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Sprawozdania
Debata Mazurska nt. stanu środowiska
naturalnego Mazur
Wierzba, 24-25 września 2012 roku
Debata dotycząca stanu środowiska naturalnego Mazur, nazywana przez organizatorów
krócej - „Mazurską”, została zorganizowana z inicjatywy Lokalnej Grupy Rybackiej
(LGR) „Mazurskie Morze” z siedzibą w Orzyszu dzięki dofinansowaniu udzielonemu
z Programu Operacyjnego „Ryby”. Patronat naukowy nad spotkaniem objął Prof. dr
hab. Ryszard Chróst, Kierownik Zakładu Ekologii Mikroorganizmów, Wydziału Biologii
Uniwersytetu Warszawskiego.
Celem Debaty Mazurskiej była integracja różnorodnych środowisk
zainteresowanych stanem środowiska
naturalnego Pojezierza Mazurskiego
jak również dyskusja dotycząca przyszłości badań naukowych i gospodarki w tym rejonie. Tak więc tematem
przewodnim spotkania była konfrontacja wiedzy naukowej prezentowanej
przez zaproszonych gości z możliwościami jej wykorzystywania w zarządzaniu zasobami naturalnymi Mazur.
Debatę rozpoczęło wystąpienie pani Ewy Barcz – Kierownika Biura Wdrażania Programu Operacyjnego
„P.O. RYBY” Urzędu Marszałkowskiego
w Olsztynie, która przedstawiła plan

implementacji i prowadzenia zrównoważonego rozwoju sektora rybołówstwa oraz nadbrzeżnych obszarów rybackich w latach 2007-2013 w wojewóztwie Warmińsko – Mazurskim, mając na uwadze realizowany równolegle
program ochrony środowiska.
Przez kolejne dwa dni konferencji referaty wygłosili: prof. dr hab.
Ryszard Chróst, który omówił aktualny stan jakości wód jeziora Śniardwy,
a następnie także zaproszeni przez profesora specjaliści z kilku ośrodków naukowych w kraju. I tak w debacie wzięli
udział: prof. dr hab. Tadeusz Krzywosz
(Instytut Rybactwa Śródlądowego
w Olsztynie), dr hab. Waldemar Siuda

(Zakład Ekologii Mikroorganizmów
Uniwersytetu Warszawskiego), dr hab.
Paweł Koperski (Zakład Hydrobiologii
Uniwersytetu Warszawskiego), dr hab.
Iwona Gołaś (Katedra Mikrobiologii
Środowiskowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego), dr Iwona Jasser (Zakład Ekologii Mikroorganizmów Uniwersytetu Warszawskiego) oraz mgr
Magdalena Gonciarz (Instytut Genetyki i Biotechnologii Uniwersytetu Warszawskiego).
Podczas dwudniowej sesji
omówiono:
• specyfikę oraz funkcjonowanie zlewni systemu Jezior Mazurskich pod kątem ich prawidłowej ochrony;
• zagrożenia dla jezior i zdrowia człowieka wynikające z toksycznych zakwitów sinic;
• wpływ kormorana czarnego na różnorodność biologiczną;
• oddziaływanie degradacji środowiska jeziornego na stan ichtiofauny;
• znaczenie intensywnej gospodarki rybackiej w tworzeniu zanieczyszczenia
mikrobiologicznego
wód
powierzchniowych;
• możliwości restytucji ryb w Polsce
oraz szansę realizacji projektów tego
rodzaju na Pojezierzu Mazurskim.
Poza naukowcami w konferencji wzięło udział ponad 100 osób,
w tym m. in. przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej,

parlamentarzyści, przedstawiciele gospodarstw rybackich i Lokalnych Grup
Rybackich, organizacji pozarządowych
oraz mieszkańcy obszaru objętego
działaniem LGD „Mazurskie Morze”.
Podczas debaty, po wystąpieniu Pani Alicji Kruszenickiej i dr. Jerzego Kruszenickiego, reprezentujących
Radę Programową Mazurskiego Parku
Krajobrazowego, wywiązała się ożywiona dyskusja na temat planów stworzenia nowej formy ochrony przyrody
w postaci parku narodowego. Emocje,
jakie towarzyszyły bardziej kontrowersyjnym kwestiom, które bardziej szczegółowo omówione zostały w wywiadzie z prof. Ryszardem Chróstem, łagodzone były przepięknym otoczeniem
Domu Pracy Twórczej PAN w Wierzbie, w którym odbywało się spotkanie.
Nie zabrakło również okazji do wymiany poglądów poza salą plenarną, podczas obiadów i uroczystej kolacji, kiedy
to podano specjały kuchni mazurskiej.
Organizatorzy Debaty za cel postawili
sobie stworzenie powiązania między
specjalistyczną wiedzą o środowisku,
a społeczeństwem oraz upowszechnianiem i promocją zasad zrównoważonego rozwoju. Uczestnicy Debaty
opuścili Wierzbę z perspektywą dalszej
współpracy i chęcią do podejmowania
kolejnych kroków w ramach wdrażania
Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów
Rybackich.
Magdalena Gonciarz
Uczestnicy Debaty
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Wywiad
Z prof. dr hab Ryszardem Chróstem
rozmawia Magdalena Gonciarz
Magdalena Gonciarz: Skąd wzięła się
inicjatywa
zorganizowania
Debaty
Mazurskiej?
Prof. Ryszard Chróst: Pomysł ten powstał
kilka lat temu. Już od czterdziestu lat Zakład Ekologii Mikroorganizmów (ZEM)
prowadzi badania na terenie Wielkich
Jezior Mazurskich (WJM). Szczególnie w
ostatnich latach władze lokalne, wiedząc
o naszych doświadczeniach związanych
z badaniem funkcjonowania i stanu jakości wód WJM, zwracały się z różnymi
pytaniami. Oczekiwano od nas przede
wszystkim porad, co robić żeby jeziora
stały się czystsze, jakie są dla nich zagrożenia eutrofizacyjne, no i przede wszystkim jak pogodzić dobry stan jakości wód
jeziornych z ich użytkowaniem przez turystów i lokalne społeczności. Od 2000
roku zaczęliśmy funkcjonować w tamtym regionie jako grono ekspertów związanych z szeroko pojętą ochroną środowiska i tak się stało, że w 2007 roku
zorganizowaliśmy pierwszą konferencję
na temat stanu jakości wód jeziornych.
Czego dotyczyło to pierwsze spotkanie?
Było ono związane z rozwojem Mazur
pod względem przemysłowym, rybackim, kulturowym i turystycznym. Przedstawiono wówczas aktualne problemy
związane z ochroną WJM – ich zanieczyszczeniem, eutrofizacją oraz wpływem na aktywność gospodarczą człowieka. Odbiorcami tej konferencji byli
przede wszystkim przedstawiciele władz
samorządowych lokalnych gmin i powiatów - rejonu od Węgorzewa do Rucianego Nida.
Jaka była reakcja ze strony władz lokalnych na taką formę dzielenia się doświadczeniami związanymi z ochroną
środowiska?
Spotkało się to z bardzo dużym zainteresowaniem i wręcz poproszono nas, aby
takie spotkania, w których uczestniczą
naukowcy, samorządowcy, lokalni inwestorzy i osoby zaangażowane w ochronę środowiska, organizować cyklicznie.
Byłaby to doskonała okazja, by podzielić

się doświadczeniem oraz stworzyć forum dyskusyjne na temat problemów
funkcjonowania Krainy Wielkich Jezior
Mazurskich. Dlatego też w 2010 roku po
trzech latach odbyło się kolejne spotkanie, a po nim następne właśnie we wrześniu 2012 roku. Ponadto od trzech lat
ZEM jest stałym członkiem Lokalnej Grupy Działania (LGD) Mazurskie Morze.
Czym zajmuje się Lokalna Grupa Działania Mazurskie Morze?
Przy udziale Ministerstwa Rolnictwa stowarzyszenia takie powstały w ostatnich
latach w całej Polsce. Zrzeszenie działające na terenie Mazur tworzone jest przez
zespół społeczników z sześciu gmin w
obrzeżu jez. Śniardwy: Mikołajki, Ruciane Nida, Piecki, Biała Piska, Pisz i Orzysz.
Opracowali oni w ostatnim czasie lokalną strategię rozwoju obszarów rybackich i zależnych od gospodarki rybackiej, co spotkało się z pozytywną opinią
Ministerstwa Rolnictwa. Dało to możliwość ubiegania się o redystrybucję środków finansowych z P.O. Ryby. LGD Mazurskie Morze otrzymała na ten cel ponad
38 mln złotych na 3 lata. W LGD Mazurskie Morze, Zakład Ekologii Mikroorganizmów w mojej osobie jest reprezentowany w postaci przewodniczącego
komitetu oceniającego wnioski projektowe i wyrażającego opinie na temat finansowania tych wniosków. W związku
z tym jesteśmy tam traktowani jako członek lokalnej społeczności, chociaż mieszkający w Warszawie, jednak od wielu lat
prowadzący działania zawodowe na terenie WJM. Dlatego też ta ostatnia Debata Mazurska była organizowana wspólnie przez LGD Mazurskie Morze i ZEM.
W spotkaniu wzięło udział 120 osób,
a szczególnie gorącym tematem debaty
była dyskusja wokół koncepcji powołania Mazurskiego Parku Narodowego.
Rzeczywiście, ta kwestia jest bardzo interesująca i nieco kontrowersyjna. Jaka jest
Pana opinia na temat tworzenia parku
Narodowego na obszarze WJM?
Nie jestem ekstremalnym przeciwnikiem

powstania Parku Narodowego, ale nie
widzę racjonalnych powodów do jego
powołania. Najbardziej cenne przyrodniczo, ekologicznie i krajobrazowo fragmenty Warmii i Mazur są chronione już
od wielu lat w postaci rezerwatów ścisłych lub ostatnio – obszarów Natura 2000. Powołanie parku narodowego
w granicach, jakie proponują jego propagatorzy, nie chroni całości kompleksu
WJM przed zagrożeniami, natomiast skutecznie uniemożliwia prowadzenie działalności turystycznej, gospodarczej i rekreacyjnej mieszkańców. Tutaj powstaje
problem, bo przecież z tego ci ludzie się
utrzymują. Przeciwnikami powstania nowej formy ochrony z pewnością są władze samorządowe. Są realistami i wiedzą,
że wstrzyma to jakikolwiek rozwój tego
regionu. Stałby się on swoistym skansenem, w którym być może będą żyli ludzie, jednak bardzo biedni i nieszczęśliwi. I tę sytuację w zupełności rozumiem.
Władze wybrane w demokratycznych
wyborach samorządowych, nie mogą sobie na to pozwolić. Ich zadaniem jest reagować na opinie i głosy mieszkańców.
Czy Pana zdaniem ten temat był najbardziej kontrowersyjny, czy może pojawiły
się także inne budzące tyleż samo pytań
i wątpliwości?
Myślę, że był to taki sztandarowy temat,
który spotkał się z burzliwą dyskusją
począwszy od przyrodników, leśników,
skończywszy na środowisku rybaków
czy ludzi związanych z przemysłem turystycznym. Reperkusje tego trwają do
dziś. Jednak drugim takim „gorącym” tematem, było przedstawienie naszego raportu dotyczącego zagrożeń i stanu jakości ekologicznej wód jez. Śniardwy.
Czego dotyczył ten raport?
Okazało się, że choć badania trwają na
Mazurach już 50 lat, to do tej pory wiedzieliśmy dość niewiele. Zakład Ekologii
Mikroorganizmów, wspierany przez LGD
Mazurskie Morze przeprowadził ostatnio
badania, z których wynika, że Śniardwy
wymagają szybkiej „pomocy” ze strony

ludzi i użytkowników wód. Dochodzi nawet do tego, że w okresie późnoletnim,
na przełomie sierpnia i września, południowo-wschodnia część jeziora, ta, która przylega do Jeziora Mikołajskiego i jez.
Bełdany odprowadza wody do jez. Roś,
staje się jednym z najbardziej zeutrofizowanych fragmentów Wielkich Jezior Mazurskich, o charakterze hypereutrofii.
Co ma wpływ na tak niepokojący stan?
Mają na to wpływ dwa główne źródła zanieczyszczeń. Po pierwsze jez. Śniardwy
odbiera zanieczyszczone wody z całego
kompleksu południowej części WJM począwszy od jez. Niegocin aż do Jez. Mikołajskiego. Zgodnie z hydrologią tego
układu zanieczyszczenia przepływają
przez jez. Śniardwy i odprowadzane są
do rzeki Pisy a następnie do rzeki Narwi
i Wisły. Trafiają zatem także do Zalewu
Zegrzyńskiego! Drugim zaś źródłem zanieczyszczeń jest jez. Warnołty, które jest
od kilkunastu lat rezerwatem ścisłym.
Nie mogliśmy ukryć zaskoczenia! Znajduje się tam jedna z największych kolonii kormorana czarnego na Mazurach.
Populacja tych ptaków odprowadza do
wód jez. Warnołty ogromne ilości związków azotu i fosforu pochodzenia ściśle
kałowego. Wszystko to zaś trafia do jez.
Śniardwy. Czyli obserwujemy nie tylko
znaczny wzrost związków eutrofogennych, ale także bakterii. Większość z nich
może nie stanowić zagrożenia dla człowieka. Znajdować się tam jednak mogą
także bakterie patogenne dla człowieka, stanowiące zagrożenie biologiczne.
Te zaskakujące wyniki zostały powtórzone trzykrotnie w ciągu sezonu, wskazując na to samo, czyli winowajcę - kolonię
kormorana czarnego.
Czy prócz tych „gorących” kwestii pojawiły się tematy, które wymagałyby
sprecyzowania?
Powiedziałbym, że była także trzecia
grupa tematów, związana z rybackim
wykorzystywaniem jezior. Pojawiła się tu
grupa referatów wskazująca, że sama gospodarka rybacka - chów czy rozród ryb
– doprowadza do powstania wielu zanieczyszczeń mikrobiologicznych i chemicznych. Mówiliśmy także o możliwościach
rozszerzenia wykorzystania ekologicznie
„zdrowych” jezior mazurskich do reintrodukcji niektórych zanikających ryb drapieżnych, komercyjnie bardzo cennych
i pożądanych przez rybaków.
Zatem zauważa Pan pozytywny stosunek
społeczności rybackiej do współpracy ze
środowiskiem naukowym?

