymi organami doskonale obrazuje 
choćby liczba ponad 80 rodzin bezkręgowców bentosowych, których rozpoznawania 
wymaga wskaźnik opracowany w Polsce dla środowisk rzecznych, przy czym warto 
wspomnieć, że część specjalistów nadal zarzuca tej metodzie zbytnie uproszczenie 
związane z zawężeniem oznaczeń do poziomu rodziny... Przykład ten obrazuje też 
jak trudno jest znaleźć metody pozwalające na dokładną, jednoznaczną i bezsporną 
ocenę stanu ekologicznego wód w oparciu o komponenty biologiczne, które to me-
tody jednocześnie byłyby dostatecznie proste dla potrzeb systemu monitoringu. 

Rozwiązania przedstawionych wyżej trudności można szukać jedynie przez moż-
liwie ścisłą współpracę organów państwowych odpowiedzialnych za wdrożenie 
zgodnego z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej systemu monitoringu wód 
z wieloma placówkami naukowymi, dysponującymi odpowiednio przygotowanymi 
specjalistami w poszczególnych dziedzinach. Nawiązanie takiej współpracy było też 
jednym z założeń konferencji, jednak jego realizacja powiodła się tylko częściowo. 
Niewątpliwie obecni na spotkaniu przedstawiciele administracji państwowej zyskali 
szeroki przegląd prac nad stworzeniem narzędzi pozwalających na ocenę stanu eko-
logicznego wód, podejmowanych w różnych ośrodkach naukowych. Jednak w toku 
dyskusji wyraźnie zaznaczał się dystans między środowiskami naukowymi a przed-
stawicielami praktyki monitoringu i ochrony środowiska. Widoczny był też brak 
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dostatecznej koordynacji w skali kraju działań podejmowanych w ramach różnych 
projektów badawczych (krajowych i międzynarodowych), tak iż w efekcie prowa-
dzonych badań można spodziewać się powstania wielu różnorodnych metod walo-
ryzacji środowiska, nie zaś jednego, spójnego i kompletnego systemu monitoringu. 
W toku dyskusji padały też niejednokrotnie krytyczne uwagi dotyczące tak podsta-
wowych spraw, jak stosowana terminologia i nazewnictwo w języku polskim, które 
na poziomie czysto akademickim mogą nie mieć zasadniczego znaczenia (zwłaszcza 
że większość literatury operuje językiem angielskim), jednak okazują się niezwykle 
istotne przy przechodzeniu na poziom regulacji ustawowych i innych norm praw-
nych, gdzie każde pojęcie, nawet tak oczywiste jak „jezioro”, musi być jednoznacznie 
zdefiniowane.

W podsumowaniu należy stwierdzić, że omawiana konferencja była bardzo po-
trzebna, gdyż pozwoliła na przegląd ogromnej liczby prac i projektów realizowanych 
w związku z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej w Polsce. Zapisane w tej dy-
rektywie wymagania dotyczące biologicznej oceny stanu ekologicznego wód przy-
czyniły się w ostatnich latach do znacznego przyspieszenia i rozwoju prac nad tego 
rodzaju metodami waloryzacji środowiska, i to w skali całej Europy. Do trwałych 
rezultatów konferencji zaliczyć można przygotowywane przez Uniwersytet Łódzki 
wydanie opracowań opartych na wygłoszonych referatach w formie monografii oraz 
zamieszczenie przedstawionych prezentacji na stronie internetowej pod adresem: 
www.icoz.uni.lodz.pl/ecostatus.html. 

Na zakończenie wypada jeszcze podkreślić dobrą organizację spotkania, łącz-
nie z uroczystą kolacją w Pałacu Biedermana, która dzięki nastrojowym wnętrzom 
i oprawie muzycznej pozwoliła uczestnikom posmakować klimatu dawnej, fabry-
kanckiej Łodzi. 

