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Sprawozdania
XXXI Międzynarodowa Konferencja
Polskiego Towarzystwa Fykologicznego
„Glony w środowisku człowieka”
Olsztyn, 17-20 maja 2012 roku
31st International Conference of the Polish Phycological Society została zorganizowana przez
olsztyńskich członków Towarzystwa: prof. dr. hab. Andrzeja Hutorowicza i dr inż. Agnieszkę
Napiórkowską-Krzebietke z Instytutu Rybactwa Śródlądowego oraz dr inż. Bożenę Jaworską
z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Patronami Honorowymi konferencji byli Jego
Magnificencja Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego prof. dr hab. Józef Górniewicz,
Dyrektor Instytutu Rybactwa Śródlądowego prof. dr hab. Bogusław Zdanowski oraz Dziekan
Wydziału Nauk o Środowisku UWM dr hab. Krystyna Demska-Zakęś, prof. UWM.
W konferencji wzięło udział
ponad 80 fykologów z różnych krajów
Europy. Wśród nich byli przedstawiciele zarządu Federacji Europejskich
Towarzystw Fykologicznych (Federation of European Phycological Societies), m.in. prezydent FEPS – prof.
Marina Aboal (Hiszpania), wiceprezydent FEPS – prof. Burkhard Becker
(Niemcy), sekretarz FEPS – prof. Francisco Arenas (Portugalia), skarbnik
FEPS – prof. Elliot Shubert (Wielka
Brytania). Obecni byli przewodniczący

europejskich towarzystw fykologicznych: niemieckiego (prof. Burkhard
Becker), angielskiego (prof. Geoffrey
Codd), hiszpańskiego (prof. Marina
Aboal), portugalskiego (prof. Francisco Arenas), greckiego (prof. Christos
Katsaros), chorwackiego (prof. Nenad
Jasprica), jak również Polskiego Towarzystwa Fykologicznego w osobie prof.
dr hab. Lubomiry Burchardt. Polscy
fykolodzy reprezentowali wszystkie
ośrodki naukowe z całego kraju.
Uroczyste otwarcie zaszczycił

swoją obecnością Prorektor ds. Kadr
prof. dr hab. Tadeusz Rawa, Dyrektor
IRS – prof. dr hab. Bogusław Zdanowski, Dziekan Wydziału Nauk o Środowisku – dr hab. Krystyna Demska-Zakęś,
prof. UWM i kierownik Katedry Ekologii
Stosowanej – dr hab. Marek Kruk, prof.
UWM. W czasie pierwszej sesji plenarnej wygłoszono serię referatów. Dzień
zakończył spacer po Kortowie – uniwersyteckim campusie studenckim
oraz zwiedzanie Olsztyna. Dalsza część
konferencji odbywała się w Centrum Rekreacji i Wypoczynku „Leśne Wrota” pod
Olsztynem. Obrady trwały tam 2 dni.
Tematem konferencji były
glony w środowisku człowieka – taksonomia, ekologia i rola w ocenie stanu ekologicznego naszych wód (Algae
in human’s environment – taxonomy,
ecology and role in ecological status assessment). Wygłoszono 14 referatów
i zaprezentowano 55 posterów. W wystąpieniach omawiano:
• taksonomię mikroorganizmów z różnych krajów świata (m.in. euglenin
z Tajlandii);
• formowanie się hormogoniów sinic;
• zależności pomiędzy typami zbiorników wodnych a strukturą planktonu roślinnego;
• zależności między czynnikami
Uczestnicy konferencji
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środowiskowymi, a zbiorowiskami
okrzemek bentosowych;
• przekształcenia struktury perifitonu
w rzekach, zachodzące pod wpływem
zmian klimatu.
Omawiano także problem zagrożenia jakie dla zdrowia stwarzają
toksyny sinicowe. Prezentowano możliwość oceny toksyczności przy zastosowaniu metod biologicznych. Głównym
zagadnieniem konferencji była jednak
prezentacja nowych metod oceny stanu
ekologicznego jezior i rzek, opracowanych pod wpływem wymogów stawianych
przez Ramową Dyrektywę Wodną UE.
Odbyła się też sesja mikroskopowa prowadzona przez prof. František’a Hindák’a ze Słowacji. Mikroskopy
udostępnił oficjalny sponsor konferencji – Spółka PRECOPTIC CO. z Warszawy.
Nie zabrakło spotkań integracyjnych
przy ognisku i uroczystej kolacji, na której wręczone zostały nagrody i wyróżnienia za najlepsze referaty i postery.
Uczestnicy konferencji opuścili Olsztyn
z perspektywą przyszłej współpracy
oraz spotkania się i zaprezentowania
swoich osiągnięć naukowych na przyszłorocznej konferencji PTF, organizowanej przez kolejny ośrodek skupiający
polskich fykologów.
Bożena Jaworska

Sesja mikroskopowa.
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Sprawozdania
Warsztaty Międzynarodowych
Komisji Ochrony Łaby i Odry przed
Zanieczyszczeniem
Bad Schandau, Niemcy 19-20 czerwca 2012 roku
Podczas konferencji delegacje wzięły udział w poborze próbek bentosu, których celem było
wzajemne przedstawienie metod stosowanych w krajach systemów Łaby i Odry.
W czerwcu 2012 roku w Bad
Schandau, saskim mieście leżącym nad
Łabą w pobliżu miejsca, w którym przekracza ona granicę czesko-niemiecką,
odbyły się warsztaty hydrobiologów
siostrzanych komisji zajmujących się
ochroną transgranicznych rzek – Łaby
i Odry. Ich celem było porównanie sposobów oceny biologicznych elementów jakości wód systemów tych rzek w
trzech krajach. Monitoring tego typu
stosowany jest w hydrobiologii od zarania tej nauki, z czasem nabierając
nowych form i przenikając do systemów zarządzania wodami, uwzględniających nie tylko ich gospodarczy
aspekt. Ukoronowaniem tego procesu
jest wpisanie monitoringu elementów

biologicznych ekosystemu do systemu
oceny jakości wód w Ramowej Dyrektywie Wodnej obowiązującej w Unii
Europejskiej. Spotkanie zorganizowała Międzynarodowa Komisja Ochrony Łaby (IKSE/MKOL), która zaprosiła
przedstawicieli Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem (MKOOpZ).
Pierwsza część spotkania dotyczyła międzynarodowego programu
pomiarów dla Łaby, w którym biorą
udział hydrobiolodzy z Czech i Niemiec.
Ze względu na roboczy i wewnętrzny
charakter tej części spotkania, udział
w niej wzięły jedynie osoby bezpośrednio zaangażowane w program, podczas gdy pozostałe osoby, w tym cała

delegacja polska, dołączyły w drugiej
części – trójstronnej.
Trójstronnej części przewodniczyła Kerstin Jenemann z grupy roboczej Monitoring MKOOpZ. Delegaci
przedstawiali referaty w językach narodowych, a spotkanie obsługiwane było
przez tłumaczy MKOOpZ.
Jako pierwsza swoje referaty
przedstawiła delegacja polska. Michał
Błachuta (Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska we Wrocławiu)
przedstawił referat dotyczący metodyk poboru makrobezkręgowców
bentosowych stosowanych w polskich
rzekach, podczas gdy Elżbieta Sroka
(WIOŚ Szczecin) dotyczący tej samej tematyki w wodach przejściowych i przybrzeżnych. Referat Michała Błachuty,
przygotowany we współpracy z innymi
członkami polskiej delegacji, m.in. z piszącym te słowa, przedstawiał ponadto
pokrótce stan prawny i historyczny monitoringu jakości wód w Polsce.
Następny referat przedstawiła prelegentka strony czeskiej, Denisa Němejcová (Instytut Gospodarki
Wodnej im. T. G. Masaryka). Dotyczył
on zarówno metodyk poboru makrozoobentosu, jak i wypracowanych
w Czechach metod oceny jakości wód
na podstawie tego elementu. Ostatnią
zaś grupą referatów były trzy prezentacje strony niemieckiej dotyczące metody poboru makrozoobentosu i oceny
Elżbieta Sroka (WIOŚ Szczecin)
wygłaszająca referat o metodyce oceny wód przejściowych i przybrzeżnych
na podstawie makrozoobentosu

Niemieccy hydrobiolodzy pobierający zoobentos z Łaby w mieście Bad
Schandau (dzielnica Krippen).