Tak, z pewnością. Muszę przyznać, że
mam bardzo dobre doświadczenia we
współpracy ze środowiskiem lokalnym.
Dowodem na to jest organizacja kolejnej
konferencji. Spotkanie odbędzie się pod
koniec września w tym roku. Tym razem
głównym tematem będzie przedstawienie strategii przeciwdziałania eutrofizacji wód i kompleksowej ochrony systemu Wielkich Jezior Mazurskich, w tym
wpływu gospodarki leśnej na funkcjonowanie zlewni tych jezior. Spotkanie ponownie odbędzie się na prośbę działaczy
władz samorządowych oraz LGD Mazurskie Morze.
Zatem takie spotkania przynosić muszą
spodziewany skutek?
Najwyraźniej dostrzeżona została przez
nich potrzeba poznania sposobów walki
ze wzrostem trofii zbiorników, ale prócz
tego zrozumiano także, że muszą to być
działania spójne w obrębie wszystkich
gmin Krainy WJM. Jest to w pewnym sensie zasługa zorganizowanych przez nas
spotkań – uzmysłowiliśmy władzom lokalnym, że tylko współpraca przynieść
może zamierzone efekty. Tym bardziej
jest to zadowalające, że każda gmina ma
własne spojrzenie na lokalne działania
w zakresie ochrony środowiska.
Czy dostrzega Pan również podobne sygnały ze strony społeczności rybackiej –
czy rybacy widzą potrzebę ochrony przyrody i środowiska?
Rybacy wiedzą już od dawna, że w brudnej wodzie nie ma ryby. W związku z tym
nie mają pieniędzy i są biedni. Do tego
wniosku, w ciągu ostatnich lat, doszła
także cała sfera przemysłu turystycznego i agroturystycznego. Zaczęto zauważać, że turysta nie przyjedzie do miejscowości, czy pensjonatu, który znajduje się
nad „brudnym” jeziorem.
Debata Mazurska jest zatem także odpowiedzią na potrzeby lokalnej ludności,
a spotkanie miało formę debaty. Czy Pan,
jako moderator, nie obawiał się, że taka
forma dyskusji może obrać niepokojący
kierunek?
Uważam, że najlepszą formą do przekonania potencjalnego przeciwnika, który ma inne opinie, jest dyskusja. To nam
się udało zrobić. Dowodem na to, czym
sam byłem zaskoczony, może być wymiana poglądów między zwaśnionymi dotąd stronami – Dyrekcją Krajobrazowego Parku Mazurskiego, która jest
zwolennikiem powołania Parku Narodowego, a lokalnymi grupami samorządowymi, które stoją w opozycji do tego

pomysłu. W trakcie debaty okazało się,
że przedstawiciele obu stron byli skłonni do wymiany poglądów, a wiele mitów wynikało z braku szczegółowej wiedzy. Obecnie wiadomo mi, że występuje
większe zrozumienie między nimi i rozpoczęto poszukiwania kompromisowych rozwiązań.
Słuchając wypowiedzi Pana otrzymałam odpowiedź na moje ostatnie pytanie,
a mianowicie czy udało się osiągnąć cel
przewodni debaty? Myślę, że zdecydowanie tak się stało.
Tak, to prawda.
Jestem pod wrażeniem tego, że została dostrzeżona rzecz bardzo ważna, czyli
możliwość dyskusji na tematy istotne nie
tylko dla środowiska naukowego, czy lokalnych społeczności, ale tak naprawdę
dla wszystkich Polaków, bo chodzi przecież o ochronę Wielkich Jezior Mazurskich
– narodowego skarbu przyrody. Z pewnością Pan Profesor słyszał o tym, że Mazury
zostały wytypowane do walki w konkurencji o bycie jednym z cudów świata?
Przecież byliśmy w finale! Wielkie Jeziora
Mazurskie uplasowały się w tym konkursie na 3 miejscu, co było świetną reklamą
dla tego rejonu Polski. Był to ogromny
sukces, silnie nagłośniony.
Czy również organizacja samej Debaty
spotkała się z odzewem ze strony mediów?
Pomimo, że Debata odbywała się
w Wierzbie, nieopodal Rucianego Nida,
to skutki jej były widoczne w całej Polsce. Lokalna prasa warmińsko-mazurska,
prasa centralna, telewizja ale też fora internetowe nagłośniły główne tezy tej
Debaty, przedstawiając je w swoich komentarzach i informacjach medialnych.
Nie zostało to ograniczone do grona 120
osób, biorących udział w spotkaniu. Informacje dotarły do szerokiego grona
osób zainteresowanych. Ma to moim
zdaniem wielkie znaczenie w budowaniu
szacunku do przyrody, do Mazur i ochrony tego, co najcenniejsze w skali Polski,
ale także całej Europy.
Panie Profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę. W takim razie pozostaje czekać na
kolejną debatę już we wrześniu.
Myślę, że wyczerpaliśmy temat, a kolejna
debata – właśnie – już wkrótce! Będzie
ona krótsza, bo jednodniowa, jednak
problematyka zostanie skupiona wokół
konkretnego tematu. Również dziękuję.

Sprawozdania
XIII Międzynarodowe Sympozjum
Rotiferologiczne
Shillong Indie, 18-24 listopada 2012 roku
W XIII Rotifer Sympozjum w egzotycznym w Shillong w stanie Meghalaya w Indiach
(North-Eastern Hill University) wzięło udział mniej niż zwykle uczestników (67 osób),
na co prawdopodobnie miały wpływ trudności z dotarciem na miejsce obrad (niektórzy
uczestnicy na podróż musieli poświęcić dwie doby). Dzięki niskiej frekwencji można było
więc poświęcić więcej czasu na dyskusje nad ciekawymi referatami i plakatami.
Sympozja poświęcone biologii
i ekologii wrotków (Rotifer Symposium)
odbywają się regularnie, co trzy lata, począwszy od roku 1975. Pierwszych siedem konferencji zorganizowano w krajach europejskich. W trakcie VII Rotifer
Symposium, zorganizowanego w Stacji Hydrobiologicznej w Mikołajkach
w roku 1994, postanowiono, że w miarę
możliwości, co drugie spotkanie powinno odbywać się poza Europą. W rezultacie VIII Rotifer Symposium zorganizowano w St. Paul w USA. Kolejne spotkania
organizowano w Tajlandii, Austrii, Meksyku i Berlinie. XIII sympozjum należało
więc zorganizować poza Europą i przez
pewien czas Komitet Byłych Organizatorów wahał się czy wybrać Indie, czy
Japonię. Przeważyły względy finansowe
oraz ogromne zaangażowanie emocjonalne prof. B. K. Sharmy i wybraliśmy
w rezultacie na miejsce kolejnych obrad
North-eastern Hill University w Shillong
w stanie Meghalaya w Indiach. Shillong
(Fot. 1), stolica stanu Megahalaya, to
jedno z najbogatszych miast Indii. Położone na wysokości około 1500 m nad
poziomem morza otoczone jest górami
tonącymi w zieleni. Stan Meghalaya,
czyli wysunięty fragment wschodnich
Himalajów, jest jednym z najbardziej
deszczowych miejsc na świecie.
W sympozjum wzięło udział
mniej niż zwykle uczestników, na co
prawdopodobnie miały wpływ trudności z otrzymaniem wiz i z dotarciem na
miejsce obrad. Spośród 67 uczestników,

Fot. 1. Widok miasta Shillong z tarasu widokowego
23 osoby pochodziły z kraju gospodarza. Wśród gości zagranicznych najliczniejszą grupę stanowili Meksykanie (12
osób) oraz Polacy (7 osób). Obie grupy
były dodatkowo wzbogacone o liczne osoby towarzyszące. Większość zagranicznych uczestników miała liczne
przesiadki, przy czym często na kolejne
połączenie trzeba było czekać kilka godzin, a kilku uczestników poświęciło na
podróż ponad dwie doby. Docieraliśmy
więc na lotnisko w Guwahati bardzo

zmęczeni podróżą. A nie był to jeszcze
jej koniec. Przed nami pozostawała 120
kilometrowa droga do Shillong. Pokonanie tej odległości taksówkami (jedyny rozsądny środek lokomocji w tym
miejscu) zajęło cztery godziny, a uczestnikom konferencji rozciągające się za
szybą widoki przegnały senność i zmęczenie. Przerażeni licznymi zakrętami
tuż nad stromymi przepaściami zaczynaliśmy żałować, że dobrowolnie naraziliśmy się na tak stresujące przeżycia.

Fot. 2. Wręczanie podarków – pledem
okrywany jest Terry Snell
Na miejscu, tzn. na terenie
kampusu uniwersyteckiego, przed budynkiem Domu Gościnnego, w którym
byliśmy zakwaterowani*, witali nas
wylewnie przemili gospodarze, prof.
B. K. Sharma z małżonką. Wbrew naszym skrytym obawom pokoje, chociaż nieprawdopodobnie tanie, okazały
się całkiem przyzwoicie wyposażone
(włącznie z telewizją kablową) i czyste.

Niestety okazało się, że żaden system
telefonii komórkowej nie działa i nagle
wszyscy uczestnicy okazali się odcięci od
swojego świata. Częściowo, bo od czasu
do czasu, przy odrobinie cierpliwości,
można było skorzystać z Internetu.
Następnego dnia, rozejrzawszy
się po okolicy poczuliśmy się nieco rozczarowani. Przyroda nie wydawała nam
się specjalnie egzotyczna, a lasy sosnowe otaczające kampus uniwersytecki
kojarzyły się niektórym z nas z Mazurami. Dopiero wycieczki w góry zmieniły
to przekonanie. Ale o tym później...
Dla odmiany, niezwykle nas zaskoczyła ceremonia otwarcia obrad. Po
stosownych przemówieniach gospodarze zaczęli wzywać kolejno kilkunastu
uczestników sympozjum ku prezydium,
by wręczyć każdemu z nich prezent,
wełniany koc służący w tym górskim
klimacie do okrywania się w okresie
chłodów (przepięknie utkany i w dwu
kolorach, czarnym dla panów i czerwonym – dla pań – fot. 2) oraz coś, czego
nikt z nas nie mógł przewidzieć, a co jest
przedstawione na fotografii 3. Trudno
nam było się zorientować, jakie były
kryteria rozpatrywane przy typowaniu
eminentnych rotiferologów. Wydaje się,
że gospodarze postanowili uhonorować
w ten sposób członków Komitetu Byłych
Organizatorów oraz Komitetu Organizacyjnego. Ci ostatni otrzymali ponadto
prześliczne bukiety sztucznych kwiatów.
Dopiero wtedy poczuliśmy,
że jesteśmy w egzotycznym dla nas miejscu.
Ze względu na niższą liczbę prezenterów,
obrady (fot. 4) toczyły się
w spokojnym tempie, bez
większych wpadek. Każda z sesji zaczynała się
dłuższym referatem zamówionym, na ogół o charakterze przeglądowym.
Gwiazdą obrad był niewątpliwie Hendrik Segers.
Przedstawił
zamówiony
referat na temat prac nad
Fot. 3. Dokument
wręczany przez
organizatorów
konferencji „eminentnym”
rotiferologomk (Fot. Inger
Ekstrӧm)

utworzeniem listy prawidłowych nazw
gatunkowych Rotifera, jak też współorganizował wraz z Bobem Wallace
w organizowaniu warsztatów poświęconyche taksonomii i ekologii wrotków
osiadłych. Był ponadto współautorem
dwóch plakatów o charakterze faunistycznym. Jednak jego aktywność nie
ograniczała się do przedstawionych
doniesień. W ciągu sympozjum był on
nieustannie oblężony przez rotiferologów zgłaszających się doń z pytaniami
dotyczącymi taksonomii wrotków. Na
wszystkie te pytania cierpliwie i szczegółowo odpowiadał, często kosztem
własnego posiłku.
Drugą gwiazdą obrad był dobrze znany wszystkim zooplanktoniarzom S.S.S. Sarma. Ze względu na obecną na konferencji jego liczną rodzinę,
nie mógł, co prawda, poświęcać zbyt
wiele czasu kolegom, natomiast okazał
się autorem i współautorem aż jednego
zamówionego i plenarnych referatów
oraz pięciu plakatów. Wszystkie te doniesienia dotyczyły zagadnień z ekologii gatunków lub zespołów wrotków,
a referat zamówiony, przygotowany
wspólnie z Nandini i Rameshem Gulati,
porównywał strategie życiowe wrotków
w wodach tropikalnych i umiarkowanych. Autorzy ci przekopawszy się przez
stosy literatury odkryli, że gatunki tropikalne szybciej się rozwijają i rozmnażają, jak też żyją krócej w porównaniu
z gatunkami ze strefy umiarkowanej,
czego właściwie należało się spodziewać. Równie odkrywcza była większość
z pozostałych referatów zamówionych.
Na ich tle stosunkowo interesujący był referat Diego Fontaneto zatytułowany „Molecular tools to understand
diversity, evolution and ecology in rotifers”. Diego wykazał w nim, że wrotki ze
względu na niezwykłe cechy genetyczne (m. in. horyzontalny transfer genów,
czy mechanizmy reperacji DNA) mogą
stanowić doskonały model do badań
genetycznych i ewolucyjnych. Z drugiej
strony narzędzia molekularne są niezbędne we współczesnych badaniach
ekologii i specjacji u wrotków.
Pozostałe doniesienia, jak to
zwykle na sympozjach poświęconych
wrotkom, były bardzo zróżnicowane
tematycznie. Spośród tej chaotycznej
masy tematycznej wyłaniała się łatwa do wyróżnienia grupa doniesień o