Paweł Prus 

Konkurs fotograficzny „W stronę… wody” 

2 marca 2006 roku w budynku Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego 
odbył się wernisaż wystawy laureatów konkursu fotograficznego zorganizowanego 
przez Oddział w Warszawie Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego. Konkurs za-
tytułowany „W stronę… wody” i ogłoszony w czerwcu, a zamknięty pod koniec paź-
dziernika 2005 roku, miał ukazać piękno wody i niepowtarzalność środowisk przez 
nią kreowanych, oraz rolę wody w życiu naszym i naszej planety. Zaproponowano 
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trzy kategorie tematyczne zdjęć: woda w krajobrazie, woda jako środowisko życia 
oraz zagrożenia wody i środowisk wodnych, a prace miały być nadsyłane w dwóch 
kategoriach wiekowych: 15–18 lat oraz powyżej 18 lat. Był to konkurs otwarty, skie-
rowany do szerokiego gremium – nie tylko do członków Oddziału PTH w War-
szawie. Informacje dotyczące konkursu były dostępne na stronach internetowych 
Oddziału i czasopisma „Żagle” oraz rozsyłane były e-mailem do członków Oddziału 
PTH w Warszawie oraz pracowników Wydziału Biologii UW. W odpowiedzi nade-
słano aż 163 fotografie, przy czym ponad 30 fotografii z zagranicy: z Bośni i Herce-
gowiny oraz z Chin! 

Jury w składzie: dr Marek Ostrowski – przewodniczący, mgr Joanna Rybak 
– sekretarz i dr Jerzy Romanowski – członek komisji, oceniając anonimowe prace 
(wszystkie fotografie były opatrzone słownym godłem, a nazwiska i adresy autorów 
były zamieszczone w osobnych, zaklejonych kopertach opatrzonych tym samym go-
dłem), wybrało 52 prace na wystawę pokonkursową, spośród wszystkich nadesła-
nych fotografii. Jury wyłoniło z nich Grand Prix oraz zwycięzców w 3 kategoriach 
tematycznych i 2 kategoriach wiekowych. 

Mogąc, zgodnie z regulaminem, wyróżnić główną nagrodą tylko jedno zdję-
cie wśród ośmiu zdjęć wybranych jako najlepsze, jury wybrało zdjęcie Tomasza 
Janeckiego pt. „Lodowy okręt” (rys. 1) jako najwszechstronniej oddające w jed-
nym obrazie wszystkie idee konkursu. Jak uzasadnił wybór jury przewodniczący, 
dr Marek Ostrowski: „Zdjęcie ukazuje wodę nie tylko w krajobrazie rzeczywistym 
i emocjonalnym, ale jednocześnie przez ukształtowanie jej w monumentalną pomni-
kową bryłę przekształca wodę w jej własny symbol. Lodowa, a nie płynna postać wody 
odbierana może być jako symbol trwałości w przyrodzie i jednocześnie bezpieczny za-
pas dla przyszłych pokoleń. Ukazany na zdjęciu krajobraz w całości zbudowany jest 
wyłącznie z wody i na dodatek praktycznie we wszystkich występujących na Ziemi 
postaciach. Ponadto ukazanie wody w postaci właśnie bryły lodu możemy odczytać 
dodatkowo jako symbol jeszcze bardziej uniwersalny – wody nie tylko kolebki życia 
na Ziemi, ale postaci, której poszukujemy również we Wszechświecie, rozszerza ideę 
konkursu poza granice Ziemi”.

Organizatorzy konkursu dziękując jurorom za taką decyzję i interpretację posta-
nowili za zgodą Autora, że zdjęcie wyrażające tak uniwersalne przesłanie i symbol 
wody będzie stanowiło w przyszłości logo konkursów poświęconych wodzie organi-
zowanych przez Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne.