Czescy hydrobiolodzy pobierający zoobentos z Krippenbachu w mieście Bad
Schandau (dzielnica Krippen).
jakości wód rzecznych w Niemczech.
Kerstin Jenemann (Urząd ds. Środowiska i Geologii Kraju Saksonii) przedstawiła referat dotyczący metody Perlodes
używanej w większości wód rzecznych
w Niemczech. Dwa następne referaty dotyczyły szczególnych typów wód
rzecznych – federalnych dróg wodnych
i estuariów, które łączą elementy wód

śródlądowych i morskich.
W trakcie dyskusji zwrócono
uwagę na to, że o ile metody monitoringu i oceny stosowane w Polsce i Czechach mają umocowanie w prawodawstwie krajowym, o tyle w Niemczech są
regulowane dokumentami niższej rangi. W odróżnieniu od pozostałych, polska delegacja nie mogła przedstawić

struktury wskaźników zoobentosowych i ich przełożenia na klasy jakości
wód, jako że do tego momentu nie były
one jeszcze do końca opracowane. Metodyki czeska i niemiecka przewidują
oznaczanie organizmów do jak najdokładniejszego poziomu (gatunku), podczas gdy polska do poziomu średniego
(rodziny, a wyjątkowo nawet typu), jednak wyjaśnienia polskiej delegacji spotkały się ze zrozumieniem, zwłaszcza
że, w kilku innych krajach członkowskich również przyjęto to rozwiązanie.
W Polsce od początku przymierzano
się do oceny w oparciu o ten poziom
taksonomiczny, próbując adaptować
brytyjski system BMWP (jako BMWP-PL). W trakcie ćwiczeń interkalibracyjnych system ten został jednak znacznie
wzbogacony, zarówno pod względem
liczby wykorzystywanych wskaźników
biotycznych, jak i uszczegółowiony do
niższych poziomów taksonomicznych.
W praktyce okazało się, że specjalistyczna wiedza bentologiczna wymagana do zastosowania w tej metodzie,
przekracza umiejętności większości
biologów zatrudnionych w wojewódzkich inspektoratach ochrony środowiska. W związku z tym, w celu zmniejszenia ryzyka niepoprawnych oznaczeń
organizmów, przywrócono mniej rygorystyczny poziom ich szczegółowości. Wszystkie delegacje zaznaczyły, że
pobór organizmów bentosowych z dużych rzek nastręcza trudności (chyba
że, jak w przypadku ujścia Łaby, stosowane są metody już nie potamologiczne, lecz oceanologiczne), co wymusza
modyfikowanie zakładanych metodyk,
zarówno czasowy, jak i przestrzenny
dobór stanowisk, aby ułatwić pobór.
Metodyka poboru we wszystkich trzech
krajach jest stosunkowo podobna, jako
że jest modyfikacją metody wypracowanej podczas projektu AQEM-STAR.
Wyraźniejszą różnicą jest zapewnienie
reprezentatywności pobranej próby
w metodzie czeskiej, opartej nie na poborze z reprezentatywnej powierzchni, lecz w reprezentatywnym czasie.
W czeskiej metodyce stosowane jest
utrwalanie próbek formaldehydem, co
również odróżnia ją od metodyk polskiej i niemieckiej, gdyż kraje te związane są zakazami wprowadzonymi przez
Komisję Helsińską ds. Bałtyku. Ponadto, w metodyce czeskiej w miarę możliwości wykonywany jest dwukrotny
pobór w trakcie roku, przy czym w razie

Wstępna selekcja materiału dennego Krippenabachu pobranego przez hydrobiologów z WIOŚ Wrocław i WIOŚ Zielona Góra

Bad Schandau. Gwiazdką zaznaczono miejsce poboru bentosu na Łabie.
Ujście Krippenbachu nieco na prawo w dół zdjęcia

rozbieżności, pobór wiosenny ma większą wagę niż jesienny. We wszystkich
krajach najtrudniejszym do znalezienia
odpowiedniej liczby stanowisk referencyjnych typem okazały się rzeki duże.
W Niemczech przyjęto założenie, że
w ich przypadku przekształcenie jest
na tyle długotrwałe i nieodwracalne,
że niecelowe byłoby wyznaczanie nierealistycznych kryteriów stanu referencyjnego, jak np. uwzględnianie na liście
operacyjnej gatunków wymarłych na
terenie Niemiec.
Drugi dzień spotkania poświęcony był pracom terenowym, których
celem było wzajemne przedstawienie
metod poboru próbek stosowanych w
krajach systemów Łaby i Odry. Na początku cała grupa asystowała w pobieraniu próbek makrozoobentosu
w Łabie wykonanym przez delegatów
niemieckich. Mimo że niemiecka metodyka dla rzek trudno dostępnych,
do których zalicza się Łaba, zakłada
pobór części podpróbek również z nurtu, w trakcie demonstracji wykonano
pobór jedynie z części przybrzeżnej,
nadającej się do brodzenia. Następnie grupa rozdzieliła się na dwie podgrupy. Jedna, składająca się z części
delegacji czeskiej i niemieckiej kontynuowała pobór kolejnych podpróbek
na Łabie, kierując się w górę jej biegu,
druga udała się na pobór zoobentosu w potoku Krippenbach – dopływie
Łaby. W skład drugiej podgrupy weszli
przedstawiciele wszystkich trzech delegacji, w tym polska w całości. Po dotarciu do stanowiska pomiarowego każda
delegacja wykonała pobór, wstępną
selekcję i utrwalenie materiału zgodnie
z krajowymi metodykami. O ile pobór
próbek na Łabie był elementem Międzynarodowego programu pomiarów
dla Łaby i jego wyniki posłużą IKSE/
MKOL do oficjalnych porównań stosowanych metod oceny, o tyle pobory na
jej dopływie, mimo że wykonane zgodnie z metodyką w punkcie pomiarowo-kontrolnym należącym do oficjalnej
sieci monitoringu, miały jedynie charakter
porównawczo-demonstracyjny. W dyskusji potwierdzono wnioski
z części seminaryjnej, że różnice metodyczne są nieznaczne, a metody stosowane w trzech nadodrzańskich krajach
są do siebie podobne.
Piotr Panek

Sprawozdania
Eligiusz Pieczyński
42 lata „Wiadomości Ekologicznych”
Trudno jest podsumować prawie półwiecze „redaktorowania” (1970–2012) przez Eligiusza
Pieczyńskiego Wiadomości Ekologicznych. Toż to jest niewątpliwie rekord Guinessa!
Wiadomości Ekologiczne ewoluowały przez cały czas swego istnienia.
„Stypa”, według terminologii
Redaktora „Wiadomości Ekologicznych”, dr. hab. Eligiusza Pieczyńskiego, odbyła się 15 czerwca 2012 roku
w Dziekanowie Leśnym. Przy przyjemnej pogodzie i w zielonym otoczeniu
starych drzew, posadzonych między
innymi przez Redaktora na początku
działalności jeszcze naukowej w nieistniejącym już Instytucie Ekologii PAN.
Z Redaktorem spotkało się nieliczne,
ale bardzo życzliwe mu grono pracowników Centrum Badań Ekologicznych
PAN (czyli drugiego pracodawcy Redaktora, albowiem wcześniej, do 2002
roku, „Wiadomości Ekologiczne” działały przy Instytucie Ekologii PAN) oraz kilkoro zaproszonych gości: prof. Gabriela
Bujalska (wchodząca w skład redakcji)
z mężem, dr Jan Igor Rybak (współprowadzący „Wiadomości Hydrobiologiczne”), pani Ewa Rak (właścicielka Wydawnictwa ARTE wydającego zarówno
Wiadomości, jak i Polish Journal of Ecology). Próby wciągnięcia w obchody

władz akademijnych spełzły na niczym,
stąd też taka skromna, wewnętrzna
uroczystość.
Spotkanie zaczęliśmy symbolicznym kieliszkiem szampana, a prof.
Janusz Uchmański powiedział kilka
słów i wręczył Redaktorowi grawerowaną plakietkę z tekstem: „Panu dr. hab.
Eligiuszowi Pieczyńskiemu Redaktorowi Naczelnemu Wiadomości Ekologicznych, w dowód uznania i wdzięczności
za 42 lata pracy oddane temu znakomicie redagowanemu czasopismu, pracownicy Centrum Badań Ekologicznych
PAN. Maj 2012”.
Później zasiedliśmy do poczęstunku przy opowieściach o czasach,
które już nie wrócą.
Pierwszy tom „Wiadomości
Ekologicznych” ukazał się w 1970 roku.
Sekretariat Redakcji mieścił się jeszcze
w Pałacu Staszica przy ul. Nowy Świat
72 w Warszawie, zaś w składzie Kolegium zasiadali: Roman Andrzejewski,
Henryk Dominas, Wojciech Kaczmarek,

Krystyna Kmitowa (sekretarz), Eligiusz
Pieczyński (redaktor naczelny) oraz
Zdzisława Wójcik. „Wiadomości Ekologiczne” były kontynuacją Ekologii
Polskiej seria B (od tomu XVI). W skład
I tomu weszły działy: artykuły przeglądowe (aż 4!), dyskusyjne, metodyczne
(również 4 artykuły), materiały z konferencji, recenzje, kronika naukowa
i „Wiadomości Polskiego Towarzystwa
Hydrobiologicznego”.
W roku 1972 (zeszyt 3) - Redakcja przeniosła się do Dziekanowa
Leśnego koło Warszawy, gdzie urzędowała już do końca działalności. Pierwsze tomy „Wiadomości Ekologicznych”
obejmowały artykuły naukowe (napisane po polsku z angielskim streszczeniem), dyskusyjne, metodyczne. Później wraz z rozwojem parametryzacji
nauki (słynne punkty za publikacje),
zaczęły ograniczać się do artykułów
przeglądowych. Artykuły te po redakcji językowej Redaktora Naczelnego
– a najczęściej okazywało się, że nie

Marek Gębczyński, Jan Kozłowski (sekretarz), Adam Łomnicki, Eligiusz Pieczyński, Andrzej Prejs, Ewa Symonides
(przewodnicząca), January Weiner (zastępca przewodniczącej). Ostatni tom
obejmował artykuł przeglądowy (jeden!), recenzje, kronikę naukową i „Wiadomości Hydrobiologiczne”.
Ciężko jest podsumować prawie półwiecze (lata 1970–2012) redagowania „Wiadomości Ekologicznych”
przez Eligiusza Pieczyńskiego. Toż to
jest niewątpliwie rekord Guinessa!
„Wiadomości Ekologiczne” ewoluowały przez cały czas swego istnienia. Na
początku pisaliśmy artykuły naukowe, a potem jak trzeba było zdobywać
punkty i wybierać inne czasopisma dla
naszych publikacji, współpraca z Eligiuszem Pieczyńskim dawała nam możliwość pisania poprawnie po polsku. Jest
to szczególnie ważne, gdyż w tej chwili
obowiązuje w zasadzie tylko jeden język „naukowy” – angielski. Historyjki
Ekoludka puentowały naszą naukową
rzeczywistość. Dowiadywaliśmy się
z „Wiadomości Ekologicznych” o nowych książkach, konferencjach i niestety też, kogo zabrakło wśród nas.
Na szczęście nie całe „Wiadomości Ekologiczne” przeszły do historii
– ich część – „Wiadomości Hydrobiologiczne” dzięki staraniom członków PTH
znalazła kontynuację w postaci elektronicznej na stronie Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego.
Iwona Kostrzewska-Szlakowska
Grawerowana plakietka