Fot. 4. Sala konferencyjna przed rozpoczęciem obrad

Fot. 5. Droga do Cherrapunjee

charakterze faunistycznym autorstwa
gospodarzy. Dzięki tym licznym referatom i plakatom mogliśmy dogłębnie poznać faunę wrotków Indii Północnych.
Po raz pierwszy pojawiły się
natomiast doniesienia o inwazjach obcych gatunków wrotków. Wszystkie te
doniesienia pochodziły z Polski. O pojawieniu się Trichocerca simoneae i opanowaniu pelagialu dystroficznych jezior
północno-wschodniej Polski mówiła
w swym referacie pisząca te słowa, zaś
koledzy z Krakowa i Szczecina (K. Najberek, A. Pociecha, E. Wilk-Woźniak, W. Solarz) zaprezentowali plakat o samym
zjawisku napływu obcych gatunków
wrotków do Europy i Polski. Wśród nowych tematów należy również zauważyć wieloautorskie doniesienie amerykańsko-niemiecko-francuskie o infekcji
wrotków przez letalne pasożytnicze
Oomycota tworzące wyrostki o nieznanej funkcji. Nie mogę się tutaj powstrzymać przed wyrażeniem uznania dla
naszej poznańskiej debiutantki sympozjalnej, Anny Basińskiej, która błyskotliwie zaprezentowała przygotowany
wspólnie z Natalią Kuczyńską-Kippen
referat o charakterze niemal makroekologicznym o różnorodności gatunkowej
wrotków w zależności od skali objętego
badaniami terenu. Autorki zauważyły,
że badając wiele drobnych zbiorników
wodnych, mimo ich prostej morfometrii, można zarejestrować wiele rzadkich
gatunków.
Wśród interesujących referatów należy wymienić ponadto świetne wystąpienie Hilary Smith (wspólne
z T. Snellem) o pierwszych badaniach
nad zdolnością do ewolucji długości życia i reprodukcji u wrotków, w których
zanotowali oni istotny wpływ czynników zewnętrznych i fizjologii rozrodu
na wymienione wyżej parametry życiowe. Zauważyli przy tym, że ten wpływ
manifestował się tylko w parametrach
życiowych u samic amiktycznych. Równie frapujące było doniesienie Borisa
Hespeelsa i zespołu z Instytutu Pasteura, w którym wykazano, że pozbawione
wody Bdelloidea z całkowicie rozbitym
genomem mają mimo to 100% przeżywalność. Akumulują one bowiem DNA
DSB (double-strand breaks), co umożliwia im reperowanie genomu po nawodnieniu. Zespół z Uniwersytetu z Namur
Fot. 6. Wyschnięty wodospad
w Cherrapunjee

w Belgii próbował znaleźć wyjaśnienie tych niezwykłych cech Bdelloidea
w „zdegenerowanej tetraplodalności”,
niemal identycznych genów w obrębie
jednej pary i znikomej liczby genów
wspólnych dla obu par.
Inaczej niż na poprzednich
sympozjach, uczestnicy mieli dużo czasu przeznaczonego na sesje plakatowe.
Dobrze się stało, bo znalazło się wśród
plakatów wiele niezwykle interesujących doniesień. Niestety zbyt wiele
z nich byłoby warte szerszego omówienia, toteż poprzestanę na zasygnalizowaniu niektórych spośród poruszanych
tematów. Znalazły się wśród nich doniesienia bardzo zróżnicowane tematycznie: od wpływu ekstraktów sinicowych
na wrotki, poprzez wrotki w stawie nawożonym kompostem, czy w kwaśnych
zbiornikach pokopalnianych (I. Bielańska-Grajner i zespół z Krakowa), po mechanizmy utrzymywania różnorodności
genetycznej w populacjach. Przedstawiono ponadto doniesienia na temat
wpływu popiołu wulkanicznego na parametry demograficzne dwóch gatunków wrotków, o strategiach życiowych
w warunkach niestabilnego środowiska, o wpływie zasolenia na historie
życia, o odżywianiu się pelagicznych
wrotków w jeziorach hypertroficznych
i wiele innych.
W trakcie konferencji zorganizowano nam wycieczkę w pobliskie
góry. Jazda rozklekotanymi autobusami
po drogach składających się wyłącznie
z serpentyn (fot. 5), nad straszliwymi
przepaściami dostarczyła nam, jak się
można domyślić, ogromnych wrażeń.
Miejscowa ludność twierdzi, że samochodów, które wypadną z drogi nawet
się nie szuka, bo i tak nie można do nich
dotrzeć. Warto jednak było trochę się
podenerwować, bowiem wśród odwiedzonych miejsc były niezwykle widowiskowe, mimo, że niemal wyschnięte,
jako że była to pora sucha, wodospady
w Cherrapunjee (fot. 6). Pogoda była tak
piękna, że trudno nam było uwierzyć, że
jest to miejsce o najwyższych na świecie
opadach rocznych.
Już po konferencji i całkiem prywatnie część z nas wybrała się w góry
ponownie, by zobaczyć najbardziej
czystą wieś w Indiach. Ten tytuł dzierży wioska Mawlynnong (fot. 7) oficjalnie od 2006 roku. Rzeczywiście, wieś
jest przepiękna, pełna niezwykłych

Fot. 7. Wieś Mawlynnong

Fot. 8. Most z żywych korzeni drzew
kwiatów i motyli, uśmiechniętych
i przemiłych mieszkańców. I jest bardzo czysta! Po drodze obejrzeliśmy
niezwykły most zbudowany z żywych
korzeni drzew rosnących po obu stronach rzeki (fot. 8).
Podsumowując, sympozjum
było bardziej udane, a północno-wschodni zakątek Indii piękniejszy
i chłodniejszy, niż tego oczekiwaliśmy. Nie wiemy, gdzie odbędzie się
nasze kolejne spotkanie. Otrzymaliśmy, jak dotąd, dwie propozycje co
do miejsca kolejnego Rotifer Sympozjum: jedną złożył na bankiecie

w Berlinie Taavi Virro (Estonia), drugą – tuż przed naszym wyjazdem do
Shillong – Miloslav Devetter (Czechy).
Jolanta Ejsmont-Karabin

*Nie wszyscy. Grupa krakowsko-katowicka mieszkała w hotelu w Shillong, toteż
moje wrażenia z pobytu mogą być nieco
odmienne od wrażeń osób z tej grupy.

Sprawozdania
Światowy Dzień Mokradeł 2013
„Mokradła dbają o wodę”
Warszawa, 2 lutego 2013 roku
Światowy Dzień Mokradeł (Word Wetlands Day) to święto ustanowione przez Sekretariat
Konwencji Ramsarskiej* z okazji rocznicy podpisania konwencji 2 lutego 1971 roku. Święto
ustanowiono na ćwierćwiecze tego wydarzenia i od 1997 roku różne instytucje rządowe
i pozarządowe organizują różnego rodzaju formy obchodów – od wycieczek terenowych,
przez konkursy artystyczne dla dzieci i młodzieży, po konferencje naukowe.
Polska, mimo że była jedną
z pierwszych stron konwencji, własny
sekretariat utworzyła całkiem niedawno przy Generalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska. Wskutek tego w naszym
kraju obchody święta mokradeł tyleż
naturalnie, ileż samozwańczo uznawane za centralne, od 2004 r. organizuje organizacja pozarządowa Centrum
Ochrony Mokradeł (początkowo jako
Stowarzyszenie „Chrońmy Mokradła!”,
w skrócie CMok!). Jak dotąd GDOŚ raczej przychylnie spoglądała na tę inicjatywę, nie organizując obchodów konkurencyjnych, więc zapewne ta tradycja

się utrzyma. Ponieważ niektórzy członkowie władz CMoka są związani z Wydziałem Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, jednostka ta tradycyjnie
użycza obchodom swej siedziby, zwykle występując w roli współorganizatora. Obchody organizowane przez CMok!
i WB UW mają charakter mini-konferencji o charakterze zwykle bardziej popularyzatorskim niż ściśle naukowym, niemniej jednak, organizatorzy dbają, aby
wiedza miała solidne podstawy. Stałym
elementem obchodów jest część kulturalna , tak że można wręcz odnieść wrażenie, iż Związek Polskich Fotografów

Przyrody jest trzecim, cichym organizatorem imprezy. Dla porządku należy
wspomnieć, że własne obchody organizują również inne instytucje, w tym kilka mokradłowych parków narodowych.
Konferencje CMoka i WB UW
zwykle odbywają się w soboty w okolicach dnia mokradeł, a w tym roku złożyło się tak, że wypadło to właśnie 2 lutego. Tegoroczne hasło proponowane
przez Sekretariat Konwencji Ramsarskiej brzmiało „Mokradła dbają o wodę”
i taka była w zarysie tematyka pierwszych trzech referatów. Następnie – po
przerwie – przedstawiono doniesienia
z ostatniej działalności na rzecz ochrony mokradeł pod hasłem „Co w bagnach piszczy”?, a na zakończenie
przedstawiono pokaz „mokradłowych”
przeźroczy.
Wstępne referaty przedstawili
Ewa Jabłońska i Wiktor Kotowski (oboje zarówno z CMoka, jak i z Zakładu Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska UW).
Przypomnieli zarówno kontekst historyczny święta, jak też zakres tematyczny.
Przedmiot konwencji jest dość szeroki
i obejmuje wszystkie śródlądowe środowiska wodne i z wodami związane, sięgając nawet wybrzeży morskich (ponieważ dla ptaków, które były pierwotnym
obiektem zainteresowania konwencji,
strefa pływów niespecjalnie różni się
od wód przejściowych czy wręcz słodkich). W języku polskim długo nie można było znaleźć odpowiedniego słowa,
Goździkowe Bagno, nadleśnictwo
Celestynów

posługując się mało wygodną konstrukcją „obszary wodno-błotne”. Ostatecznie przyjęło się słowo „mokradło”, mimo
że jeszcze bardziej niż angielski odpowiednik (wetland) może być mylące, kojarząc się głównie z obszarami błotnymi, niekoniecznie zaś wodnymi.
Pierwszy merytoryczny referat przedstawiła Teresa Ozimek (Zakład
Hydrobiologii UW). Był on najbliższy tegorocznemu hasłu, a dotyczył roli naturalnych i sztucznych mokradeł jako
oczyszczalni ścieków. Z racji własnych
bogatych doświadczeń, referentka skupiła się na sztucznych mokradłach, czyli oczyszczalniach makrofitowych. Następne dwa referaty dotyczyły z kolei
powiązania mokradeł z hydrologią. Referat Mateusza Grygoruka (Zakład Hydrologii i Zasobów Wodnych SGGW oraz
Biebrzański Park Narodowy) rdotyczył
głównie potencjału retencyjnego bagien na przykładzie zlewni Biebrzy. Na
podstawie kilku założeń finansowych,
takich jak koszt budowy zbiornika retencyjnego, czy zysk z intensywnego

użytkowania łąk, referent wywiódł
ekonomiczny dowód na to, że bardziej
opłacalne ekonomicznie jest zachowanie naturalnej retencji dolin rzecznych,
łącznie z pozwoleniem na podtopienie
i odszkodowaniami z tego tytułu, niż
wykonywanie prac hydrotechnicznych
mających na celu retencję wód i ochronę przeciwpowodziową użytków zielonych. W gronie uczestników zyski przyrodnicze były uznane za coś tak oczywistego, że już nie podnoszono tej kwestii. O niej było za to więcej w referacie Przemysława Nawrockiego (WWF)
o przekształceniach hydromorfologicznych rzek w ostatnich kilku latach. Okazuje się, że po kilkudziesięciu latach zastoju w hydrotechnice i melioracji, które pozwoliły na częściową re-naturyzację przekształconych w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku cieków i mokradeł, świeży dopływ
funduszy unijnych na rozwój rolnictwa
i ochronę przeciwpowodziową spowodował niespotykaną od tamtego okresu degradację przyrodniczą! Referent
przedstawił alternatywne rozwiązania ochrony przeciwpowodziowej,
nie wykluczając hydrotechnicznych,
ale mniej szkodzących przyrodzie.
Pierwszy z komunikatów miała
wygłosić Patrycja
Stawiarz (Departament Ochrony
Przyrody GDOŚ).
Do niedawna pełniła ona w GDOŚ
funkcję jednoosobowego sekretariatu Ramsar, którego
prace były tematem jej wystąpienia. W zastępstwie
odczytał je Wiktor
Kotowski. Następnie Dorota Radziwiłł (Departament
Monitoringu i Informacji o Środowisku GIOŚ) przedstawiła
założenia Państwowego

Monitoringu Środowiska (PMŚ) w zakresie wymaganym przez Dyrektywę Siedliskową. Spośród objętych tym podprogramem PMŚ obiektów, bardzo wiele to właśnie siedliska i gatunki mokradłowe. Dotychczasowe wyniki (na razie bez powtórzeń pozwalających na
jakąkolwiek analizę trendów) są mało
optymistyczne – jedynie nieliczne gatunki osiągają stan właściwy, a wszystkie siedliska mają stan niezadowalający
lub zły. Na koniec zaś, ostatnie projekty
w zakresie badania i ochrony mokradeł
w wykonaniu swojego instytutu przedstawiła Paulina Dzierża (Zakład Ochrony Przyrody i Krajobrazu Wiejskiego ITP
oraz CMok!). Instytut Technologiczno-Przyrodniczy powstał niedawno wchłaniając między innymi Instytut Melioracji i Użytków Zielonych, który ma niechlubne tradycje w zakresie degradacji
przyrodniczej mokradeł (a jak pokazała
historia, usprawiedliwiające te dokonania w zakresie zwiększenia wydajności
rolniczej na tych terenach, okazały się
przejściowe), a obecnie swoje wysiłki
poświęca na odwracanie skutków swoich dawnych działań.
Spotkanie tradycyjnie zakończył pokaz przeźroczy przyrodniczych,
który przygotował Jan Kucharzyk
(Okręg Mazowiecki ZPFP, student WB
UW). Wiktor Kotowski zaprosił uczestników na kolejną Wszechnicę Biebrzańską, po czym rozmowy przeniosły się do
kuluarów, zanikając stopniowo w miarę rozchodzenia się uczestników. Pełnej ich liczby nie szacowałem, lecz biorąc pod uwagę, że z przygotowanych
stu zestawów zawierających broszurę
Konwencji Ramsarskiej, program spotkania i pocztówkę mokradłową prawie
wszystkie znikły, to mniej więcej taką
liczbę można uznać za ostateczną.
Korzystając z możliwości, jakie
daje elektroniczne wydanie naszego
kwartalnika, zainteresowanym polecam
również odwiedzenie strony obchodów:
http://bagna.pl/CMS/index.php?option=com_content&view=article&id=826
Piotr Panek
*Ramsar – irański kurort nad brzegiem Morza Kaspijskiego.