Spośród pozostałych prac w kategorii wiekowej powyżej 18 lat należy wymienić 
serię zdjęć Moniki Gołąb-Jabłeckiej zatytułowaną: „Od strony Sahary, czyli opowieść 
o braku wody w pięciu odsłonach” (I nagroda w kategorii „Woda w krajobrazie”) 
i 3 zdjęcia wyróżnione w tej kategorii: Anny Olszewskiej pt. „Impresja”, Izabeli i Rober-

wiadomosci ekologiczne 6.indd   113wiadomosci ekologiczne 6.indd   113 2006-06-08   19:52:202006-06-08   19:52:20



114 WIADOMOŚCI HYDROBIOLOGICZNE

Rys. 1. Grand Prix konkursu fotograficznego „Lodowy okręt” Tomasza Janeckiego
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ta Wojtachnik – „W stronę słońca” oraz Dariusza Bartosika – „Bez tytułu”. W kategorii 
„Woda jako środowisko życia” I nagrodę zdobyło zdjęcie Ryszarda Chrósta zatytuło-
wane „Pelikan 1”, ukazujące zrywającego się do lotu pelikana, a „Bakterie i Archeony” 
Dariusza Bartosika, „Kółko graniaste, czworokanciaste” Pawła Jędryczaka i „Lustro” 
Pawła Jakubika zdobyły wyróżnienia. Niestety, nie otrzymaliśmy zdjęć w tej katego-
rii wiekowej, obrazujących zagrożenia wody i środowisk wodnych. Wśród młodzieży 
w kategorii „Woda w krajobrazie” zdjęcie Karoliny Jasser zatytułowane „Kałuża wiel-
ka jak morze” zdobyło I nagrodę, a Jarosław Barkowski i Vanja Samardzija otrzymali 
wyróżnienia za cykle zdjęć zatytułowane „Wodo matko nasza” i „Rzeka Vrbas – jedna 
powieść”. Autorka ostatniej serii zdjęć, uczestniczka konkursu z Bośni, uzyskała jeszcze 
wyróżnienia w kategorii „Woda jako środowisko życia” za zdjęcia „Noworoczny bal na 
wodzie” i w kategorii „Zagrożenia wody i środowisk wodnych” serią pt. „Ktoś żyje w dół 
rzeki”, ratując jednocześnie honor uczestników, którzy koncentrując się na swoich arty-
stycznych wizjach środowisk wodnych, nie wykazali zainteresowania tą problematyką. 
Lista pozostałych prac, które zakwalifikowały się do wystawy i ich autorów oraz same 
zdjęcia są do obejrzenia w galerii zdjęć zamieszczonej na stronie internetowej Oddziału 
PTH w Warszawie (http://www.pth.home.pl/Oddzial_wawa/index.html).

Nagrodzone i wyróżnione osoby otrzymały nagrody rzeczowe w postaci albu-
mów fotograficznych, które były ufundowane przez firmę Precoptic sp. z o.o. oraz 
przez Ministerstwo Środowiska i agencję Reuters. Nagrodę Grand Prix, dwutomowy 
album „Gea”, ufundował przewodniczący komisji dr Marek Ostrowski. Autorzy prac, 
które nie zostały nagrodzone, ale zostały wyróżnione kwalifikując się do wystawy, 
otrzymali książki i płyty DVD przekazane przez wydawnictwo PWN i Ministerstwo 
Środowiska. O piękne wystawienie prac zadbał sklep meblowy IKEA – Targówek, 
wypożyczając nieodpłatnie Towarzystwu solidne drewniane ramy do obrazów. 

Na wernisaż przybyło ponad 60 osób, a wystawa, która mieściła się na parterze 
w budynku Wydziału Biologii UW, przyciągając rzesze studentów i pracowników 
Wydziału, była otwarta do 14 marca 2006 roku, a następnie została przeniesiona 
na miesiąc do Ministerstwa Środowiska. Zapraszamy również do odbycia wirtual-
nej wycieczki po wystawie pokonkursowej na naszej stronie internetowej. Oddział 
Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego w Warszawie zapowiada jednocześnie 
rozpisanie kolejnego konkursu fotograficznego poświęconego wodzie, a dokładne 
informacje dotyczące nowej edycji konkursu będą dostępne na stronie interneto-
wej naszego Oddziału. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału 
w tej edycji, w której będziemy chcieli z większą uwagą przyjrzeć się związkom czło-
wieka z wodą i jego wpływowi na środowiska wodne. 

Iwona Jasser
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