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

potrafimy pisać po polsku – bywały
gotowymi wstępami do rozpraw naukowych (jak w przypadku piszącej te
słowa). Zamieszczano także recenzje,
kroniki naukowe oraz bieżące informacje, a więc „Wiadomości Ekologiczne”
stały się raczej rodzajem kroniki naukowej. Z tego też powodu nie udało
się „Wiadomościom” wejść na listę tak
zwanych czasopism „punktowanych”.
Przy okazji „Wiadomości” nie
sposób nie przypomnieć postaci wymyślonej przez naszego Redaktora
w 1973 roku, a mianowicie „Ekoludka”.
Pomysłodawcą idei i tematów był Eligiusz (kilka pomysłów podsunęli inni
koledzy), a graficznym opracowaniem
rysunków zajął się nasz, nieżyjący już
niestety kolega – Andrzej Karabin. „Komiksowe” rysuneczki (żarciki na tematy
naukowe) pary autorskiej Pieczyński–
Karabin ukazały się w „Wiadomościach
Ekologicznych” w latach 1973–1986
w liczbie 70. Przez wiele lat ukazywały
się również świetnie napisane rozprawki ekologiczno-filozoficzne pióra, i znowu niestety muszę napisać, nieżyjącego już prof. Janusza B. Falińskiego.
Ostatni tom „Wiadomości Ekologicznych” wyszedł w grudniu 2011
roku, a był to tom LVII, zeszyt 4. Skład
Redakcji zmieniał się przez dziesięciolecia, a w roku 2011 stanowili go:
Gabriela Bujalska, Eligiusz Pieczyński
(w dalszym ciągu Redaktor Naczelny),
Joanna Pijanowska, Jerzy Szwagrzyk,
Janusz Uchmański (zastępca Redaktora
Naczelnego). W składzie Rady Redakcyjnej mieliśmy wiele znanych nazwisk:
Eliza Dąbrowska-Prot, Andrzej Dyrcz,

Instytucje hydrobiologiczne
Obozy naukowo-dydaktyczne
w Stacji Limnologicznej UMK w Iławie
Mimo, iż praca dydaktyczna w warunkach współczesnej szkoły wyższej jest zupełnie
niedoceniona, to sprawia ona wiele satysfakcji, a radość młodego hydrobiologa po
poprawnym przeprowadzeniu badań chemicznych, czy oznaczeń biologicznych jest
bezcenna.
Ulica Chodkiewicza 10, Iława
to adres, który wielu hydrobiologom
tzw. „Szkoły Toruńskiej” bardzo dobrze się kojarzy. Pod tym adresem
mieści się budynek Stacji Limnologicznej Zakładu Hydrobiologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. To tu wielu z nas rozpoczynało
swoją przygodę z hydrobiologią.
O historii stacji można byłoby napisać oddzielny artykuł, ale
teraz chciałbym zająć się dniem
dzisiejszym stacji i tym, co teraz się
dzieje i mam nadzieję, że dziać się
będzie w przyszłości na jej terenie.
Atrakcyjne położenie naszej bazy
wypadowej w Iławie (około 50 metrów od brzegu jeziora Jeziorak) niejako zmusza do prowadzenia badań

hydrobiologicznych na tym najdłuższym, rynnowym jeziorze w Polsce.
Stacja wyposażona jest w podstawowy sprzęt badawczy. Dodatkowo
dużym ułatwieniem w poborze prób
i przemieszczaniu się po jeziorze,
jest nasza flagowa jednostka pływająca - „Profesor Mikulski”. Na pewno
starszym hydrobiologom nazwisko
profesora Jana Stanisława Mikulskiego jest znane, natomiast młodym
przypomnę, że profesor Mikulski był
twórcą ekologii i hydrobiologii na
Uniwersytecie Mikołaja Kopernika
w Toruniu. Profesor napisał również
bardzo interesujący podręcznik pt.
„Biologia wód śródlądowych”. Jednak
nie o historii miałem pisać, ale o dniu
dzisiejszym Stacji Limnologicznej.

Na przełomie lipca i sierpnia
każdego roku na terenie Stacji odbywają się obozy naukowo-dydaktyczne dla młodych adeptów „wszelkich
sztuk grzebania w wodzie”. Uczestnicy obozów są członkami Sekcji Hydrobiologicznej SKNB Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu. Młodzi ludzie w praktyce mogą poznać
pracę hydrobiologa zarówno w terenie, jak i w laboratorium aranżowanym na czas trwania obozu na terenie
Stacji Limnologicznej. Oczywiście
każdy wyjazd na obóz jest starannie
zaplanowany. Wybierany jest obiekt
badań, najczęściej jest nim jezioro
Jeziorak, ale i inne, mniejsze jeziora
Pojezierza Iławskiego są bardzo interesujące dla „wodnych ekologów”.
Zwykle planowany jest zakres badań
i określany niezbędny kosztorys dla
realizacji założonego projektu.
Dzięki przychylności kolejnych dziekanów Wydziału Biologii
i Nauk o Ziemi, przychylności kierownika stacji oraz fundacji Amicus udaje się nam związać koniec z końcem.
Podczas ostatniego obozu
przeprowadziliśmy badania w południowej części jeziora Jeziorak nad
zmiennością dobową planktonu oraz
powtórzyliśmy badania zmienności
przestrzennej planktonu wzdłuż jeziora. Poprzednie tego typu badania
prowadzone były 15 lat temu, czyli
zeszłoroczne wyniki mogą wpisywać

Staranne zaplanowanie wyprawy
to klucz do sukcesu

się w tak zwany „long term monitoring” jeziora Jeziorak.
Wyniki i wnioski z poprzednich obozów zostały zaprezentowane na plakatach sekcji podczas XX
i XXI Zjazdu Hydrobiologów Polskich
w Toruniu i w Lublinie.
Bardzo często to tego typu
obozy naukowo-dydaktyczne decydują o przyszłej drodze studenta
i o tym, czy dalszy swój los zwiąże
z hydrobiologią. Wśród „obozowiczów” wielu decyduje się na pisanie
pracy dyplomowej i magisterskiej
z Zakładzie Hydrobiologii.
Najbliższy obóz zostanie poświęcony dalszemu monitoringowi
jeziora Jeziorak, ale planujemy również badania kilku jezior okolic Iławy
z zastosowaniem ZWST (zooplanktonowych wskaźników stanu trofii).
Trudno byłoby zorganizować obozy bez zaangażowania koleżanek i kolegów z Zakładu Hydrobiologii UMK w Toruniu. Szczególne
podziękowania się należą pani dr
Ewie Dembowskiej oraz pani Izabeli
Oczki, bez których pewno obozów
by nie było.
Mimo, iż praca dydaktyczna
w warunkach współczesnej szkoły
wyższej jest kompletnie niedoceniona, to sprawia ona wiele satysfakcji,
a radość młodego hydrobiologa po
poprawnym przeprowadzeniu badań chemicznych czy oznaczeń biologicznych jest bezcenna.

Załoga na pokładzie MS Mikulski

Paweł Napiórkowski

Co by tu jeszcze złapać?

Stacja Limnologiczna w Iławie:
http://www.biol.uni.torun.pl/ochr_sr/st_ilawa.html

Instytucje hydrobiologiczne
Katedra Hydrobiologii
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Katedra Hydrobiologii wywodzi się z Katedry Zoologii – jednej z pierwszych katedr pod
względem chronologicznym w łonie świeżo założonego w 1944 roku Uniwersytetu Marii
Curie–Skłodowskiej.
W roku 1955, wraz z powstaniem Wyższej Szkoły Rolniczej w Lublinie (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy),
Katedra została włączona w jej struktury. Jednym z pierwszych jej kierowników był prof. Gabriel Brzęk, wcześniej
pracownik Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu. Przeniósł
on na grunt lubelski uprawiane tam
kierunki badań hydrobiologicznych.
Pierwsze badania hydrobiologiczne
sięgają 1951 roku i prowadzone były
na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim.
Odbywały się one w bardzo trudnych,
pionierskich warunkach powojennej
Polski. Zwykle były to kilkudniowe wyprawy, podczas których wynajmowano
furmankę do przewozu łodzi i sprzętu
badawczego. Nocowano w namiotach,
biwakując nad brzegiem jezior. Celem

badań prowadzonych przez Prof. Brzęka
i jego zespół było poznanie właściwości
fizyczno-chemicznych wód i struktur
biocenotycznych, głównie zoobentosu
i zooplanktonu kilkudziesięciu jezior,
a także śledzenie zmian wywołanych
wprowadzaniem do niektórych zbiorników żyznych wód Wieprza przez system Kanału Wieprz-Krzna. Stopniowo
poszerzano tematykę badań, obejmując nimi coraz to inne grupy systematyczne hydrobiontów. Po przejściu
prof. Brzęka na emeryturę 30 września
1973 roku, kierownictwo jednostki objął jego uczeń, prof. Stanisław Radwan,
świetny organizator, człowiek bardzo
energiczny i konsekwentny w działaniu.
Prof. Radwan potrafił przekonać władze i otoczenie, że prowadzone przez
zespół badania hydrobiologiczne to