Rosiczka ogrągłolistna, Goździkowe Bagno,
nadleśnictwo Celestynów

Wspomnienia
Moja hydrobiologiczna ścieżka
część pierwsza
Jakąkolwiek definicję hydrobiologii chcielibyśmy przyjąć – i tak zawsze chodzi po prostu
o badanie żywych organizmów zamieszkujących środowisko wodne oraz ich relacji
z tym środowiskiem. Zatem wspomnienia i refleksje każdego hydrobiologa muszą
coś powiedzieć o tym, jak zainteresował się tymi organizmami i owym szczególnym
ekosystemem, jakim jest woda w swych jakże rozmaitych zbiornikach.
Początki moich zainteresowań
zwierzętami sięgają wczesnych lat dziecinnych i, oczywiście, rozpoczęły się od
fascynacji dużymi (najlepiej puszystymi) ssakami. Moi rodzice (Konrad Jażdżewski, profesor archeologii i Stefania
z Jasnorzewskich Jażdżewska, anglistka
i germanistka) dbali o to, abym wraz z rodzeństwem czas wolny od szkoły spędzał
„na łonie przyrody”. Mieliśmy wyjątkowe możliwości, bowiem nasz Wujek Witek - Witold Kowalczewski (mąż Mirosławy z Jasnorzewskich, siostry Mamy) był
leśnikiem i w jego nadleśnictwie Lidzbark spędziłem kilka najcudowniejszych
wakacji mego dzieciństwa. Lidzbarskie
gospodarstwo Wujka położone było w
lasach nad czystym, pięknym jeziorem,

z dala od najbliższej wsi i od miasteczka Lidzbark Welski. Ogród Cioci z pysznymi owocami i pomidorami, gospodarskie, wiejskie zajęcia, włączając w to
wyprowadzanie i przyprowadzanie z łąki
jedynej krowy, próby jej dojenia, udział
w żniwach czy młócce, przyjaźń z trzema
psami – to był prawdziwy raj na ziemi.
Za oborą był staw, w którym łowiło się
na wędkę karasie, a w pięknym jeziorze
uczyliśmy się pływać i wiosłować po nim
w sympatycznej dwuwiosłowej łódce.
Dzięki memu Ojcu i bratu Mamy, Jerzemu
Jasnorzewskiemu, czyli Wujkowi Leszkowi, wcześnie nauczyłem się dobrze pływać. W dodatku Wujek Leszek zabierał mnie i mych kuzynów-równolatków
na różne pasjonujące piesze wycieczki,

między inymi na nocne łapanie raków
„na kancerki” z cudownym ogniskiem
w tle. Wreszcie dzięki temu Wujkowi,
jako trzynastolatek, odbyłem pierwszą
żeglarską (i wędkarską) podróż przez Jeziora Mazurskie, potem Pisą i Narwią aż
do Pułtuska. Niewątpliwie wędkowanie,
w czasach szkolnych silnie „wzmocnione” w czasie wakacji spędzanych wspólnie z mymi największymi przyjaciółmi,
Jackiem i Wojtkiem Kaflińskimi, przyczyniło się do skierowania mych wczesnych
zoologicznych zainteresowań na mniejsze kręgowce, a także bezkręgowce. Naszą szczególną pasją były połowy raków
w najrozmaitszy sposób, w tym wybieranie ich gołymi rękami z nadbrzeżnych
jam różnych rzek.
Szkołę średnią, III LO im. Tadeusza Kościuszki, skończyłem w Łodzi
w 1955 roku i bez żadnych wahań wybrałem studia biologiczne na Uniwersytecie Łódzkim. Wykłady z zoologii, które
z przyjemnością wspominam, prowadzili hydrobiolodzy: dr Faustyn Krasnodębski i prof. Leszek Kazimierz Pawłowski. Dr
Krasnodębski po wojnie nie prowadził
już badań naukowych, poświęcając się
całkowicie dydaktyce, jego doktorat, wykonany pod okiem Alfreda Lityńskiego,
dotyczył wioślarek. Prof. L. K. Pawłowski, wybitny znawca wrotków i pijawek,
należał do czołówki naszej powojennej
hydrobiologii i był twórcą łódzkiej szkoły
hydrobiologicznej (fot. 1); spośród jego
uczniów aż osiem osób uzyskało hydrobiologiczne „szlify profesorskie”, głównie
Fot. 1. Profesor Leszek K. Pawłowski
i jego asystent Stanisław Krajewski
ze studentkami nad rzeką Grabią,
czerwiec 1961 roku

Fot. 2. Piknik nad rzeką Grabią – imieniny Antka Tabackiego. Od lewej: autor,
prof. Leszek K. Pawłowski, Maria Kotlicka, solenizant, Terenia z d. Pawłowska,
czerwiec 1962 roku
w Uniwersytecie Łódzkim, ale także i na
innych uczelniach. Moje zainteresowania rybami sprawiły, że wybrałem na
studiach specjalizację ichtiologiczną,
którą można było realizować w Zakładzie Zoologii Systematycznej, kierowanym wówczas przez prof. Tadeusza Wolskiego. Pracę magisterską o morfologii
strzebli potokowej (Phoxinus phoxinus)
pisałem pod kierunkiem doc. Antoniego Kulamowicza, z którym jeszcze przed
ukończeniem studiów opracowałem też
zmienność morfologiczną strzebli przekopowej (Rhynchocypris (d. Phoxinus)
percnurus). Te dwie skromne publikacje
były moją pierwszą „wprawką” naukową
pokazującą, jak żmudnym i mało efektownym zajęciem jest badanie związanej z wiekiem zmienności morfologicznej oraz jakie cechy budowy zewnętrznej
ryb są istotne dla prawidłowego rozróżniania pokrewnych gatunków.
Tytuł magistra biologii ze
specjalnością
zoologiczną
uzyskałem w 1960 roku. Jesienią tegoż roku
zostałem zatrudniony na stanowisku asystenta technicznego w łódzkim oddziale Instytutu Zoologii PAN,
kierowanym przez prof. Włodzimierza Romaniszyna. Ta mała placówka,
która obejmowała też jedyne w Łodzi,
niewielkie muzeum przyrodnicze, i w
Fot. 3. Na wodach Zatoki Puckiej
– w tle - Kuźnica na Helu; Tadeusz
Rotta i autor, kwiecień 1965 roku

której pracowali w większości specjaliści w zakresie znajomości różnych grup
wodnych bezkręgowców (Trichoptera,
Hydracarina, Gyrynidae), została wiosną
1962 roku włączona do Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UŁ, do Zakładu Ewolucjonizmu. Ja jednak, na własną prośbę,
zostałem przyjęty do Zakładu Zoologii
Ogólnej, kierowanego przez prof. L. K.
Pawłowskiego. Zakład ten przez dziesięciolecia rozrastał się i zmieniał nazwę;
obecnie jest to trójzakładowa Katedra
Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii. W tej Katedrze przeszedłem wszystkie następne stopnie kariery naukowej
(doktorat – 1967 roku , habilitacja – 1975
roku, profesura (6 lat zatrzymana przez
UB z powodów politycznych) – 1989

roku. Ta placówka naukowo-dydaktyczna Uniwersytetu Łódzkiego stała się
moim drugim domem i, choć jestem już
emerytem, jest nim do dzisiaj. Z koleżankami i kolegami z tej instytucji, którą kierowałem w latach 1983–1990, serdecznie się przyjaźnię, a nasze coroczne
spotkania wigilijne są przemiłym towarzyskim wydarzeniem. Wejście do tego
zespołu, którego skład przez te pół wieku (1962–2012!) oczywiście się zmieniał,
ale też znacząco rósł (obecnie 25 etatów
i 6 doktorantów, a w 1962 roku 10 etatów), było dla mnie zasadniczym zwrotem naukowym i życiowym. Profesor L.
K. Pawłowski ogromną część swej naukowej i dydaktycznej kariery poświęcił badaniom hydrobiologicznym rzeki Grabi,
ponad osiemdziesięciokilometrowego,
drugorzędowego dopływu Warty. W drugiej połowie XX wieku ukazało się kilkadziesiąt prac Profesora i jego uczniów,
poświęconych hydrofaunie Grabi; niewiele jest rzek, których fauna jest tak dobrze rozpoznana wzdłuż całego jej biegu.
Właśnie w tym czasie, gdy pojawiłem się
w zespole Zakładu Zoologii Ogólnej, aż
czterech moich kolegów ze studiów wykonywało swoje prace doktorskie zbierając w Grabi „swoje” zwierzęta – pluskwiaki wodne (Stanisław Krajewski), mięczaki
(Andrzej Piechocki), jętki (Teresa Pawłowska – Terenia) i widłonogi (Antoni
Tabacki). Od wiosny 1962 roku liczne,
niemal cotygodniowe wyjazdy terenowe naszym Mistrzem nad Grabię znakomicie zespalały tę grupę młodych hydrobiologów; w grupie tej byłem jedynym
„nie-grabiowskim” doktorantem prof.
Pawłowskiego (fot. 2). W czasie tych sympatycznych ekspedycji moje zauroczenie

Fot. 4. Spływ kajakowy – Narew k/ Łomży, czerwiec 1967 roku

Fot. 5. Sum złowiony w Nidzie k/Pińczowa. Od lewej: Oskar Kadler, autor,
Tadeusz Penczak, Henryk Jakubowski, wrzesień 1968 roku
Terenią pogłębiało się, co doprowadziło
do naszego ślubu w czerwcu 1963 roku
Terenia jest uznaną specjalistką w zakresie znajomości pijawek i jętek, a jej dorobek naukowy powiększył naszą wiedzę
o biologii i ekologii tych zwierząt.
W Zakładzie Biochemii UŁ,
w roku 1963, częściowo zaocznie, ukończyłem drugą specjalizację biologiczną
– biochemię, wykonując pod kierunkiem
prof. Zofii Walterowej pracę, w której

porównałem skład nukleotydowy DNA
i RNA trzustko-wątroby trzech gatunków
raków – Astacus astacus, A. leptodactylus
i Orconectes limosus.
Niewątpliwie na wybór mojej
naukowej specjalizacji w istotny sposób wpłynęła studencka praktyka, jaką
w czerwcu 1958 roku odbyłem w oddziale Morskiego Instytutu Rybackiego w Świnoujściu. Oddział ten, kierowany wówczas przez Krystynę i Józefa

Wiktorów, w przyszłości profesorów biologii w naukowych placówkach Trójmiasta, przyjął mnie i mego kolegę Andrzeja Piechockiego, jako swych pierwszych
praktykantów. Ten staż był dla nas niezwykle atrakcyjny. Odbywaliśmy rejsy
niewielkim kutrem po wodach Zalewu
Szczecińskiego, łowiliśmy włokiem ryby,
zbieraliśmy próby planktonu i bentosu, a następnie w laboratorium oglądaliśmy te materiały, zapoznając się z nieznanymi nam dotąd słonawo-wodnymi
organizmami. Mogliśmy też „gastronomicznie” skorzystać ze znakomitych,
świeżych ryb różnych gatunków. Wtedy
to po raz pierwszy obejrzałem pod binokularem przedziwnego skorupiaka –
Diastylis rathkii, jedynego bałtyckiego
przedstawiciela pośródków (Cumacea);
była to dla mnie znacząca niespodzianka, która, być może, już wtedy skierowała moje zainteresowania na odłam
zoologii zajmujący się skorupiakami –
karcynologię. Co więcej, zaraz po praktyce w Świnoujściu, zaprotegowany przez
prof. T. Wolskiego, spędziłem jeszcze jeden miesiąc nad Bałtykiem, w Kuźnicy na
Helu, w sympatycznym zespole studentów i asystentów Instytutu Zoologii Uniwersytetu Warszawskiego, kierowanym
wówczas przez znakomitego protozoologa, profesora Zdzisława Raabego. Ta
dodatkowa, już nieobowiązkowa praktyka, była znakomitym przedłużeniem
poprzedniej, i jeszcze lepiej zapoznała
mnie z fauną Bałtyku. Zaprzyjaźniłem się
z ekipą prof. Raabego; w jej składzie byli
tacy znani i uznawani w niedalekiej przyszłości polscy zoologowie, jak np. Janka
i Andrzej Kaczanowscy, Wandzia Riedel,
Włodek Ławacz, Bolek Jabłoński, Przemek Busse. Dostałem od profesora Raabego zaproszenie na podobną praktykę
w roku następnym. To tutaj, w Kuźnicy,
ten przyjazny swym uczniom nauczyciel
i jego asystent, Andrzej Lisiecki, pokazali mi do czego służy „snorkelling”. W czystych wówczas wodach Zatoki Puckiej
nauczyłem się penetrować ten ciekawy
akwen przy użyciu maski, fajki i płetw, rozpoczynając w ten sposób swoje drugie –
po spływach kajakowych – wodne hobby,
nurkowanie. Andrzej Lisiecki, przez swych
znajomych w Marynarce Wojennej, „załatwił” podniszczone, radzieckie aparaty do
nurkowania, ISAE, przy pomocy których
oddychało się nie sprężonym powietrzem,
lecz tlenem. Wydech przez ziarna KOH był
pozbawiany CO2 i wracał do obiegu, co

pozwalało na „bezbąbelkowe” poruszanie
się pod wodą. Schodziliśmy przy użyciu
tych aparatów do najgłębszych miejsc Zatoki Puckiej – Jamy Kuźnickiej (8 metrów)
i Rynny Puckiej (6 metrów).
Moją karcynologiczną specjalizację zoologiczną w znacznej mierze zawdzięczam prof. Raabemu. Profesor właśnie wtedy recenzował pracę doktorską
Wiktora Micherdzińskiego, dotyczącą
morfologii i występowania w Polsce kiełży z rodzaju Gammarus, a wręczając mi
fragment tej rozprawy – klucz do oznaczania gatunków – powiedział „Sprawdź
na świeżym materiale, jak to działa”. Dobrze działało! Nauczyłem się wówczas
identyfikacji kilku gatunków kiełży bałtyckich i był to prawdziwy początek mojej specjalizacji. Zebrałem już wówczas,
latem 1959 roku, nurkując i pływając łodzią rybacką, pierwsze próby bentosu
do mojej przyszłej pracy doktorskiej –
z pięknych łąk Zostera, kolorowego zespołu Fuceto-Furcellarietum i gęstych
zarośli ramienic oraz Potamogeton pectinatus – teraz już trudno w Zatoce Puckiej na takie łąki natrafić, niestety! Dalsze materiały do doktoratu zbierałem
w latach 1960-1962 i w 1965 roku (fot.
3). Moja praca doktorska dotyczyła nie
tylko Amphipoda, lecz wszystkich skorupiaków z grupy Malacostraca (pancerzowców), a więc także Isopoda, Tanaidacea, Mysidacea i Decapoda. Cały
materiał pochodził z blisko 50 stanowisk dość regularnie rozmieszczonych
w całym akwenie Zatoki, a oznaczenie
ponad 50 tysięcy osobników badanych
skorupiaków (26 gatunków) pozwoliło dobrze rozpoznać i opisać zależność
występowania poszczególnych gatunków od rozmieszczenia różnych siedlisk.
Dla przykładu – stosunkowo rzadki gatunek obunoga, Melita palmata, i odkryty przeze mnie nowy dla fauny Bałtyku
kiełż, Gammarus inaequicauda występowały, odpowiednio, niemal wyłącznie
lub przede wszystkim w zespole roślinnym Fuceto-Furcellarietum. Niestety, to
siedlisko, przez rabunkową eksploatację
w latach siedemdziesiątych widlika, Furcellaria fastigiata, już praktycznie nie istnieje. W pracy doktorskiej opracowałem
też cykle życiowe kilku najpospolitszych
gatunków obunogów i równonogów.
Opublikowane w Zoologica Poloniae
szczegóły cyklów życiowych dwu hermafrodytycznych skorupiaków, Heterotanais oerstedi (Tanaidacea) i Cyathura carinata (Isopoda), zostały szybko zauważone

Fot. 6. Zbieranie kiełży w Niebieskich Źródłach k/ Tomaszowa Maz.,
kwiecień 1968 roku
i cytowane przez specjalistów. Wyniki
mej pracy doktorskiej, wykonanej pod
promotorską opieką prof. Pawłowskiego
(obrona w 1967 roku, recenzentami byli
profesorowie Kazimierz Demel i Zdzisław Raabe) zaprezentowałem w sześciu
publikacjach, w tym także w renomowanych czasopismach Crustaceana i Oikos.
Lata następne, to koncentracja
mych zainteresowań na obunogach (Amphipoda) i na możliwie dokładnym rozpoznaniu ich występowania w wodach
Polski – słodkich i słonawych. Można powiedzieć, że kontynuowałem kierunek
rozpoczęty przez Wiktora Micherdzińskiego, który bardzo wiele wniósł do naszej wiedzy o biogeografii krajowych
Gammaridae. Moje materiały, które
zbierałem w całej Polsce przez kilka lat,
były bardzo obfite – pochodziły ze strumieni, rzek, jezior, zalewów przybałtyckich i ujść rzek do Bałtyku (fot. 4). Bardzo pomocna tu była moja uprawiana
od wczesnej młodości pasja spływów.
Ciepło wspominam przy tej okazji również kilka tygodniowych spływów łodzią
motorową Pilicą i Nidą z ekipą ichtiologiczną prof. Tadeusza Penczaka (czyli Kuby), który badał ichtiofaunę tych
rzek, łowiąc ryby przy pomocy elektrowstrząsów. Niezłą atrakcją było złowienie w dolnej Nidzie trzydziestokilogramowego suma o długości ponad 1,70

metrów (fot. 5). Kilkanaście takich wodnych penetracji, z wielokrotnym powrotem na ulubione Pojezierze Brodnickie,
pozwoliło zebrać materiał, który umożliwił szczegółowe rozpoznanie zasiedlenia wód Polski przez kiełże z rodziny
Gammaridae. Łącznie z próbami otrzymanymi od różnych współpracowników
i korespondentów było to blisko 1000
próbek z blisko 50 tysiącami osobników
kiełży (fot. 6). Opracowanie tego materiału było podstawą mej rozprawy habilitacyjnej p.t. „ Morfologia, taksonomia
i występowanie w Polsce kiełży z rodzajów Gammarus Fabr. i Chaetogammarus
Mart. (Crustacea, Amphipoda)”. Praca ta
była obszerną monografią (wydaną niestety po polsku i kiepskim drukiem) recenzowaną przez profesorów Gabriela
Brzęka, Fryderyka Pautscha i Franciszka
Wojtasa. Na owe czasy (rok 1975) było to
dobre kompendium wiedzy o biologii i
ekologii polskich reprezentantów rodziny Gammaridae, z oryginalnym, bogato ilustrowanym kluczem do oznaczania
krajowych kiełży. Do listy Amphipoda notowanych dotąd w polskich wodach dorzuciłem nowy dla nauki gatunek, Gammarus varsoviensis oraz gatunek po raz
pierwszy zarejestrowany w całym Bałtyku - Chaetogammarus stoerensis.
Krzysztof Jażdżewski
Dalszy ciąg nastąpi

Instytucje hydrobiologiczne
Wylęgarnia rybaków w Olsztynie Kortowie
etap pionierski Wydziału Rybackiego od 1951 do 1967 roku
Poniższy tekst jest moim, subiektywnym portretem „wylęgarni rybaków w Olsztynie
Kortowie” na etapie pionierskim od 1951 do 1967 roku i zdaję sobie sprawę z jego
uproszczeń, niedoskonałości i braków, za co z góry rybaków przepraszam. Gdybym miał
sposobność, rozpoczęcia swojego życia raz jeszcze (!!!), zakładając, że startuję znowu
w polskiej powojennej rzeczywistości – nic bym nie zmieniał, no może wprowadziłbym
pewne korekty dotyczące życia osobistego.
Wprost z budowy Zakładów
Azotowych w zielonych Puławach, miałem już w czerwcu 1963 roku trafić do,
wówczas elitarnej, jednostki wojskowej
niepołomickich komandosów. Wcześniej zaliczyłem obóz kondycyjny na
polowym lotnisku w Strzebielinie Morskim pod Lęborkiem, gdzie wykonałem jeszcze kilka skoków spadochronowych (wcześniej już spróbowałem tego
męskiego sportu w Radawcu koło Lublina) i wszystko wskazywało na to, że
nieuchronność kamaszy jest faktem.
Jednak drogi mojego życia zmienił mądry oficer polityczny, który obserwując
na obozie nasze pre-rekruckie zachowanie, predyspozycje psychiczne i fizyczne,
zdolności, możliwości przywódcze, czy

kreatywność – doszedł do wniosku, że
więcej można po mnie oczekiwać umożliwiając rozwój intelektualny, niż szkoląc na nawet najbardziej odważnego
komandosa. Zamiast do jednostki wojskowej, dał mi bilet kolejowy na egzaminy wstępne do dowolnej uczelni wyższej w Polsce i kopniaka na pożegnanie.
Wybrałem Wydział Rybacki w Olsztyńskiej WSR w Kortowie. I tak oto na zawsze „wplątałem” w swoje życie rybactwo (a później oceany, morza i słodkie
wody), a siebie w historię tego niepowtarzalnego Wydziału.
Etap pionierski polskiego rybactwa uniwersyteckiego rozpoczął się
w 1951 roku w Olsztynie – w częściowo zdewastowanych wojną budynkach

niemieckiego kompleksu szpitalnego.
Pośpiesznie remontowano zrujnowane lub budowano nowe obiekty z salami wykładowymi, wznoszono akademiki
Olsztyńskiej wyższej uczelni. Powstawało wówczas unikalne miasteczko akademickie położone na obrzeżach miasta,
nad Jeziorem Kortowskim, w sąsiedztwie rozciągającego się na kilkadziesiąt
kilometrów kwadratowych naturalnego lasu, którego zazdrościli nam wszyscy w Polsce. Kadrę profesorską rozproszoną losami wojennymi po całej Polsce,
odszukał i kompletował pierwszy Dziekan Wydziału Rybackiego, prawdziwy
wizjoner i pasjonat – ichtiolog prof. Stanisław Korwin-Sakowicz. W ten sposób
swoje losy związali z rodzącym się szkolnictwem rybackim inni hydrobiolodzy
i biolodzy: profesorowie Kazimierz Demel, Władysław Mańkowski, Walerian
Cięglewicz, Franciszek Pliszka, Robert
Towarnicki, Przemysław Olszewski, Józef Popiel, Stanisław Bernatowicz, Eugeniusz Grabda, Józef Mikulski, Kazimierz
Stegman, Bolesław Dąbrowski, Teofil Dąbrowski, Marian Zięcik, Stanisław
Zaleski oraz młodzi jeszcze wówczas,
magistrowie i doktorzy: J. Grabdowa,
I. Drzycimski, A. Tadajewski, K. Lossow,
F. Więcławski, I. Dunin-Borkowska, T.
Kajzer, L. Tomasik, A. Kaniewski, J. Domurat, J. Waluga, A. Chodyniecki, T.
Juwenalia Kortowskie w 1965 roku –
od lewej: Szandor Lorincz,
Andrzej Skarżyński, Małgorzata Kufel,
Ryszard Teodorowicz, Basia Patalan-Chmura, Lilka Sołtysik i Ala Jarząbek
jako anioł trzyma Autora wspomnień
za antenkę beretu.

Wojno, Z. Podeszewski, R. Trzebiatowski, A. Sikorowa, L. Szlauer, J. i K.
Wierzbiccy, Z. Różańska, D. Chudyba,
E. Kołakowski, J. Świniarski, S. Wojan,
S. Teodorowicz, M. Nagięć, A. Winnicki, K. Radziun, Cz. Grudniewski, T. Ejnszporn, L. Ejsymont, M. Długosz, P. Baranowski, T. Kawka, E. Kretschman i inni.
Z okresu własnych pięknych lat
studiów z masą fantastycznych i niepowtarzalnych zdarzeń, pamiętam kilka
historyjek, jakie krążyły w środowisku
kortowskim o profesorach, asystentach
i studentach rybakach. Oto garść.
Mój kortowski survival w latach
1963-1968 to nie tylko czasy młodości,
ale również wspaniała szkoła zdobywania wiedzy i samodzielności (brakowało podręczników, a te które były dla kilku tysięcy studentów, znajdowały się
w pojedynczych egzemplarzach w bibliotece i czytelni obleganej do godziny
21.00, dlatego licznie uczestniczyliśmy

w wykładach). To również była szkoła pracy i zarządzania w organizacjach
młodzieżowych, samorządzie osiedla,
czy domach studenckich (5 budynków
w tym nasz rybacki, oczywiście najbliżej jeziora, miał na parterze półsanatorium dla studentów z chorobami płuc
i gruźlicą, którymi opiekowała się niepowtarzalna Siostra Dobrowolska), w klubach studenckich, kortowskim radio, w
chórze, Akademickim Klubie Turystycznym, AZS (w tym żagle, lekkoatletyka,
ciężary i hippika), klubie płetwonurków,
a wreszcie w licznych studenckich kołach
naukowych. W Kortowie oprócz barów,
sklepów spożywczych, fryzjera, szewca,
poczty, przychodni internistycznej i stomatologicznej, księgarni, kina i kawiarni, mieliśmy przepiękne tereny zielone
nad jeziorem na skraju lasu, gdzie często organizowaliśmy wieczorne spotkania przy ognisku, gdzie do późna w nocy
śpiewaliśmy, często przy dźwiękach

gitary, studenckie piosenki i ballady,
słuchaliśmy świetnie opowiadanych kawałów (oczywiście pieprznych). Z chęcią organizowaliśmy i chodziliśmy na
niezwykle popularne rajdy turystyczne
(piesze trasy dzienne i nocne, a zimą kuligi, lub biegi narciarskie po zaczarowanych mazurskich lasach nad licznymi jeziorami w pagórkowatym terenie) i bale
studenckie (wiosną „Kwitnącej Jabłoni”,
„Zootechnika”, czy rybacki „Neptun”).
Dzisiaj ten przepiękny kampus jest jeszcze większy i niezwykle nowoczesny, ma
jeszcze więcej budynków z salami wykładowymi i laboratoriami badawczymi,
z masą udogodnień dla studentów i pracowników, ale od tamtych czasów, kiedy
byłem żakiem, nie zmieniła się lokalizacja, przepiękna mazurska przyroda, no
i unikalność Kortowa.
Wówczas to w Kortowie mówiono, nam pierwszoroczniakom –
„stary jak zdasz chemię nieorganiczną

Uwielbiany przez studentów Dziekan doc. dr hab. Stanisław Zaleski na ostatnim w Olsztynie balu „Neptuna” w 1967 roku,
urządzonym w stołówce studenckiej w Kortowie, otrzymał od wszystkich studentów specjalny medal i certyfikat morski (fot.
po lewej). Na tym samym balu w 1967 roku prof. Eugeniusz Grabda bez ociągania całuje spoconą dłoń Neptuna (studenta
V roku - Zenka Ławrynowicza).

Kwiat rybackiego rycerstwa po zajęciach w studium wojskowym zimą 1965
roku nad Jeziorem Kortowskim – od lewej Gerard Fryza, Stanisław Gucma,
Juliusz Chojnacki, Ryszard Bałdyga i Henryk Sikorski
i organiczną to właściwie masz magistra
w kieszeni”. Bardzo nam się to wydawało naciągane, ale… kto tam wie jak to tak
naprawdę jest. Na wszelki wypadek chemię „ryli” wszyscy. Oczywiście były to
strachy na Lachy, tych raf przecież było w
czasie pięcioletnich studiów sporo – a to
hydrobotanika, a to hydrochemia, lub
chociażby matematyka wyższa, fizyka,
systematyka ryb, anatomia ryb, biologia
ryb, biochemia, biologia wód, gospodarka jeziorowa, stawy, technika połowów,
maszynoznawstwo, statki i bazy, zasoby mórz i oceanów, oceanografia, technologia przetwórstwa, zabezpieczenie
surowców, czy mikrobiologia, a wreszcie języki obce (rosyjski i angielski). Ale
wracając do tej legendarnej chemii,

którą w Kortowie wykładał od lat prof.
Wiktor Wawrzyczek. Wszyscy w Uczelni znali zamiłowanie starego kawalera, profesora do kotów, które osobiście
na korytarzach swojej katedry i w swoim gabinecie karmił szyneczką i polędwiczką (studenci rzadko takie smakołyki dostawali w stołówce). Znany był
również powszechnie, osobisty sponsoring przez profesora kortowskiego chóru akademickiego i drużyny siatkarzy
AZS (Profesor za własne pieniądze organizował obozy letnie licznego chóru
akademickiego, a także wyjazdy na różne koncerty, opłacał obozy kondycyjne
siatkarzy i często brał udział w wyjazdowych meczach ówczesnej pierwszoligowej drużyny – co niestety przypłacał

stanami przedzawałowymi) i łaskawsze
spoglądanie na chórzystów, co było nie
do przecenienia w czasie trudnych egzaminów odsiewających skutecznie wielu studentów pierwszoroczniaków. Jedną z uroczych manier Profesora było
zadawanie w trakcie wykładu jakiegoś
trudnego pytania/zagadnienia skierowanego do sali wypełnionej po brzegi studentami. Z zadowoleniem zwracał się wówczas do wszystkich słuchaczy
i przechadzając się z jednego końca katedry na drugi, mówił od niechcenia:
„No? Jeśli ktoś wie to indeks proszę”, co
oznaczało, że delikwent dostanie piątkę
i nie będzie musiał już chodzić na wykłady ani na ćwiczenia do końca semestru.
Te profesorskie żarciki bardzo długo się
udawały – nikt nie śmiał zgłosić się i wyglądało na to, że będzie tak do końca
naszych studiów. Aliści w moim pokoju
w akademiku mieszkał Staszek Gucma,
człowiek o ścisłym umyśle i dużej wiedzy, były mistrz Polski juniorów w boksie wagi ciężkiej, który postanowił „zażyć” Wawrzyczka. Wiedział z opowieści
kolegów ze starszych roczników o zwyczaju Profesora i o tym, że jeszcze nikt
nie sprostał temu zadaniu. Przez miesiąc
intensywnie studiował dniami i nocami
program i zagadnienia, które wykładał
Profesor, jak również jego asystenci, aż
kiedyś wkrótce po Zaduszkach, zgłosił
się na wykładzie do odpowiedzi z przygotowanym indeksem. Ku naszemu
zdumieniu Profesor wysłuchał w skupieniu, z promienną miną, wypowiedzi naszego Kolegi i nie ukrywał zadowolenia,
a najważniejsze, że na naszych oczach
ochoczo spełnił swoją obietnicę, a Stasio z wielką piątką w indeksie nie chodził już do końca semestru na wykłady
ani na ćwiczenia. Staszek w semestrze
letnim wykonał z podobnym skutkiem
taki sam manewr, tyle że z chemii organicznej. Po drugim roku Staszek Gucma rozpoczął studia w Kaliningradzie
w tamtejszym Uniwersytecie Technicznym, bardzo zmatematyzowanym, co
niezbędne mu było w szczególnie pasjonującej go dziedzinie – nawigacji na
morzu, aby otrzymać patent kapitana
Na nasze obozy letnie nad morzem
Bałtyckim, organizowane przez Naukowe Koło Oceanograficzne przyjeżdżał zawsze w odwiedziny prof.
Władysław Mańkowski z małżonką,
na zdjęciu w rozmowie z adiunktem
dr Idzim Drzycimskim (lato 1966 roku)