nie „łowienie siatką w wodzie różnych
robaczków”, lecz poważne prace naukowe o dużym znaczeniu poznawczym
i gospodarczym. W latach 1982-1993
funkcję kierownika pełnił prof. Włodzimierz Zwolski. Dalszy rozwój badań
o profilu hydrobiologicznym w pełni
usprawiedliwił zmianę nazwy Zakładu
Zoologii na Zakład Zoologii i Hydrobiologii, co nastąpiło w 1970 roku. Z dniem
1 września 1993 roku doszło do podziału Zakładu Zoologii i Hydrobiologii na
dwie jednostki: Katedrę Zoologii oraz
Katedrę Hydrobiologii i Ichtiobiologii.
Kierownictwo Katedry Hydrobiologii
i Ichtiobiologii objął prof. Stanisław Radwan. W roku 2007 zmieniono nazwę
jednostki na Katedrę Hydrobiologii.
W latach 2005-2011, funkcję kierownika pełnił prof. Ryszard Kornijów, zaś od
1 października 2011 roku kierownikiem
Katedry Hydrobiologii jest dr hab. Tomasz Mieczan.
Obecnie jednostka zatrudnia
14 pracowników, w tym 3 pracowników
samodzielnych, 6 adiunktów, 1 starszego wykładowcę oraz 4 pracowników inżynieryjno-technicznych.
Wciąż w centrum naszych zainteresowań badawczych pozostaje
Polesie Lubelskie. Nie przemieszczamy
się już furmankami, zaś nad jeziorem
Piaseczno funkcjonuje Hydrobiologiczna Stacja Badawcza im. A. Lityńskiego,
która zapewnia zupełnie przyzwoite
W drodze na badania jezior Polesia,
z prawej strony kolejno idą:
prof. G. Brzęk, prof. W. Zwolski.
Fot. Archiwum Katedry Hydrobiologii

warunki dla pobytu 4-5 osób oraz stanowi punkt wypadowy na pobliskie jeziora i torfowiska. Znacznie poprawiły
się również warunki lokalowe Katedry.
Całe lata jednostka zlokalizowana była
na ulicy Akademickiej 13 w Lublinie,
w kilku niewielkich pomieszczeniach,
które dzieliliśmy z Katedrą Zoologii.
Dopiero w roku 2005 Katedra otrzymała nową siedzibę na ulicy Dobrzańskiego 37. Tutaj prawie każdy pracownik
otrzymał oddzielny pokój. W osobnych
salach mieszczą się biblioteka, laboratorium hydrochemiczne, laboratorium
biologiczne, pokój mikroskopowy,
pokój hodowlany oraz sale ćwiczeń laboratoryjnych i audytoryjnych dla studentów. W ostatnich latach poszerzony
został również profil badawczy Katedry
o rybactwo, ekologię mikroorganizmów
wodnych, ekotoksykologię wód oraz
paleolimnologię. Rozwijanie nowych
kierunków badawczych przyczyniło się
do powołania w jej strukturze Pracowni
Rybactwa oraz Pracowni Geologii i Paleolimnologii. Główne nurty badawcze
realizowane w Katedrze Hydrobiologii
dotyczą między innymi:
• wpływu sposobu zagospodarowania
zlewni na eutrofizację jezior;
• biologii i ekologii bakterioplanktonu,
mikrofauny peryfitonowej, mikrofauny
psammonowej, fauny naroślinnej, zoobentosu, fitoplanktonu, fitobentosu i fitoperyfitonu, zooplanktonu, pleustonu
i neustonu, ichtiofauny;
• troficznych zależności w ekosystemach wodnych;
• toksykologicznych aspektów funkcjonowania ekosystemów wodnych;
• wykorzystania subfosylnych szczątków organizmów do poznania historii
jezior oraz oceny ich statusu ekologicznego i zasobności pokarmowej;
• biologii inwazyjnych gatunków hydrobiontów;
• rekultywacji ekosystemów wodnych;
• ekologii ekosystemów polarnych;
• ekologii torfowisk i drobnych zbiorników wodnych.
Pracownicy Katedry prowadzą
zajęcia dydaktyczne na kierunkach:
Pobieranie próbek,
Zalew Zemborzycki
Fot. A. Kaczorowska

Pobieranie próbek planktonowych: prof. G. Brzęk, prof. W. Zwolski,
Fot. Archiwum Katedry Hydrobiologii

Ochrona Środowiska i Biologia. Realizujemy wykłady i ćwiczenia z takich
przedmiotów, jak hydrobiologia, ichtiobiologia i rybactwo, monitoring
środowiska, geologia, geomorfologia
i ochrona gleb, hydrologia i gospodarka
wodna.
Pracownicy Katedry stworzyli
również specjalność „Zarządzanie zasobami wód i torfowisk”, która od roku
2006 funkcjonuje na naszym Uniwersytecie. Specjalność ta pozwala studentom na zdobycie szerokiej wiedzy
z zakresu hydrobiologii, ułatwiającej
podejmowanie decyzji i działań dotyczących środowiska przyrodniczego
i zmierzających do jego ochrony oraz
racjonalnego wykorzystania. W ramach
tej specjalności prowadzimy szereg wykładów, ćwiczeń terenowych i laboratoryjnych oraz seminariów obejmujących
następujące przedmioty:
• funkcjonowanie ekosystemów mokradłowych;
• ekologia mikroorganizmów wodnych;
• interakcje troficzne w ekosystemach
wodnych;
• ekologia wód płynących;
• geomorfologia zlewni z elementami
GIS;
• diagnozowanie, degradacja i ochrona
ekosystemów wodnych i torfowiskowych;
• hydrogeochemia;
• zasoby wód;
• ekologia i ochrona Bałtyku;
• ekosystemy wodne świata;
• rekonstrukcja przeszłości jezior;
• ekotoksykologia wód;
• łowiska specjalne i wędkarskie użytkowanie wód.

Torfowisko Jelino, Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie. Fot. T. Mieczan

Pobieranie próbek, Jezioro Skomielno. Fot. W. Płaska
Tomasz Mieczan

Więcej informacji możecie Państwo znaleźć na stronie internetowej:
http://hydrobiologia.up.lublin.pl/index.html
Serdecznie zapraszamy!

Wielcy hydrobiolodzy
Nagroda Alfreda C. Redfielda
dla profesora Z. Macieja Gliwicza
Nie znam innego polskiego badacza uprawiającego biologię środowiskową, którego
twórczość byłaby tak często wykorzystywana w publikacjach innych ekologów całego świata.
Nasz być może najwybitniejszy żyjący ekolog i limnolog i jeden
z niewielu polskich uczonych, których
dorobek lokuje się w awangardzie
współczesnej myśli naukowej, profesor Maciej Gliwicz został niedawno
wyróżniony (wspólnie z prof. Winfriedem Lampertem) przyznawaną przez
American Society of Limnology and Oceanography (ASLO) prestiżową nagrodą
Alfreda C. Redfielda za całokształt osiągnięć naukowych w dziedzinie limnologii i oceanografii. Nagrodę wręczono
podczas tegorocznego spotkania ASLO
nad jeziorem Biwa w Japonii, w uznaniu „Jego wybitnych badań, które stały
się fundamentem naszego obecnego
rozumienia ekologii odżywiania się
zooplanktonu, zależności fitoplankton-zooplankton i ewolucji oddziaływań
troficznych w ekosystemach wodnych”.

Nagroda ta przyznawana jest od 1994
roku, a wśród jej laureatów znajdujemy
plejadę najwybitniejszych w tej dziedzinie uczonych ostatnich dekad – że
wspomnę Ramona Margalefa, Jacka
Vallentyne’a, Johna J. Gilberta, Charlesa R. Goldmana, czy Jamesa Kitchella.
Nagroda Redfielda (i inne
przyznane prof. Gliwiczowi prestiżowe
wyróżnienia międzynarodowe, między
innymi honorowe członkostwo Ecological Society of America) potwierdza
pozycję prof. Gliwicza w nauce światowej, ale może bardziej wymiernym
wskaźnikiem wartości Jego dorobku
w naukach przyrodniczych jest liczba
cytowani Jego prac (ponad 3 tysiące).
Prace prof. Gliwicza cytowane są przez
wszystkie wydawane współcześnie, po
obu stronach Atlantyku, akademickie
podręczniki ekologii wód słodkich. Nie

znam innego polskiego badacza uprawiającego biologię środowiskową, którego twórczość byłaby tak często wykorzystywana w publikacjach innych
ekologów całego świata. Nie znam też
nikogo w światowym zbiorowisku ekologów wód, kto nie słyszałby o profesorze Gliwiczu i żadnego z wybitniejszych
przedstawicieli tej dyscypliny nauki,
który nie znałby Go osobiście. Można
o Nim z pewnością powiedzieć, że jest
– od co najmniej 30 lat – najbardziej
rozpoznawalną twarzą polskiej limnologii. Charakterystycznym rysem działalności naukowej prof. Gliwicza jest
jej niesłabnąca intensywność – w ciągu
pięciu lat poprzedzających niedawne
przejście na emeryturę wypromował
dwoje doktorantów i opublikował sześć
oryginalnych prac w uznanych czasopismach międzynarodowych (w tym –
w nadzwyczaj prestiżowym American
Naturalist), a liczne dalsze są w druku.
Profesor opiekuje się kolejnym doktorantem i jest nadal aktywnym uczestnikiem krajowych i międzynarodowych
projektów naukowych. Nagroda A. C.
Redfielda, przyznana Maciejowi Gliwiczowi za dorobek całego życia, została
więc w pewnym sensie wręczona zbyt
wcześnie, bowiem jego nieustająca
aktywność przyniesie jeszcze – o czym
jestem głęboko przekonany – wiele
odkryć, przyczyni się do postępu nauk
ekologicznych w Polsce i na świecie
i długo jeszcze będzie inspirować nas
wszystkich.
Piotr Dawidowicz