żeglugi wielkiej. Staszek później już po
doktoracie, związał swoje losy z Wyższą Szkołą Morską w Szczecinie, na której kilkakrotnie był i jest obecnie Rektorem i profesorem tytularnym, a Uczelnia
otrzymała status i prawa akademickie
jako Akademia Morska w Szczecinie.
Prof. Stanisław Korwin–Sakowicz, wówczas starszy już pan, w grubych okularach na wydatnym nosie,
przygarbiony, niemal chudy w wiecznie zarzuconej na ramiona marynarce,
czy kurtce, przychodził na wykłady z teczuszką pod jedyną ręką. Powszechnie było wiadomo, że w tej teczuszce oprócz dokumentów był najczęściej
chleb, który Profesor zbierał dla ptaków,
a następnie osobiście roznosił do karmików ustawionych wokół budynku IRŚ-u. Wchodził pośpiesznie na podium,
a następnie w skupionym roztargnieniu rozkładał swoje „papierki” na stole,
po czym znienacka stawał na mównicy. Szybko rozpoczynał barwny wykład,
niestety często gubiąc wątek, a wtedy
w zakłopotaniu, w co drugie słowo wstawiał swoje słowa wytrychy: „własciwie
rzecz biorąc” lub „prosz pana” z charakterystycznym przyśpiewem rodowitego
lwowiaka. Brzmiało to w naszych uszach
jak intrygująca, swojska, niecodzienna muzyka – tym bardziej, że za chwilę wątek wykładu wracał, a wypowiedź
była pełna i klarowna, taka, którą można było zapisać, a na pewno zapamiętać
na całe życie. Czasami, w ferworze wykładu, podchodził do pierwszego rzędu
ławek i patrząc w oczy naszym pięknym
paniom studentkom, żarliwie tłumaczył
rybactwo jeziorowe, a zwłaszcza, kiedy mówił o troci jeziornej, wypowiadał
osłupiałym kobietom dobitnie i wielokrotnie swoje – „prosz pana”, z gestykulacją nieznoszącą sprzeciwu.
Dla mnie kolejnym oryginałem
Wydziału Rybackiego, był prof. Stanisław Bernatowicz – wysoki, dystyngowany pan, z siwymi włosami zaczesanymi
do góry, o posturze polskiego szlachcica, wyprostowany, słusznej budowy,
zawsze „pod krawatem”, choć czasami
do koszuli w kratkę. Profesor, podobnie jak kilku wykładowców na Wydziale,
często zaciągał jak typowy kresowiak.
Samą postawą budził nasz respekt i szacunek. Często w czasie wykładów, ciskając z oczu błyskawice, grzmiał z katedry,
gestykulując energicznie drewnianym
wskaźnikiem. Do tego wpadał w „dudnienie” krzycząc i sypiąc jak z rękawa

Zdjęcie z akcji „wykopki” stoją od góry (bez głowy) Andrzej Wawerek, Elena Żeliazkowa, Bogusław Zdanowski, Henryk Sikorski, w środkowym rzędzie Jadwiga
Barylska, Jerzy d`Aystetten, Andrzej Maria Kozłowski, w najniższym rzędzie –
Jasio Bobrowski, Tadek Świerzbiński, Alek Łukowski i Wiesia Śniadach
liczne przykłady z życia na bezmyślną
gospodarkę wodną, rybacką czy środowiskową, a właściwie na jej brak. Mierzili
go złodzieje i kłusownicy, którzy w dzień
pracowali w jeziorowych PGR rybackich,
a nocą buszowali kłusując i odławiając
dla pieniędzy najcenniejsze ryby państwowym sprzętem. Dewastowali w ten
sposób wysiłki ichtiologów, którzy starali się zwiększyć różnorodność i wydajność ichtiofauny przez zarybianie i nowatorskie wówczas biomanipulacje.
Oczywiście eksperymenty i doświadczenia, choćby nie wiem jak starannie przygotowane dawały zwykle mizerne rezultaty, co Profesor zawsze traktował jako
sabotaż albo nawet ciemnotę i głupotę
lokalnej społeczności. Najlżejsze określenie, jakie dla nich miał to było: „toż to,
no wprost gęsi nie ludzi”. Czasami jednak ten „epitecik” trafiał się osobie, którą wyrywał do „swobodnej” wypowiedzi
podczas wykładu i gdy ta osoba dukając, a co gorsza czerwieniąc się ze wstydu przed resztą koleżanek i kolegów,
nie trafiała w przenikliwą, okrągłą myśl
Pana Profesora.
Pamiętam, że zdawałem u niego egzamin z „jezior” przed południem
5 czerwca 1967 roku – taka data widnieje w moim indeksie, w pierwszym dniu
wojny sześciodniowej o Wzgórza Golan
i Synaj, które zostały błyskawicznie zdobyte przez wojska Izraela.
Słynne
były
również

przepraszanie nas żaków przez nieśmiałego, niezwykle skromnego i delikatnego prof. Kazimierza Demela, największego polskiego oceanografa,
pioniera nauk o morzu w Polsce, autora
wielokrotnie wznawianego „Życia morza”, za to, że musi nam koniecznie wstawić dwójkę z egzaminu, bo „pani magister Zosia (dr Zofia Różańska – adiunkt)
kazała chociaż jedną dwóję w sesji egzaminacyjnej napisać”. No i tutaj już
nie tylko wiedza, ale i spryt żaka sprawiał, żeby ten miecz Damoklesa nigdy
nie spadł na otwarty indeks, a zwłaszcza nie trafił w rubrykę z przedmiotem
„Oceanografia”. Ale ile strachu najedli
się ci, którzy w tym momencie zdawali, a
jeszcze więcej ci, którzy stali na giełdzie
lub mieli wejść dopiero na egzamin. A tu
pod koniec sesji, szanse na dwóję gwałtownie rosły. Dlatego „Biologia ryb Bałtyku”, „Biologia morza”, „Życie morza”
pióra Profesora i „Morza ZSRR ich flora
i fauna” Zienkiewicza, znaliśmy niemal
na wyrywki. Pomimo, że czasami było
blisko do tej niedostatecznej oceny, to
jednak miecz, dzięki gołębiemu sercu
Profesora, nigdy nie spadł na indeksy
kortowskich rybaków. Po latach wielokrotnie na skwerze Kościuszki w Gdyni,
w pobliżu budynku MIR, spotykałem
Profesora, starszego szczupłego Pana w
bereciku, ubranego w płaszczyk ortalionowy, który mimo swoich lat nie przypominał emeryta, a szedł chodnikiem

zadziwiająco energicznie, sprawnie i
szybko, odpowiadając na liczne powitania przechodniów (w tym studentów
SRM/PSM w Gdyni).
Co 2–3 tygodnie w godzinach
wieczornych w toalecie damskiej na drugimpiętrze skrzydła „B” gmachu Nowej
Zootechniki, głównego budynku dydaktycznego Kortowa (mieściły się tu reprezentacyjna aula, sala audytoryjna, sale
wykładowe i pokoje asystenckie, profesorskie, główna portiernia i inne), wielki popłoch siał przystojny, wysoki, nieco przygarbiony, z rzedniejącymi już
siwymi włosami zaczesanymi do góry
i dobrodusznym wyrazem twarzy – oceanobiolog, prekursor badań planktonu
morskiego, prof. Władysław Mańkowski.
Pełnił w WSR Olsztyn funkcję Dziekana
i Prorektora, a z okazji 600 lat Wszechnicy Jagiellońskiej 12 maja 1964 roku,
w orszaku profesorów z całej Polski, (co
widziałem na żywo, jako olsztyński delegat), majestatycznie kroczył ubrany
w gronostaje przez stary Kraków. Nawet
w ówczesnej Polskiej Kronice Filmowej,
jedną z migawek wypełniał nadzwyczaj
godnie i dostojnie nasz Maniuśka (tak go
z czułością nazywaliśmy). A ten popłoch
był skutkiem tego, że Profesor dojeżdżał
z MIR w Gdyni popołudniami, żeby rankiem być już gotowy na wykłady i nocował w swoim gabinecie, naturalnie korzystając z damskiej łazienki i WC, które
były blisko jego pomieszczenia. Zajęcia w salach wykładowych i ćwiczeniowych Nowej Zootechniki odbywały się
często do późnych godzin nocnych, dlatego też i sanitariaty miały powodzenie. Dochodziło często do komicznych
sytuacji, kiedy Pan Profesor w podkoszulku, spodniach na szelkach, z ręcznikiem na ramieniu, mydłem i szczotką
do zębów, wchodził do damskiej toalety i niechcący „nakrywał” dziewczęta na niedwuznacznych czynnościach
toaletowych, lub myjąc się słyszał ze
szczegółami damskie newsy, które powodowały nawet u profesora rumieńce
zawstydzenia, jak też i opuszczających
w pośpiechu toaletę, studentek. Bywało
dużo ostrzej, ale profesor już o tym nie
opowiadał. Ale jego ówcześni asystenci i magistranci plotkowali o tych nieco
w sumie śmiesznych sytuacjach i tekstach rzucanych przez podenerwowane
dziewczyny, które były z innych wydziałów i prof. Mańkowskiego nie znały. Do
końca pracy w WSR Olsztyn, nasz prof.

Mańkowski, mimo wszystko, nie zmienił
swojego przyzwyczajenia.
A brać studencka w mojej pamięci? Ta rekrutowała się z całej Polski,
od morza do Tatr, w większości z dużych
i mniejszych miasteczek, ale również
dość liczną grupę stanowili studenci
i doktoranci z Korei, Jugosławii (Serbowie, Chorwaci, Bośniacy i Czarnogórcy),
Chile, Peru, Etiopii, Grecji, Bułgarii, Węgier, a także NRD. Rybacy słusznie uważali się za kortowską elitę żakowską, bo
tak istotnie było – wszędzie ich pełno, to
oni obsadzali kluczowe stanowiska samorządu Uczelnianego i ówczesnych organizacji młodzieżowych, w Radzie Naczelnej Zrzeszenia Studentów Polskich
w Warszawie, kierowali radiem Kortowo, chórem akademickim prof. Wiktora
Wawrzyczka, klubami studenckimi osiedla, a także rządzili w niezwykle popularnym klubie turystyki pieszej AKT i na
przystani Jeziora Kortowskiego. Przy
tym to właśnie rybacy, jak żaden student z Kortowa, a nawet Polski, w czasach, kiedy niewielu ludzi mogło swobodnie wyjeżdżać za granicę (jeśli tak
to w kierunku wschodnim lub na pobliskie socjalistyczne południe), otrzymywali prawdziwe książeczki żeglarskie
i co roku mustrowali na polskie kutry,
lugry i lugro-trawlery dla odbycia kilkumiesięcznych, wakacyjnych praktyk
morskich w charakterze załogi, a nawet
czasami mogli, po cichu (za dobrą pracę)
otrzymywać od szypra „part” złotówkowy i co najważniejsze dewizowy. Przywilejem było również to, że poza poznaniem fizycznej, ciężkiej pracy rybaka na
morzu, mieli okazję wpływać do portów
Morza Północnego: Szkocji, Belgii, Holandii, Niemiec i Anglii na rekreację czy
chroniąc się przed zbyt silnymi sztormami morskimi. Jesienią powracali do Kortowa z prawdziwymi dewizami, czasami
jakimiś „towarami” (np. pierwsze koszule non iron, taszczyli pudła z pachnącym
proszkiem enzymatycznym do prania
OMO!) i z nimbem prawdziwych wilków morskich, pykając niedbale wrzoścową fajkę Dr Max, nabitą aromatycznym tytoniem „Clan”, bezlitośnie „rwali”
najpiękniejsze dziewczyny, nie tylko ze
swojego wydziału, ale również czterech
pozostałych. Wielu „rządziło” przez kilka dni i nocy w najlepszej restauracji
Olsztyńskiej „Pod Żaglami”, czy podrzędniejszych „Teatralnej” albo „Warszawskiej” lub w studenckich klubach

Jedni z najenergiczniejszych rybaków
kortowskich lat 1963-1968 – Mundek
Szlązak i w najbliższym planie tła
nasz ds. Delfin, a od lewej widoczni Henio Sikorski i Grek – Maximos
Kazmos Michailidis
Kortowa, czy też brylowało w Kortowskich rozgrywkach bridge’a lub modnej
wówczas kanasty. Często ku zazdrości
innych żaków, jakby od niechcenia demonstrowali nowe, modne, zachodnie
ciuchy chociażby tylko w stołówce, czy
barze mlecznym, albo na pięterku w klubie asystenckim.
Studenci rybacy to była odmienna od innych kortowskich studentów nacja, bowiem oprócz swoich
niezliczonych zainteresowań mieli autentyczną ambicję, żeby ożywiać kulturalnie środowisko Olsztyńskich żaków.
To oni stworzyli kabaret studencki, który dał kilka cieszących się niebywałym
powodzeniem przedstawień w auli Nowej Zootechniki, z głównymi aktorami
rybakami: Maćkiem Ziętalą, Zygmuntem-Ewą Okuniewskim i całą ekipą towarzyszącą; inna znowu grupa utworzyła ciężką pracą ze zwykłej świetlicy
w domu studenckim nad samym jeziorem, (który nazywał się, a jakże „Delfin”)
swój rybacki klub studencki pod nazwą
„Topik”, gdzie ambitnie organizowane
były cykliczne imprezy, spotkania z ciekawymi ludźmi i wieczory taneczne (nasi
mieli największe i najświeższe zbiory płyt przywożonych z praktyk morskich); to rybacy mieli najpiękniejsze,

tylko niektórych z tamtych lat, których
nazwiska zapadły mi w pamięć najgłębiej (o każdym z nich można by napisać
piękną biografię): Andrzej Kompowski,
Krzysztof Goryczko, Władek Ciepielewski, Leszek Jaworski, Janusz Guziur, Leszek Suchy, Mirosław Fik, Marek Zarzycki,
Czesio Stańczyk, Jurek Krawczyński, Stefan Wysocki, Zbyszek Karnicki, Jurek Grabowski, Romek Warnke, Henryka Czeczot,
Maxymilian Jędrzejczak, Mariusz Rybiński, Renia Zbanyszek, Andrzej Jenek, Józek Krupa, Piotr Szczygieł, Jurek Olczyk,
Edward Ceronik, Wojtek Pelczarski, Rysio
Jarzyński, Jacek Czyż–Godziemba, Romek Rajs, Jacek Kierszniewski, Jurek Płociak, Józek Rudzki, Jasio Duchniewicz,
Mundek Szlązak, Barbara Baturo, Andrzej
Kozłowski, Henio Sikorski, Elena Żeliazkowa, Alek Łukowski, Jurek Lipka, Maximos
Michailidis, Tamara Niwińska, Marta Krajewska, Jurek Pantak,Wiesiek Seidler, Eugeniusz Bogdan, Bogusław Zdanowski,
Staszek Gucma, Leszek Kamiński, Andrzej
Giletycz, Franek Szajnowski, Maria Bnińska, Wiesia Śniadach, Wiesia Gotkowska,
Kaśka Wasielczyk, Ryszard Bałdyga, Marek Liwoch, Janusz Jerzy, Szandor Lorincz, Basia Domicewicz, Zbyszek Klim,
Zbyszek Uggla, Tadzio Białokos, Zyta Dąbrowska, Marek Strzelichowski, Andrzej
Zieliński, Tadzio Poźniak, Igor Jagniszczak, Marek Mach, Mikołaj Protasowicki,
Tadeusz Staliński, Janusz Michałowski,
Bożena Kaczmaruk . W latach 1966–1968
z przyczyn społeczno–politycznych, decyzją najwyższych władz państwowych,
przeniesiono większą część olsztyńskiego Wydziału Rybackiego do Szczecina,
gdzie znajdowała się siedziba Zjednoczenia Gospodarki Rybnej i tu zaczął działalność pod nową nazwą Wydział Rybactwa
Morskiego, a pozostała część kadry, która
pozostała w Kortowie, dała początek Wydziałowi Rybactwa Śródlądowego w WSR
Olsztyn. Tak rozpoczął się drugi – szczeciński rozdział historii Wydziału w powiązaniu z technologią żywności, który
trwa do dzisiaj pod nazwą Wydział Nauk
o Żywności i Rybactwa ZUT w Szczecinie,
oraz rozdział Olsztyńskiej pozostałości –
Wydział nastawiony na gospodarkę na
wodach śródlądowych i ochronę środowiska – niestety dowiedzieliśmy się, że od
ponad roku ten wydział już nie istnieje,
a rybactwo stało się jedynie kierunkiem
uprawianym na Wydziale Nauk o Środowisku UWM w Olsztynie.
Juliusz Chojnacki
Ciąg dalszy nastąpi
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rzadkie rybki w wielkich akwariach o
pojemności kilkuset litrów wody, które zdobiły wybrane pokoje studenckie
„Delfina” (ku przerażeniu kierownika
DS); rybacy to oczywiście najlepsi wędkarze, nurkowie z kuszami penetrujący
okoliczne rzeki i jeziora mazurskie, a nawet aktywni myśliwi z drogim sprzętem.
To rybacy byli animatorami barwnych,
niezapomnianych Kortowskich Juwenaliów, a mądrzy włodarze Uczelni i Miasta biorąc pod uwagę nasze potrzeby
oraz pełne fantazji postulaty, sprowadzali do Kortowa topowe wówczas zespoły muzyczne: „Czerwono–Czarnych”,
„Niebiesko–Czarnych”, a nawet „Złotą
dziesiątkę” laureatów festiwalu młodych
talentów w Szczecinie – Helenę Majdaniec, Karin Stanek, Czesława Wydrzyckiego – Niemena, Wojtka Gąssowskiego,
Halinę Frąckowiak, Michaja Burano i innych, a także „Trubadurów” i „Czerwone Gitary” z Klenczonem, Dornowskim,
Skrzypczakiem i Sewerynem Krajewskim. Koncerty odbywały się w wypełnionej po brzegi auli Nowej Zootechniki,
przy otwartych oknach i drzwiach, których otwory zapchane były słuchającymi fanami muzyki i big-bitu. Na olbrzymim placu między Nową Zootechniką,
a Instytutem Rybactwa Śródlądowego,
zorganizowano jesienią 1964 roku dla
studentów wielki wiec – spotkanie z kosmonautami – Walentiną Tierieszkową
i Walerijem Bykowskim, w niecały rok
po ich powrocie z orbity okołoziemskiej
na statku kosmicznym Wostok. Sprzedawano wówczas rarytasy filatelistyczne,
pocztówki okolicznościowe ze znaczkami przedstawiającymi naszych gości.
A kiedy powstała potrzeba budowy stadionu sportowego w Kortowie dla między inymi przeprowadzenia międzynarodowych zawodów konnych CSIO
w 1966 roku pod kierunkiem prof. Stanisława Wadowskiego z Katedry Hodowli Koni (Wydziału Zootechnicznego) to
głównie studenci rybacy honorowo stanęli do pracy ze szpadlami, szuflami i innym sprzętem, na czele ze swoim Dziekanem prof. Stanisławem Zaleskim i całą
kadrą profesorską, wspierając czynem
społecznym tę inicjatywę tak, żeby przyśpieszyć budowę i ambitnie zdążyć na
czas (zawody na nowym stadionie odbyły się w środku sesji letniej 1967 roku).
Tu powinna nastąpić bardzo
długa lista aktywnych i unikalnych rybaków studentów, ale niestety wymienię

Instytucje hydrobiologiczne
Historia Stacji Hydrobiologicznej
w Mikołajkach,
do której materiały zebrała, zestawiła i opatrzyła
subiektywnym komentarzem Jolanta Ejsmont-Karabin
Część Piąta
Powroty
Stacja znów pod kierownictwem Andrzeja Szczepańskiego
W rezultacie opisanych w poprzedniej części dramatycznych wydarzeń, w 1973 roku Stacja ponownie,
jako całość przeszła w ręce jej pierwszego kierownika Andrzeja Szczepańskiego, który przede wszystkim postanowił
pozbyć się śladów obecności hydrobiologów warszawskich na Stacji. Porozdawał większość taboru pływającego,
pozbył się też dumy hydrobiologów statku badawczego „Kopernik”.
W 1973 roku została podpisana
umowa z Instytutem Mikrobiologii Uniwersytetu Warszawskiego o użytkowaniu przezeń pomieszczeń i terenu Stacji
dla celów badawczych i szkoleniowych.
Było to doniosłe wydarzenie, bowiem
związało mikrobiologów warszawskich

na kolejne dziesiątki lat ze Stacją. Okopali się na niej, pobudowali, wyposażyli
własną pracownię w najnowocześniejszy sprzęt i stali się Stacji najwierniejszymi gośćmi, a właściwie prawie gospodarzami.
Mimo to Stacja w pierwszej połowie lat siedemdziesiątych XX wieku
Stacja opustoszała. Kolejnym bowiem
posunięciem nowego kierownictwa
było odcięcie wszelkich mediów w hoteliku, którego dewastacja uległa natychmiast przyspieszeniu. Brak środków i w dużym stopniu, brak chęci, by
ulepszać, czy remontować tę część Stacji, która miałaby służyć gościom prowadziły do powolnego pogarszania się
jej stanu. Nienajlepsze warunki pobytu
i pracy, obok wyraźnie odczuwanej niechęci kierownictwa Stacji spowodowały, że coraz mniej pracowników nauki
na niej gościło.
Przyczyniło się do tego stanu rzeczy jeszcze jedno zarządzenie.

Dr A. Szczepański – chwila odpoczynku przy utworzonym niedawno „skalniaku” (1965 rok)

Przypuszczalnie Włodek Ławacz nie
zdawał sobie sprawy do czego doprowadzą jego działania. Wróciwszy z zagranicy, gdzie przypatrzył się panującym tam zwyczajom, Włodek rozpętał
prawdziwą kampanię przeciwko przywożeniu dzieci przez pracowników Instytutu udających się na badania na Stację. Jego zdaniem małe dzieci plączące
się wszędzie, przeszkadzały w pracy
naukowej. Wkrótce dyrekcja wydała
stosowny zakaz, w rezultacie większość
pracowników, stosunkowo młodych
i posiadających małe dzieci, nie mogła
już pozwolić sobie na dłuższe wyjazdy
w teren, zwłaszcza w okresie letnim,
kiedy należało dzieciom zorganizować
wakacje. Szczególnie boleśnie odczuły
to młode, rozpoczynające dopiero swoją karierę naukową, matki.
Sytuację uratowało, do pewnego stopnia, uzyskanie przez związek
zawodowy (ZNP) prawa do korzystania
z kilku domków kempingowych, z przeznaczeniem na dwutygodniowe wczasy dla pracowników. Wczasy te, wysoko dotowane, stały się wielką atrakcją
i pozwalały niektórym z naukowców na
godzenie pracy terenowej z opieką nad
dzieckiem – niestety tylko przez krótki
okres i co dwa lata.
Środek i druga połowa lat siedemdziesiątych XX wieku nie zostały
utrwalone ani w postaci dokumentów,
ani też w fotografii. Gdyby jednak sądzić
na tej podstawie, że Stacja zaprzestała
swojej działalności byłby to osąd nieprawdziwy. Na Stację nadal przyjeżdżali
liczni goście, zarówno krajowi, jak i zagraniczni. Niestety ich pobyt nie został
Słodkie życie podczas inkubacji
produkcji – Ryszard Chróst

Ryszard Chróst przed wyprawą w teren
utrwalony w kronikach stacyjnych.
Nie zaprzestano też organizacji licznych imprez naukowych. Jesienią
1974 roku z dużym zaangażowaniem
i rozmachem zorganizowano Szkołę
Letnią RWPG na temat „Produktywność
ekosystemów i bioenergetyka ekologiczna”. Kurs ten, zorganizowany przez
Instytut Ekologii i Zakład Ekologii Zwierząt UJ, trwał trzy tygodnie, przy czym
zajęcia prowadzone były w Dziekanowie Leśnym, Mikołajkach i Krakowie.
Umożliwiło to uczestnikom kursu zwiedzenie kilku miejsc w Polsce. W kursie
wzięło udział 17 młodych ludzi z 6 krajów tzw. demokracji ludowej. Zajęcia
prowadzone w języku rosyjskim składały się zarówno z wykładów teoretycznych, ćwiczeń, jak i demonstracji technik badawczych i pokazów aparatury.
Młodzi uczestnicy kursu szybko zintegrowali się (zwłaszcza dzięki
ogniskom organizowanym wieczorami)
z równie młodymi gospodarzami. Zajęcia prowadzili bowiem, obok starszych
kolegów, również młodsi pracownicy
naukowi. Ich zadaniem była demonstracja metod i technik stosowanych w badaniach produktywności ekosystemów
wodnych. Demonstracje te odbywały
się przede wszystkim na terenie portu,
ale nie tylko. W czasie jednodniowej
wycieczki statkiem po jeziorach pokazano działanie aparatury służącej do
Stołówka i hotelik na początu lat siedemdziesiątych XX wieku

Waldemar Siuda z czerpaczem dna
ilościowych połowów planktonu oraz
specjalnej aparatury służącej do eksperymentowania w wycinkach naturalnego środowiska w warunkach in situ.
Program Szkoły był niezwykle
ambitny. Gdyby nie liczne atrakcje turystyczne i spotkania towarzyskie, tak
przeładowany program musiałby spotkać się z protestem uczestników. Tak
ambitny program wymagał też długich
i intensywnych przygotowań kadry prowadzącej zajęcia. Warto więc zaznaczyć,
że na zorganizowanym na zakończenie
kursu spotkaniu jego uczestnicy wysoko
ocenili poziom zajęć i organizacji kursu.
Stacja ożywiła się ponownie w
roku 1975, kiedy to z inspiracji prof. Romualda Klekowskiego zaczęto prowadzić badania na „poligonie”, czyli w pięciu jeziorach zlewni rzeki Jorki. W tych

kompleksowych badaniach uczestniczyło liczne grono naukowców, którzy regularnie odwiedzali w związku z tym Stację.
Traktowali ją jako punkt wypadowy nad
jeziora poligonowe, jak też korzystali z
laboratorium, by wstępnie przygotować
i utrwalić próbki. Ich oznaczanie odbywało się jednak już w Dziekanowie.
Badania koordynowane były
przez doc. Annę Hillbricht-Ilkowską.
Wszyscy członkowie zespołu badawczego z zapałem przystąpili do realizowania jej wizji spójnego systemu rzeczno-jeziornego, wizji w owym czasie
odważnej i awangardowej, w porównaniu z tym, czym się zajmowała hydrobiologia światowa. Każdy z uczestników
odpowiadał za jeden z wycinków tego
systemu. Włodek Ławacz miał za zadanie dokonanie bilansu pierwiastków

Fotografia z „Gazety Olsztyńskiej”, rok 1970 „W tej pracowni przeprowadza
swoje badania dr Włodzimierz Ławacz. Tym razem w zastępstwie pokazuje
nam działanie aparatu kierownik naukowy Stacji Biologicznej w Mikołajkach
dr Igor Rybak.”

Personel Stacji na „żółwiu”, pojeździe służącym do wycinania trzciny
biogennych w jeziorach systemu, Urszula Woroniecka zajmowała się pobieraniem fosforu i azotu przez fitoplankton, Lucyna Bownik-Dylińska ekskrecją
obu pierwiastków przez orzęski, a Jola
Ejsmont-Karabin – przez wrotki i skorupiaki, Teresa Węgleńska badała strukturę gatunkową skorupiaków, a Jola
Ejsmont-Karabin wrotków. Badania prowadzone były stosunkowo często, co
dwa tygodnie.
Często w teren wyjeżdżały
razem Urszula Woroniecka i Jola Ejsmont-Karabin. Ich praca w terenie
była czasochłonna i nudna. Urszula badała produkcję pierwotną. Ponieważ
zanurzane w wodzie jeziornej butelki
jasne i ciemne często (dzięki turystom
i tubylcom) ginęły, obie panie wybrały
strategię, która to uniemożliwiała, czyli
siedziały na środku jeziora w łódce, do
której przyczepiona była linka z półkami

zabranymi z lodówki, na których przypięte leżały butelki. Śmiertelnie się przy
tym nudziły. Starały się jednak maksymalnie uprzyjemnić sobie te godziny
i zabierały ze sobą coś do picia, coś do
jedzenia i coś do palenia. Jedna z takich
wypraw okazała się wyjątkowo ciężka.
Panie bowiem zabrały ze sobą wszystko, z wyjątkiem zapałek. Kiedy zadowolone, bo udało im się „założyć produkcję”, sięgnęły po papierosy zorientowały
się, że nie mają „ognia”. Jezioro było na
szczęście dość uczęszczane, więc zaczęły machać rękami i wzywać pomocy.
Niestety, przepływające obok osoby,
przekonane, że błagały je o nie przeszkadzanie, szybko się oddalały, a wraz
z nimi znikała szansa ratunku.
We wrześniu 1976 roku uroczyście świętowano ćwierćwiecze Stacji. Jej
nazwa nieco się w międzyczasie zmieniła. Uwzględniono bowiem fakt, że dzięki programowi międzyresortowemu,
którego koordynatorem był Instytut Ekologii, a który to temat
obejmował badania
nad
mechanizmami
odpowiedzialnymi za
obieg
pierwiastków
biogennych w krajobrazie, Stacja zaczęła
gościć ekologów zarówno wodnych, jak
i lądowych. Dlatego
Wczasy w 1977 roku

też Stacja przestała być Hydrobiologiczna, stała się natomiast Terenowa.
Do tejże stacji przybyło na
dwudniową sesję liczne grono osób
zaproszonych przez Radę Naukową
i Dyrekcję Instytutu Ekologii. W trakcie
posiedzenia odbyły się dwie bardzo
udane obrony prac doktorskich. Joanna
Królikowska obroniła rozprawę zatytułowaną „Ekologiczne aspekty gospodarki wodnej helofitów”, zaś Teresa Ozimek
pracę „Wpływ ścieków komunalnych na
makrofity zanurzone litoralu jeziornego”. Promotorem pierwszej z nich był
doc. dr A. Szczepański, drugiej – prof. dr
hab. Ewa Pieczyńska.
Andrzej Szczepański, Anna Hillbricht-Ilkowska i Zdzisław Kajak przedstawili natomiast prezentację największych osiągnięć naukowych uzyskanych
dzięki skorzystaniu z usług Stacji.
Uczestnicy sesji wzięli też udział w wyprawie terenowej, czyli objeździe jezior
z tzw. „poligonu badawczego” (pięć jezior zlewni rzeki Jorki).
Na zakończenie obrad naczelnik miasta Mikołajki, inż. A. Grabowski,
wręczył doc. A. Szczepańskiemu, przyznany Stacji za jej osiągnięcia, zarówno
merytoryczne, jak i popularyzatorskie,
medal „250-lecia miasta Mikołajki”.
W latach 1977 i 1978 zespół
z Zakładu Hydrobiologii i Instytut Rybactwa Śródlądowego prowadziły
w oparciu o Stację badania typu monitoring na specjalnie dobranych pod
względem trofii 44 jeziorach. Nazwano
je „jeziorami gradientowymi”. W projekcie tym, zaplanowanym i kierowanym
przez Zdzisława Kajaka i Bogusława
Zdanowskiego, wzięło udział liczne
grono hydrobiologów, badając zarówno chemizm wód, jak i czynniki biologiczne. Badania obejmowały jeziora
od mezotroficznych po hypertroficzne,
przy czym podzielono je na dwie grupy,
jeziora stratyfikowane termicznie i polimiktyczne. Badania te opracowano
i opublikowano w 1983 roku w specjalnym tomie „Ekologii Polskiej” zatytułowanym „Ecological characteristics of lakes in North-eastern Poland versus their
trophic gradient”.
W tym samym okresie grupa
doktorantów prowadziła na Stacji swoje badania. Wśród nich były Lucyna
Bownik-Dylińska zajęta eksperymentami nad ekskrecją fosforu i azotu przez
orzęski, jak też Jola Ejsmont-Karabin
badająca ten sam proces u wrotków