Pamiątkowa plakietka

Instytucje hydrobiologiczne
Historia Stacji Hydrobiologicznej
w Mikołajkach,
do której materiały zebrała, zestawiła i opatrzyła
subiektywnym komentarzem Jolanta Ejsmont-Karabin
Część Druga
W Państwowym Instytucie Biologii
Doświadczalnej im. M. Nenckiego
Oto, jak początki Stacji Hydrobiologicznej, powstanie idei ulokowania jej w Mikołajkach opisuje
profesor Gabriel Brzęk w książce poświęconej Alfredowi Lityńskiemu,
jednemu z największych polskich
hydrobiologów i twórcy Stacji Wigierskiej:
„…los Stacji Wigierskiej został ostatecznie rozstrzygnięty w styczniu
1951 roku podczas Konferencji Biologów w Kuźnicach. Uczestniczący w niej profesor Jan Dembowski
z Warszawy… zaprosił wtedy na
krótką naradę kilkuosobowe grono
zaufanych biologów celem przeprowadzenia dyskusji nad przyszłością Stacji. Walorom biologicznym
regionu wigierskiego przeciwstawił on jego niekorzystne położenie
geograficzne, z drugiej zaś strony
odzyskanie znacznie rozleglejszych
i mało znanych jezior na Pojezierzu
Mazurskim. Profesorowie Marian
Gieysztor i Zdzisław Raabe bronili
zacięcie restytucji Wigier, przeważył
jednak autorytet profesora Dembowskiego, któremu ulegli uczestniczący w tej naradzie biologowie…”
Następne fragmenty tej relacji oddają rozczarowanie i żal, z jakim
profesor Brzęk przyjął decyzję o zaniechaniu restytucji Stacji Wigierskiej: „Szkoda wielka, że profesor

Dembowski, będąc najwyższej klasy
uczonym, nie rozumiał jaką wartość
miała lokalizacja Stacji na dawnym
miejscu. Uważał, że Wigry są już dostatecznie przebadane i już straciły
swą wartość.” Rozgoryczony tą decyzją profesor Brzęk w przyszłości
przy wielu okazjach wypowiadał
się o niej, krytykując pomysł utworzenia Stacji w Mikołajkach. Często
przy tym przeciwstawiał wspaniałe
dokonania Stacji Wigierskiej nieporównanie słabszym, jego zdaniem,
dokonaniom Stacji Mikołajskiej. Być
może właśnie ten zapiekły żal spowodował, że pierwszą swą wizytę
złożył on Stacji Hydrobiologicznej
w Mikołajkach dopiero na jej pięćdziesięciolecie, poproszony przez
kierownictwo Stacji o wygłoszenie
referatu na temat wydarzeń, które
doprowadziły do jej powstania. Po
wysłuchaniu referatów pozostałych
uczestników i zapoznaniu się z historią Stacji, profesor Brzęk podszedł
do kierującej wówczas Stacją dr Ejsmont–Karabin i powiedział: „Szanowna pani doktor, chcę przeprosić
panią i pani kolegów za wszystkie
nieprzychylne opinie wygłaszane
przeze mnie na temat waszej Stacji. Nie zdawałem sobie sprawy o ile
osiągnięcia tej Stacji zdążyły przewyższyć przedwojenne osiągnięcia
Stacji Wigierskiej.”
Obchody pięćdziesięciolecia Stacji
Hydrobiologicznej. Profesor Brzęk
wygłasza referat poświęcony dokonaniom Stacji Wigierskiej

Młodego absolwenta Uniwersytetu Warszawskiego, Andrzeja
Szczepańskiego poproszono o rozeznanie się w możliwości znalezienia
odpowiedniej siedziby dla przyszłej
Stacji Hydrobiologicznej na Mazurach. Uważano bowiem, że osobie
dobrze znającej tamte tereny łatwiej
będzie znaleźć coś odpowiedniego.

Dokument o utworzeniu Stacji Hydrobiologicznej w Mikołajkach

Fragment protokołu zdawczo-odbiorczego z września 1951 roku

Andrzej Szczepański wywiązał się z zadania doskonale. Znalazł
przedwojenny pensjonat składający
się z kilku budynków mieszkalnych
i kilku gospodarczych, ulokowany
na skarpie jeziornej, z doskonałym
dostępem do brzegu jeziora i, co najważniejsze, w samym centrum kompleksu Wielkich Jezior Mazurskich,
jak też na skraju Puszczy Piskiej, obfitującej w leśne jeziorka dystroficzne i liczne drobne zbiorniki wodne.
Doprawdy, trudno wyobrazić sobie
lepszy rezultat poszukiwań. Cała
posesja stanowiła wówczas obiekt
wypoczynkowy „Studencki Ośrodek
Sportowy Zarządu Ośrodków Akademickich”. Decyzją Ministerstwa Nauki
i Szkół Wyższych z 11 lipca 1951 roku,
obiekt ten został odpłatnie przekazany Instytutowi Nenckiego.
Protokół zdawczo-odbiorczy podpisano 18 września 1951
roku. W imieniu Zarządu Ośrodków
Akademickich dokument podpisał
Edward Dąbrowski, natomiast Instytut reprezentowali Jerzy Milewicz
i Andrzej Szczepański. Świadkami
tego zdarzenia byli pracownicy Prezydium Miejskiej Rady Narodowej
w Mikołajkach, Ingrida Piccenini
i Mikołaj Gorszczaruk, oraz szkutnik
ośrodka Maksymilian Dżeik.
Przekazane nowym właścicielom nieruchomości obejmowały 14 wymienionych w protokole
obiektów. Należały do nich budynki mieszkalne z 39 pokojami, dwa
jednoizbowe domki, okrągła jadalnia, baraki z garażem i warsztatem,
drewniane pomosty, ogródki i boisko sportowe. Ich stan nie był zły,
jednak część z nich wymagała remontu. Dotyczyło to zwłaszcza kanalizacji i pieców.
Rok wcześniej, zanim jeszcze doszło do przekazania posesji
w Mikołajkach nowym właścicielom,
podjęto decyzję co do przyszłego
kierownictwa Stacji. Zaproponowano pełnienie tych obowiązków ówczesnemu studentowi Uniwersytetu
Warszawskiego i asystentowi prof.
Michajłowa na SGGW, Andrzejowi

Nowy gospodarz na tle głównego budynku Stacji.

Uczestnicy kursu przeprowadzonego na Stacji już w 1952 roku. Wśród
osób na fotografii są też Andrzej Szczepański (w górnym rzędzie) oraz
jego żona, Wanda, z Mareczkiem na rękach.
Szczepańskiemu. Ten, tak młody
wówczas i pełen zapału naukowiec,
razem z pracującą od dwóch lat
u prof. T. Jaczewskiego żoną, Wandą
oraz niemal rocznym synkiem, Markiem, już we wrześniu 1951 udał się
w podróż do ich nowego domu.
Nowi gospodarze zastali
budynki w dosyć dobrym stanie,
jednak całe umeblowanie i wiele

innych elementów wyposażenia
zostało rozszabrowanych. Państwo
Szczepańscy zajęli dwa puste pokoje z maleńkim pomieszczeniem
służącym zarówno jako kuchnia, jak
i łazienka. W pustym pokoju rozłożyli dwa sienniki, rozpakowali przywiezione z Warszawy garnki, pościel
i ubrania i z wielkim entuzjazmem
zabrali się do pracy.

Zagospodarowywanie opu-szczonej posiadłości i przystosowywanie jej do pracy badawczej postępowało szybko i sprawnie, w dużej
mierze dzięki szczodremu sponsorowaniu przez władze nowoutworzonej placówki. Kolejne subwencje,
choć opatrzone licznymi nakazami
i zakazami, i mimo mizernego zaopatrzenia sklepów i hurtowni, pozwoliły jednak na szybkie urządzenie zarówno części mieszkalnej, jak
i pracowni stacyjnych. Z pewnością
umiejętności organizacyjne i inteligentcja młodego kierownika nie pozostawały bez wpływu na niezwykłe
wręcz tempo przystosowywania
Stacji do nowych zadań.
W roku 1952 na liście pracowników Stacji znajdowały się następujące osoby:
mgr Andrzej Szczepański, starszy
asystent i kierownik Stacji;
mgr Wanda Szczepańska – asystent;
Manfred Dżeik – laborant;
Maksymilian Dżeik – laborant techniczny;
Tadeusz Gortatowski – laborant
techniczny i kierowca;
Krystyna Gutowska – woźna, a w lecie kucharka;
Fryda Kraszewska – woźna.
Liczne rzesze gości, studentów i pracowników naukowych pojawiły się na Stacji już w lecie 1952
roku. Byli to zarówno hydrobiolodzy, jak i ekolodzy i geografowie. Ci
ostatni zaczęli bywać na Stacji w wyniku podpisania przez prof. Jana
Dembowskiego umowy o współpracy z Instytutem Geografii PAN i Polskim Towarzystwem Geograficznym.
Realizację tej umowy gwarantował
stały pobyt na Stacji Adama i Marii
Synowców. Ich zadaniem było prowadzenie badań i obserwacji meteorologicznych, jak też przygotowywanie kursów letnich. Towarzystwo
Geograficzne otrzymało dwa pokoje, „zielony domek” i pomieszczenia,
w których miały się odbywać kursy
dla studentów geografii.
W roku 1952 Stacja wzbogaciła się o samochód Lublin. Ten

duży samochód, przystosowany do
jazdy w trudnym terenie, nadający
się jednocześnie do przewozu ludzi
i sprzętu, był w placówce terenowej,
oddalonej przy tym ponad 2 km
od centrum Mikołajek, nabytkiem
szczególnie cennym. I właściwie
w owych czasach nie bardzo wypadało nawet narzekać na to, że jazda
na jego otwartej skrzyni w mniej pogodne dni i po nie wyasfaltowanych
jeszcze drogach nie była szczególnie
komfortowa. Kierowcą samochodu
zostaje Tadeusz Gortatowski.
Po otrzymaniu większej sumy
na inwestycje, na Stacji zostaje założone centralne ogrzewanie, a odnowiony budynek zostaje wyposażony
w umeblowanie, powstaje pracownia chemiczna z niezbędnym sprzętem analitycznym.
W tym samym roku odbywa się pierwszy z miesięcznych
kursów szkoleniowych organizowanych przez Ministerstwo Szkół
Wyższych dla 40 studentów. Na Stacji
przebywają też i prowadzą pierwsze
w tym terenie badania naukowcy, hydrobiolodzy, ekolodzy i geografowie.
W roku 1953 na Stacji zostaje zatrudniona kolejna małżeńska
para: Albina i Stanisław Kosiccy. Niezwykłe losy Stanisława Kosickiego
zasługują na szerszy opis.
Dziwne losy Staszka Kosickiego
Stanisław Kosicki (19261997), późniejszy „Bohun” lub „Czarny”, żołnierz Armii Krajowej i pierwowzór Maćka Chełmickiego, bohatera
powieści J. Andrzejewskiego „Popiół
i diament” urodził się w Wersalu we
Francji. Wczesne dzieciństwo spędził w Toruniu, gdzie rozpoczął naukę w szkole powszechnej. Ukończył
ją już w Warszawie w roku 1938, po
czym z całą rodziną przeniósł się do
Poznania, gdzie w 1939 roku skończył pierwszą klasę gimnazjum.
Po wybuchu wojny Kosicki z matką i siostrą zamieszkał
początkowo w Toruniu, a następnie w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Samochód Lublin, jego kierowca i pasażerowie w roku 1955.
W latach 1942-1943 pracował jako
kreślarz w Wydziale Technicznym
w Zarządzie Miasta. Jednocześnie
został żołnierzem AK w obwodzie
Ostrowiec Świętokrzyski, gdzie zajmował się kolportażem i łącznością.
Latem 1944 został wraz
z matką aresztowany przez gestapo,
udało mu się jednak uciec z transportu do obozu koncentracyjnego i dołączyć do oddziału partyzanckiego

„Potoka” w lasach iłżeckich. Wkrótce
też otrzymał stopień plutonowego i Krzyż Walecznych oraz Srebrny
Krzyż Zasługi.
W styczniu 1945 roku Stanisław Kosicki pełniąc służbę patrolową w milicji porządkowej AK
w wyzwolonym spod niemieckiej
okupacji Ostrowcu zastrzelił w obronie własnej i napadniętych cywilów
szabrownika, którym okazał się być

Stanisław Kosicki w towarzystwie kierownika Stacji
Andrzeja Szczepańskiego

Stanisław Kosicki ze złowionymi rybami
na pomoście w porcie stacyjnym (1956 rok)
kpt. AL Jan Foremniak, działacz komunistyczny mianowany wojewodą kieleckim. Temu fragmentowi
życiorysu Kosickiego poświęcona
została powieść Andrzejewskiego
„Popiół i diament”. Foremniak został
w niej przedstawiony jako Stanisław
Szczuka – niewinna ofiara wyroku wykonanego przez AK. Kosicki
został w lutym 1945 roku aresztowany przez UB w Krakowie, następnie przewieziono go do więzienia
w Kielcach.
Wyrokiem Wojskowego Są-du Okręgowego w Łodzi na sesji
wyjazdowej w Kielcach za swój czyn
został Kosicki skazany na śmierć.
Jednak rozbicie kieleckiego więzienia w sierpniu 1945 roku przez
oddział Antoniego Hedy „Szarego”
umożliwiło Kosickiemu ucieczkę
wraz z dużą grupą pozostałych więźniów. Koledzy z ostrowieckiej konspiracji załatwili mu fałszywe dokumenty na nazwisko Jan Szymański.
Wkrótce wyjechał do Sopotu, gdzie
pod fałszywym nazwiskiem przebywał do roku 1947, pracując w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku w Komitecie Odbudowy Żuław.
W roku 1947 skończył szkołę średnią i zdał egzamin maturalny.

W związku z ogłoszoną przez władze amnestią w kwietniu tego samego roku zdecydował się na ujawnienie i przeprowadził się do rodziców
mieszkających w Toruniu. W latach
1947-1952 studiował na Wydziale
Biologii i Nauk o Ziemi UMK. Jeszcze
w trakcie studiów, na trzecim roku,
został zastępcą asystenta w Katedrze
Zoologii. Pracę magisterską napisał pod kierunkiem prof. J. Prüffera.
Ożenił się w październiku 1950 roku.
Rok poźniej opuścił Toruń i wyjechał
do Mikołajek, gdzie rozpoczął pracę
w Stacji, jako asystent profesora Jana
Dembowskiego, prezesa PAN.
W lipcu 1954 roku, mimo
zatarcia kary przez amnestię z 1947
roku, został na kilkanaście godzin
zatrzymany przez mrągowskich
funkcjonariuszy SB. Stało się to
w obecności prof. Jana Dembowskiego (ówczesnego marszałka sejmu), gorąco protestującego w obronie swojego asystenta.
W 1960 roku zamieszkał
w Olsztynie, gdzie pracował w administracji, a następnie w budownictwie. Ukończył też studia (19601963) na Wydziale Ekonomiki
Produkcji SGPiS w Warszawie. Niestety, nadal był na różne sposoby

nękany przez władze, między innymi w latach sześćdziesiątych XX
wieku w wyniku interwencji z KC
PZPR wstrzymano jego przewód
doktorski na UMCS w Lublinie. Był
też wielokrotnie zwalniany z pracy.
Inwigilowanie go przez SB trwało do
połowy lat siedemdziesiątych.
SB zniszczyła mu życie
w jeszcze jeden sposób, niezwykle
perfidny, a dobrze znany z życia wielu osób (np. Jasienicy, Łysiaka, Rainy). Jego żona, z którą miał dwójkę
dzieci, została tajnym współpracownikiem SB. W ten sposób SB nie tylko
rozbiło jego małżeństwo, ale też rękami żony odebrało mu dzieci.
W roku 1984 Stanisław Kosicki przeszedł na rentę i zajął się
przygotowaniem do druku swoich
wojennych wspomnień. Wydał je
w roku 1993 (S. Kosicki „Wojna, wojna, wojenka”, Olsztyn 1993). Zmarł
21 marca w Olsztynie i tam został
pochowany.
O losach S. Kosickiego pisał
też K. Kąkolewski w książce „Diament odnaleziony w popiele”.
***
Mijały lata wytężonej pracy

nad przywróceniem świetności budynków, uporządkowaniem terenu,
gromadzeniem aparatury i organizacją badań. Nadal jednak część
budynków pozostawała w stanie
nie kwalifikującym ich do remontu.
Dlatego też w roku 1958 podjęto
decyzję o rozebraniu dwóch baraków, w których mieściły się warsztat
i garaż. Zresztą, nawet główny budynek pozostawał wciąż pozbawiony
wody i gazu, ze słabą, wymagającą
natychmiastowej wymiany instalacją elektryczną. Na szczęście kolejny przydział pieniędzy pozwolił na
zbudowanie w porcie, pod skarpą, hydroforni i magazynu materiałów pędnych oraz wyremontowanie altany.
Obok prac związanych z administrowaniem oraz usługową rolą
Stacji, a więc przyjmowaniem gości,
zapewnianiem im noclegu i miejsca do pracy, Andrzej Szczepański

musiał też troszczyć się o własną
pracę naukową i pracę swoich podwładnych. Najtrudniejszą do pokonania barierą okazało się wyposażenie Stacji w niezbędną aparaturę.
Kierownik Stacji zdawał sobie sprawę, że proponowany przez niego
temat badań naukowych Stacji – bilans energetyczny jezior – nie może
być realizowany bez odpowiedniej,
nowoczesnej i dobrej jakości aparatury. Zwrócił się więc do dyrekcji
Instytutu z prośbą o przeznaczenie
dodatkowych środków na ten cel.
Pisał w uzasadnieniu:
„Wyposażenie Stacji w sprzęt
i aparaturę potrzebną do prowadzenia tych prac drogą zakupu w większości przypadków nie jest możliwe,
gdyż ani przemysł, ani zakłady zagraniczne nie produkują większości
potrzebnej aparatury na sprzedaż.
Znajdujące się na różnych stacjach
aparaty są przeważnie prototypami skonstruowanymi, bądź przez
warsztaty odpowiednich placówek,
bądź przez specjalistyczne warsztaty
precyzyjne, np. heliostat do pomiaru
zachowania się energii promienistej
w masie wodnej znajduje się jedynie
w Biologicznej Stacji Morskiej w Sewastopolu. Limnofotometr do pomiarów
wygaszania światła znajduje się w Instytucie Botaniki Fizjologicznej w Uppsali, ponieważ tam go skonstruowano. Limnoaktynometr pomysłu prof.
E. Stenca znajduje się w Zakładzie
Geofizyki U.W. Zakup takiego aktynometru nie jest możliwy, ponieważ istnieje on w jednym egzemplarzu. Jeśli
Stacja do swych badań będzie musiała
zastosować limnoaktynometr, to jedynym rozwiązaniem będzie wykonanie
go. Oczywiście termostat potrzebny
do tego trzeba będzie zakupić. Sprowadzenie aparatury z zagranicy za
wszelką cenę wydaje mi się niewskazane, choćby ze względu na dewizy.
Należy podkreślić jeszcze
jedną okoliczność. Na Stacji istnieje
bardzo duża dysproporcja między
wyposażeniem do badań terenowych
i laboratoryjnych. Aparatura laboratoryjna, nawet najwyższej precyzji,