Dwudziestolecie Stacji, świeżo upieczona doktor Joanna Królikowska w
towarzystwie Komisji oraz prof. J. Mikulskiego (w środku) na przejażdżce po
obronie
i skorupiaków. Pomagała im w przygotowaniu schematu eksperymentów
i dostosowaniu metod analizy chemicznej do warunków eksperymentu Maryla
Planter. Była surową, bardzo wymagającą nauczycielką o bardzo ostrym języku,
toteż obie panie bały się jej uwag śmiertelnie, a Lucyna wręcz traciła głos, ile
razy Maryla ją o coś zapytała. Wszystkie
trzy jednak szalały z radości, kiedy okazało się, że pierwszy eksperyment udał
się znakomicie i można było pochwalić
się pierwszymi danymi o tempie ekskrecji fosforu i azotu przez organizmy zooplanktonowe.
Obie panie korzystały z próbek
przywożonych przez grupę co drugi
dzień wyjeżdżającą na jeziora „gradientowe”. Zwykle ekspedycja wracała
w stacyjne pielesze wieczorem, toteż
obie doktorantki swoje eksperymenty

musiały wykonywać w nocy. Przy tej
okazji Jola zaprzyjaźniła się ze szczurem, który stopniowo przyzwyczaił się
do jej osoby, cicho i spokojnie siedzącej
nocą na jego terenie. Poczynał więc sobie coraz odważniej, dopóki nie dowiedział się o nim Janusz Kornatowski i nie
zapolował nań ze swoim psem. Szczurowi nie stała się krzywda, ale przestał
odwiedzać laboratorium.
Często w tym okresie gościła na
Stacji Wanda Goszczyńska, badająca dla
potrzeb swojej rozprawy doktorskiej
wielkość dopływu biogenów z opadem
atmosferycznym. Dwie cechy Wandy
czyniły ją wysoce pożądanym kompanem. Po pierwsze – relaksowało ją
pranie. Początkowo prała swoje rzeczy,
ale kiedy zabrakło jej własnych „brudów” błagała pozostałych gości stacyjnych o oddanie jej do prania ich ubrań.

Akt nadania medalu „250-lecia
miasta Mikołajki”
Stacji Hydrobiologicznej
Po drugie – Wanda świetnie gotowała.
Wszyscy uwielbiali organizowane przez
nią uczty, a zwłaszcza dzikie kaczki (upolowane przez kierownika administracyjnego Stacji Grzegorza Kwiatkowskiego
oraz Janusza Kornatowskiego) pieczone
z dzikimi jabłkami i mnóstwem ziół.
Wiosną 1979 roku Zakład Populacji zorganizował na Stacji III konferencję grupy tematycznej „Mechanizmy
populacyjne w organizacji fizjocenoz”.
Grupa ta działała w ramach programu międzyresortowego „Przyrodnicze
podstawy gospodarki środowiskiem”,
a koordynatorem jej działań był doc.
S. M. Janion. Wygłoszone w trakcie obrad referaty koncentrowały się wokół
takich zagadnień, jak: wskaźniki fizjologiczne i behawioralne na poziomie
osobniczym mogące służyć do testowania stanów populacyjnych, mechanizmy i procesy w populacjach zwierząt
z uwzględnieniem współzależności
strukturalnych i funkcjonalnych między
populacjami i zespołami, jak też sterowanie populacjami, przede wszystkim
gatunków ważnych gospodarczo.
W tym samym czasie część kadry naukowej Stacji zaangażowała się
w badania struktury helofitów w rozlewiskach Biebrzy. Wspomnieniem, które
Badania „gradientowe” w 1977 roku
– Andrzej Karabin przygotowuje
posiłek

Renek Wiśniewski (po lewej) i Andrzej Karabin w
Ekspedycja letnia (1978 rok) na jeziora gradientowe –
trakcie wiosennej ekspedycji na „jeziora gradientopora obiadowa.
we” – krótka chwila odpoczynku
czy to w postaci kolejnych dań obiado- można dokonać niezwykłych odkryć.
wych, czy też w postaci przetworów.
Celuje w tych odkryciach Gabrysia BuKolejna konferencja, zorgani- jalska-Grum. Dzięki nim po jakimś czasie
zowana w maju 1980 roku miała znacze- wszyscy pracownicy Instytutu mają wynie historyczne. Była to bowiem pierw- tyczony „szlak towarowy” Dziekanów –
sza z serii ogólnopolskich konferencji Mikołajki, jak też zakodowany w psychice
organizowanych przez Sekcję Fykolo- nakaz czynienia większych zakupów, kiegiczną Polskiego Towarzystwa Bota- dy tylko uda im się natrafić na coś szczenicznego. Gospodarzem tego spotkania gólnie interesującego i potrzebnego.
była dr Irena Spodniewska.
Problemy z zaopatrzeniem
W trakcie obrad przedstawiano w paliwo ograniczają niestety te wywyniki badań własnych, dyskutowano jazdy. Jednak latem 1981 roku na Stacji
o monitoringu jezior i rezultatach wie- pojawia się w towarzystwie Andrzeja Kaloletnich badań Jeziora Mikołajskie- rabina gość z Moskwy, Wołodia Matwie-go. Zapoczątkowano też utrzymywaną jew. Natychmiast zostaje poinformowaprzez następne lata tradycję pracy z mi- ny o tym co się dzieje w Polsce, a przede
Janusz Kornatowski ze swoim psem.
kroskopami przy oznaczaniu glonów wszystkim o „Solidarności” i staje się zaprzywiezionych przez uczestników oraz gorzałym orędownikiem zachodzących
konsultacji z zakresu algologii.
w Polsce zmian. Trochę przy tym jest
Nadchodzą tymczasem ciężkie wystraszony, boi się bowiem jak zostaczasy i dla kraju, i dla Instytutu i dla Sta- nie potraktowany Rosjanin, w kraju walcji. Galopująca inflacja sprawia, że po- czącym o wolność i pełnym obaw przed
bory pracowników, i tak bardzo niskie, wejściem wojsk Układu Warszawskiego
dodatkowo tracą na wartości. Pieniądz do Polski. Nic więc dziwnego, że kiedy
robi się „gorący”, a półki w sklepach pu- spotkany przezeń na Stacji Ziutek Wróste i nie ma co nawet za te marne parę bel pyta go: „Czy to ty jesteś tym Rosjanitysięcy złotych kupić. Na Stacji zaczy- nem co przyjechał do nas z Karabinem?”
na kwitnąć handel wymienny. Koledzy – rozgoryczony Wołodia odpowiada:
z Dziekanowa przywożą zamówione „Tak, i jeszcze może z kilkoma czołgami!”
przez pracowników Stacji słodycze Kiedy oburzony opowiada o tym wydaczekoladopodobne, których w Miko- rzeniu po powrocie do Dziekanowa kilku
łajkach nie uświadczysz. W zamian ze hydrobiologom, ci z pewnym zdziwieStacji wędruje do Dziekanowa po kilka niem mówią mu: „No przecież pojechałeś
Franciszek Szajnowski w trakcie
kilogramów żółtego sera, którego nie tam z Andrzejem Karabinem, więc o co ci
wyprawy na Biebrzę w 1979 roku
można kupić w Warszawie i którego chodzi?” Można sobie wyobrazić, jak się
„dostawa” za każdym razie wywołu- wówczas poczuł Wołodia, zwłaszcza kiez tych badań wynieśli uczestnicy ekspeje wielkie poruszenie w Dziekanowie.
dycji i które często powracało w anegdo- W jedną stronę wędruje olej rzepako- dy sobie przypomniał niebotycznie zdumioną minę Ziutka.
tach, była wyjątkowa obfitość grzybów wy, w drugą – proszki do prania itp., itd.
Wszystkie te kłopoty i zmarna terenach badawczych. Pod koniec Każda też wyprawa w teren bardzo się
twienia związane z brakiem funduszy,
ekspedycji nikt już nie chciał o nich sły- wydłuża, bo po drodze penetrowane a przede wszystkim gasnące zaintereszeć, ani też mieć z nimi do czynienia, są wiejskie sklepiki, w których czasami sowanie hydrobiologów pobytem na

Uczestnicy spotkania Sekcji Fykologicznej:1- Irena Spodniewska, 2- Wojciech Puchalski, 3-Krystyna Wiąckowska, 4Wanda Lecewicz, 5- Danuta Krupa, 6- Hanna Szymańska, 7-Hanna Trukawka, 8- Janusz Rozum, 9- Antoni Amirowicz,
10- Jan Dziedzic, 11- Ryszard Ligowski, 12- Jadwiga Siemińska, 13- Adam Latała, 14- Marcin Pliński, 15- Lubomira
Burchardt, 16- Andrzej Oleksowicz, 17-Grażyna Rozmiarek, 18- Ryszard Gołdyn, 19- Elżbieta Szeląg, 20- Barbara Witek, 21- Wanda Krzywosz, 22- Henryk Chudyba, 23- Bożena Zakryś, 24- Hanna Werblan-Jakubiec, 25- Teresa Bednarz,
26- Danuta Chudyba, 27 – Ryszard Bohr, 28- Marta Luścińska
Stacji, być może miały wpływ na kolejny
cios, który spotkał Stację. Otóż 30 czerwca 1983 roku, po drugim wylewie, umiera profesor Andrzej Szczepański. Oto
fragmenty artykułu profesora Romualda Klekowskiego poświęconego wspomnieniom o profesorze Szczepańskim:
dszedł od nas na zawsze Profesor
dr hab. Andrzej Szczepański. Trudno uwierzyć, że nie ma go już w Mikołajkach, na Stacji Hydrobiologicznej, o której napisał w pierwszym zdaniu swego
autoreferatu, gdy zostawał profesorem:

„O

„Cała moja działalność naukowa związana jest z placówką w Mikołajkach”.
Stację tę (…) Profesor Szczepański założył w Mikołajkach ponad 30 lat
temu, kierował nią, rozwijał i pozostał
jej wierny do końca. Jeszcze na dzień, czy
dwa przed nagłym, a w skutkach tragicznym atakiem choroby, pływał łodzią po
Jeziorze Mikołajskim, rozmawiał o planach badań, pełen zamiarów i projektów.
Był autentycznym, uczonym-przyrodnikiem. Wprawdzie, zapytany, uznawał się
za hydrobiologa, limnologa zajmującego

się biologią wód, a zwłaszcza jezior, ale
przede wszystkim był właśnie przyrodnikiem, tym już niestety rzadkim typem
uczonego, który nie koncentruje swojej
wiedzy na wąskiej dziedzinie własnej
specjalności. W osobistych kontaktach
często zaskakiwał swych rozmówców
zarówno erudycją, jak i całkiem „niepodręcznikowym” stanowiskiem w kwestiach naukowych.
Profesor Szczepański urodził się
w 1924 r. w Warszawie. Będąc dzieckiem,
wyjechał z rodzicami poszukującymi

pracy w Nowogrodzkie (…). Niemcy wywieźli Go na roboty przymusowe do Rzeszy. Po wyzwoleniu wrócił do Warszawy,
w 1946 r. zdał maturę i wstąpił na Uniwersytet Warszawski, pracując jednocześnie
w Państwowej Komunikacji Samochodowej, a od 1948 r. w SGGW jako asystent
Zakładu Zoologii. W 1951 r. skończył
Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego i w tymże roku przeniósł się wraz
z żoną Wandą, także biologiem i pracownikiem naukowym, do Mikołajek (…).
W 1961 r. Andrzej Szczepański zostaje doktorem nauk przyrodniczych, habilituje się w 1973 r., a profesurę otrzymuje
w początkach 1983 r. Pracując przez cały
ten czas w utworzonej przez siebie Stacji
Hydrobiologicznej, dzieli jej losy, przechodząc wraz z placówką do Instytutu Ekologii
PAN i kierując bądź to całą Stacją, bądź też
Pracownią Ekologii Chemicznej, albo też
Pracownią (Zakładem) Środowisk Podmokłych; w rzeczywistości były to tylko różne
nazwy zespołu uczniów i współpracowników Profesora Szczepańskiego.(…)
(Profesor) działał w Polskim Towarzystwie Hydrobiologicznym, jako jego
członek-założyciel, udzielał się w pracach
komitetów PAN – Hydrobiologicznego
i Ekologicznego. Uczestniczył w pracach
Międzynarodowego Programu Biologicznego, zwłaszcza w grupie roboczej „środowisk podmokłych”, organizując w Mikołajkach sympozjum międzynarodowe
i współredagując końcową syntezę w zakresie środowisk podmokłych…, w której
jest też autorem jednego z rozdziałów….;
wypromował siedmiu doktorów. Długie
lata działał w komitetach redakcyjnych
„Polskiego Archiwum Hydrobiologii”,
„Acta Hydrochimica et Hydrobiologica”(NRD) i „Aquatic Botany (Holandia).
Praca naukowa, dydaktyczna,
organizacyjna i społeczna Profesora
Szczepańskiego znajdowała wielokrotnie wysoką ocenę i uznanie, czego wyrazem były nagrody i odznaczenia, wśród

innych Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Ciąg dalszy nastąpi.
Jolanta Ejsmont-Karabin
jolanta@onet.pl
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Chcesz mieć nasz biuletyn
na zawsze?
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