Andrzej Szczepański przy pobieraniu próbek (1957 rok)
jest znormalizowana i dostępna drogą zakupu (np. mikroskopy czy mikrotomy). Natomiast sprzęt do prac terenowych nie jest znormalizowany i nie
produkuje się go seryjnie, ze względu na dużą zmienność typów, które
muszą być dostosowane do warunków terenu. Pewnym rozwiązaniem
jest budowa tego rodzaju aparatów
w warsztatach Politechniki. Warsztaty te traktują takie zamówienia jako
dodatek do głównych zadań i wykonanie przyrządu trwa dlatego bardzo
długo, wymaga przygotowania dokumentacji i wskutek polityki finansowej
jest bardzo kosztowne. Przykładowo
wymienić można kołowrót Altmana,
za którego Politechnika bierze 2500
zł. Wykonany w warsztatach Stacji
kalkulowałby się około 200 zł, czas
wykonania około tygodnia. W takim
samym stopniu pozostają koszta batometru Bernatowicza 4500 do 500 zł.
Oparcie się o warsztaty Politechniki

utrudnia znacznie wprowadzenie
racjonalizacji w toku prowadzonych
badań, gdyż należałoby wówczas
wysłać aparat na szereg tygodni do
Politechniki, co w czasie badań terenowych nie jest możliwe. To samo
dotyczy konserwacji i remontów bieżących aparatury. Dlatego też wydaje
się słusznym wykonywanie tego rodzaju prac we własnych warsztatach
Stacji. Należy zaznaczyć, że Stacja
posiada warsztaty i odpowiednio wykwalifikowanych robotników. Planowane maszyny przeznaczone są na
unowocześnienie warsztatu.
Stacja posiada kilka jednostek pływających. W Mikołajkach nie
ma stoczni i wszystkie prace remontowe zmuszeni jesteśmy prowadzić
we własnym zakresie, sposobem gospodarczym. Dotyczy to remontów
bieżących, jak też i okresowych. Polski Rejestr Statków kontrolujący stan
taboru i nadzorujący remonty stawia

Wystawa aparatury zgromadzonej przez A. Szczepańskiego (obchody
czterdziestolecia Stacji w 1991 roku)

Rok 1957 – badania na jeziorze Wądołek

Barka zimą 1965 roku
duże wymagania, a nie usunięcie
usterek powoduje cofnięcie świadectwa zdolności żeglugowej i tym

samym unieruchomienie jednostki.
Wykonanie postawionego przed Stacją planu badań naukowych w dużym

stopniu zależne jest od sprawności
taboru pływającego. Jako ilustracja
niech posłuży następujący przykład.
W dniu 17.08.1955 wskutek najechania na mieliznę uległ zgięciu wał napędowy motorówki „Bielik”. Naprawa
wału trwała 2 godziny, a poszukiwania warsztatu posiadającego większą
tokarnię trwały 2 dni. Przez te 2 dni
samochód nasz jeździł od POM-u
do POM-u i nikt nie chciał się podjąć
naprawy. Dopiero okręgowe warsztaty PGR udostępniły swe maszyny
pracownikom Stacji dla przeprowadzenia naprawy. Najbliższa stocznia
znajduje się w Płocku… Sprawność
naszego taboru pływającego w dużym stopniu zależna jest od sprawności naszych warsztatów…”.
List ten dobrze opisuje sytuację, w jakiej znajdowała się wówczas Stacja, charakter trudności z jakimi musiała się borykać i twardy
charakter jej młodego kierownika,
jego pomysłowość i umiejętność
planowania. Musiał ten list wywołać
raczej korzystne wrażenie na adresatach, bo jeszcze wiele lat później
w warsztatach stacyjnych znajdowało się sporo sprawnego i wysokiej
jakości sprzętu, a w jej magazynach
liczne prototypowe narzędzia do
pracy w terenie, aparatura i fragmenty zestawów eksperymentalnych, których przeznaczenia po
śmierci Andrzeja Szczepańskiego
nikt już nie potrafił odtworzyć.
W lutym 1959 roku Stacja otrzymała barkę. Wyposażona
w cztery dwuosobowe kajuty, pokój
dzienny, który pełnił rolę stołówki
i laboratorium i maleńką kuchenkę,
oferowała przyzwoite na owe czasy
warunki pobytu i pracy w terenie.
Ekspedycje na jej pokładzie wspominane były długo i z rozrzewnieniem.
W roku 1959 Stację opuścili
Albina i Stanisław Kosiccy, a na ich
miejsce zatrudniono Krystynę Solińską i Zbigniewa Malanowskiego.
Na tle ogromnych dokonań
organizacyjnych, dorobek naukowy
Stacji w okresie pierwszych 10 lat

jej funkcjonowania nie przedstawia
się zbyt imponująco. Ponadto zakończyły się badania doświadczalne
Jana Dembowskiego nad budową
domków przez larwy chruścików
Molanna. Andrzej Grębecki i Leszek
Kuźnicki tylko w sezonach letnich
zajmowali się badaniem Molanna,
poza sezonem prowadzili badania
laboratoryjne nad orzęskami.
Więcej wyników przyniosły
opublikowane w kilku pracach badania własne pracowników Stacji: opis
fauny dryfującej z wodami Krutyni
dokonany przez Andrzeja Szczepańskiego, jak też analiza fizycznych parametrów wód jeziornych tegoż autora. Wanda Szczepańska natomiast
opisała 61 gatunków chruścików,
w tym 11 nowych dla Pojezierza Mazurskiego. Do dokonań tego okresu
należy też praca Stanisława Kosickiego o pionowym rozmieszczeniu
wrotków pelagicznych. Gościnnie
natomiast pracowała w oparciu
o Stację Zofia Fischer, prowadząc
badania nad larwami ważek w zbiornikach astatycznych w okolicy Mikołajek. Wykazała w nich, że skład
gatunkowy ważek zależy od okresu
trwania zbiorników.
We wrześniu 1960 roku ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów, zgodnie z którym wszystkich
pracowników naukowych objął obowiązek przejścia na emeryturę po
ukończeniu 70 roku życia oraz zakaz
pracy na dwóch etatach. Dla profesora Dembowskiego oznaczało to
odejście z Instytutu. Na czele Instytutu stanął Włodzimierz Niemierko.
Dwa lata później Stację Hydrobiologiczną w Mikołajkach oddano Zakładowi Ekologii PAN, uznano
bowiem, że w ówczesnej trudnej sytuacji nie stać Instytutu na utrzymywanie tak kosztownego ośrodka. Ten
gest miał też uciszyć plotki o wykorzystywaniu Stacji przez poprzednie
kierownictwo w charakterze prywatnego ośrodka wypoczynkowego. W rezultacie po dziesięciu latach
ta wspaniale położona i z niemałym
wysiłkiem wyposażona w niezbędne

Praca w terenie, przygotowanie
do opuszczenia krążka Secchi’ego
sprzęty i aparaturę placówka została
bez specjalnych protestów i oporu oddana w obce ręce. Okazała się nikomu
z Instytutu Nenckiego niepotrzebna.
Tymczasem inna placówka, utworzony w roku 1952 Zakład
Ekologii Polskiej Akademii Nauk już
od kilku lat korzystał ze Stacji jako

miejsca prac terenowych prowadzonych przez hydrobiologów z tego
zakładu. Profesor Kazimierz Petrusewicz, jego kierownik, a następnie dyrektor (w Instytucie Ekologii)
uważał, że Stacja w Mikołajkach pomoże rozwinąć badania terenowe
zwłaszcza, że Zakład podjął właśnie

Około1960 roku – Zofia Fischer

nową tematykę, obejmującą produktywność ekosystemów.
Już wcześniej, w latach
1959-1962 na Stację zaczęli przyjeżdżać pracownicy naukowi z Zakładów Ekologii z Uniwersytetu
Warszawskiego i Polskiej Akademii Nauk. Tworzyli zgraną, wesołą
i pracowitą grupę. Ich życie i pracę
na Stacji opisał i zilustrował w bardzo zabawnej kronice Krzysztof
Dusoge. Tekst ten, ze względu na
dowcipny język narracji, wart jest
dosłownego przytoczenia.
Tak oto Krzysztof opisuje pobyty na Stacji w rozdziale zatytułowanym:
„Kochany stary baraczek i wożenie
obiadów

Początkowy fragment protokołu zdawczo-odbiorczego z 1962 roku.

Zdzich Kajak i dziewczyny

Lata te (1959-1962) postanowiliśmy opisać wspólnie, gdyż
była to epoka baraczku mającego
wielki wpływ na nasze życie w Mikołajkach.
Barak położony był w lesie
na górce, w pewnym oddaleniu od
budynków Stacji. Budowla to była
już sędziwa, chyląca się ku ziemi,
z dachem jak sito. Mimo, że lata były
przeważnie deszczowe (jak to na
Mazurach) i w nocy często trzeba
było przesuwać łóżka pod suchszy
kąt, mimo, że z kontaktów lała się
woda deszczowa, a wodę wodociągową trzeba było nosić wiadrami,
atmosfera w baraczku była przyjemna i koleżeńska. Barak stanowił jakby naszą posiadłość na Stacji i nieraz wzdychamy do starych, dobrych
czasów baraczkowych.
Wybijającym się problemem
pobytu w Mikołajkach były posiłki.
Na Stacji Hydrobiologicznej nie było
w tym czasie stołówki, a podstawą
egzystencji były rowerowe wyprawy do miasta. Śniadania i kolacje pitrasiliśmy sami, a dowóz produktów
nie był jeszcze zbyt uciążliwy. Gorzej
było z obiadami. Gotowanie na miejscu było niemożliwe, nie było komu
i gdzie, stołowanie się w knajpach
zabierało zbyt dużo czasu i stanowiło

zbyt wielkie ryzyko dla polskiej hydrobiologii (wytrucie całej grupy). Obiady
po odpowiednio wyższej cenie gotowała nam gospodyni w mieście, a dowozem zajmowali się panowie.
Menażki umieszczało się
w plecaku, zupę woziliśmy w bańce
trzymanej w ręku, oczywiście jeździliśmy na rowerach. Delikwent, przywożący przeciętnie 8–10 obiadów, docierał na miejsce już pół żywy i jego
porcję można było spokojnie rozdzielić na innych. W czasie jazdy gorące
ziemniaki parzyły poprzez plecak
grzbiet, zupa oblewała nogi – makabra! Zdarzały się też momenty tragikomiczne. Przez krótki czas woziliśmy obiady na rowerze z motorkiem,
do czasu, gdy rower „poniósł” Renka
Wiśniewskiego przez całe miasto. Nie
mógł w żaden sposób zatrzymać piekielnej maszyny i jeździłby chyba do
dziś (motorek zużywa bardzo mało
paliwa), gdyby nie spadła opona
z koła i nie zablokowała roweru.
Ten sam Renek miał inną
przygodę z motorkiem, lecz tę już
z własnej winy. Dojeżdżając do baraku, pod którym chciał się zatrzymać,
zamiast zmniejszyć gaz, otworzył go
do końca. Rower w dzikich podskokach, jak znarowiony koń, pomknął
w las z nieco ogłupiałym jeźdźcem,
nie będącym w stanie kierować
swym rumakiem. Szczęśliwie na
swej drodze spotkał miękki krzak,
a nie twardy pień sosny, i skończyło
się na śmiechu (…).
Praca badawcza przynosiła nieraz zaskakujące wyniki. W
1961 roku, w naszej grupie robiła
pracę magisterską Krysia P., znana
też jako MPA (Młody Polski Archimedes). Stwierdziła ona kiedyś, że
woda w jednym punkcie jeziora
opada szybciej niż w innym, oddalonym o kilkadziesiąt metrów. Niestety zjawiskiem tym, mimo licznych
pochwał i gratulacji, nie chciała się
szczegółowiej zająć, podejrzewając
nas, niesłusznie, o kpiny.
Szefowi często pomagały
w pracy praktykantki dr. Szczepańskiego. Ponieważ były urocze, na

Hanka Ilkowska na łodzi

Krzysiek Dusoge i dziewczyny

wszelki wypadek zabierał ze sobą
dwie i aby nie dopuścić niepotrzebnych myśli, dyktował ostre tempo
pobierania prób.
Biedne dziewczyny, spracowane, powrót na Stację przyjmowały
z wielką radością i rzucały się na szyję pierwszej napotkanej osobie (…).
Dość często odwiedzał nas
na Stacji profesor Petrusewicz. Odwiedziny łączyły się czasem z wycieczkami Wołgą po Mazurach.
Z jednej takiej wycieczki zachowały się, niestety mocno „amatorskie”, zdjęcia. Spotkaliśmy wtedy
parę młodych, nie umiejących jeszcze latać łabędzi i podziwialiśmy talenty kulinarne profesora. W trakcie
innej wycieczki z Profesorem, niewinnie wyglądająca kałuża okazała
się dosyć głębokim dołem i błoto
dostało się do samochodu. Dziwiło
nas bardzo, że profesor nakazał najpierw oczyścić bagażnik.
Lilek i Krzysiek długo będą
pamiętać wycieczkę rowerową
w 1959 roku. Na okresowe badania
wypłynęła na Kaczerajno (jezioro
przylegające do Śniardw) „koszarka”
(barka – laboratorium). Którejś niedzieli Lidka (studentka na praktyce),
Krzysiek i Lilek postanowili odwiedzić kolegów przebywających na
koszarce. Wycieczka rowerowa, początkowo bardzo przyjemna, dzięki
niedokładnej mapie, czy też miernej
znajomości odczytywania jej, przedłużyła się z 20 do około 40 km.
Po znalezieniu jeziora okazało się, że barka stoi przy przeciwległym brzegu. Mimo stosunkowo
niewielkiej odległości (300–400 m)
i okrzyków przybyłych, nikt z koszarki nie chciał ich zauważyć. Obejście
jeziora przekraczało siły i zachodziła
obawa ponownego błądzenia. Lilek i Krzysiek postanowili dopłynąć
wpław do łódki, która wraz z praktykantkami i wioślarzem znajdowała
się w połowie drogi. Gdy zbliżyli się
na niewielką odległość, łódka zaczęła się szybko, prawie w popłochu, oddalać. Chciał nie chciał – trzeba było
płynąć do barki. Tymczasem na jej

Profesor Petrusewicz

Profesor Petrusewicz i inni

pokładzie ukazały się sylwetki panów
Szczepańskiego i Malanowskiego ze
sprzętem antychuligańskim (bosaki,
siekiery) w rękach. Nieporozumienie
polegało na tym, że przez parę dni

pobytu koszarki na Kaczerajnie, praktykantki były zaczepiane przez turystów biwakujących na brzegu. Lilek i
Krzysiek okazali się podobni do nich,
a rycerscy panowie chcieli chronić

Barka

Mecz siatkówki

Krzysiek Dusoge i dziewczyny

Pobieranie próbek

swych podopiecznych.
Nieporozumień różnego rodzaju było więcej. Do dziś nie wiemy
czy sympatyczni Belgowie, którzy
nas odwiedzili pewnego lata, wręczając nam paczkę kawy, chcieli byśmy ją zmielili, czy był to prezent. Na
wszelki wypadek kawę potraktowaliśmy jako dar (…).
Oczywiście zawsze pobyt
w Mikołajkach urozmaicała nam gra
w siatkówkę. Przebieg gry był nieraz
niespodziewany, szczególnie gdy
grał nasz moralizator i współmieszkaniec baraku, dr Wojciech D. Brak
koordynacji ruchów i podstawowych umiejętności gry, w połączeniu
z dramatycznymi okrzykami: „leję,
leję”, gdy miał odbić piłkę, powodowały początkowo wybuchy śmiechu,
lecz później wzywanie Boga, by zesłał nogę w wiadomym celu.
Dość skuteczne okazało się
podrywanie na „mapę samochodową”. Twórca tej metody – Szymek
(student na pracach zleconych), nie
mając tak ważnej cechy płciowej, jak
samochód, odbywał dalekie podróże palcem po mapie samochodowej,
w towarzystwie upatrzonej ofiary.
Jego wyobraźnia i elokwencja przynosiły nieraz owoce (dosłownie).
Lidka, wzruszona „podróżami” przez
nasz piękny kraj, pozwoliła mu nawet zrywać dla siebie śliwki.
Oczywiście zawsze na pierwszym miejscu była praca. Zbieranie
materiału, sortowanie, przebieranie,
oznaczanie, liczenie, tabelki itd. Lilek
niezmordowanie machał saczkiem
w poszukiwaniu wodopójek. Ewa
liczyła nicienie na trzcinach, a Anka
racicznicę na dnie. Zdzich kontynuował i rozszerzył swe eksperymenty
z klatkami opuszczanymi na dno.
Do pracy na okolicznych jeziorach używaliśmy w tym czasie
drewnianej łodzi z sędziwym, lecz
niezawodnym jeszcze motorem
GAD250. Służył on pracownikom
etatowym i magistrantom i jakoś
wystarczał.
Wyjazdy na dalsze jeziora obsługiwał samochód „Lublin”.

Krzysiek Dusoge

Pracowano wtedy od rana do wieczora. Zbierano materiały z jezior
dorzecza Krutyni.
Anka w tym czasie kupiła żaglówkę, którą odbywała liczne rejsy
po Wielkich Jeziorach Mazurskich,
poszukiwała stanowisk małża Dreissena polymorpha, przeżywała burze
i sztormy, szkwały, fały, bryzy, wanty, halsy… Każda wyprawa kończyła
się przywiezieniem worków z małżami i ogołoceniem naszej spiżarni.
Pod koniec pobytu w Mikołajkach w 1962 r. z żalem stwierdziliśmy, że dalsze zamieszkiwanie pod
coraz mniej szczelnym dachem będzie niemożliwe.
Tymczasem Stacja Hydrobiologiczna przeszła na własność
naszego Zakładu i rozpoczęła się
Wielka Budowa. Niestety, konieczna
stała się rozbiórka naszego kochanego baraczku”.
Ciąg dalszy nastąpi.
Jolanta Ejsmont-Karabin
jolanta@onet.pl
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Zielony Domek
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