
Iwo Wojciechowski
(13 XII 1935–22 III 2006)

22 marca, kiedy obchodzony był 
Międzynarodowy Dzień Wody, zmarł w Lublinie 
Profesor doktor habilitowany Iwo Wojciechowski, 
Kierownik Katedry Ekologii Ogólnej Akademii 
Rolniczej w Lublinie.

Iwo Wojciechowski urodził się 13 grudnia 
1935 roku w Krakowie. Do szkół uczęszczał 
w Lublinie, gdzie ukończył podstawową szkołę 
muzyczną oraz 3 lata średniej szkoły muzycz-
nej w klasie fortepianu. Maturę zdał w 1952 r. 
w Państwowym Liceum im. Jana Zamoyskiego. 
Po maturze rozpoczął studia wyższe na Wydziale 
Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie. 
Stopień magistra biologii w zakresie botani-
ki uzyskał w 1957 r. na podstawie pracy opar-
tej na badaniach porostów Lubelszczyzny, wykonanej pod kierunkiem prof. Józefa 
Motyki. Jeszcze przed ukończeniem studiów, od 15 lipca 1956 r., pracował jako 
technik, później asystent naukowo-techniczny w Katedrze Systematyki i Geografii 
Roślin UMCS, specjalizując się w zakresie taksonomii i ekologii porostów. W 1959 
r. został zaangażowany na stanowisko asystenta naukowo-dydaktycznego w Kate-
drze Biologii Akademii Medycznej w Lublinie, gdzie jego zainteresowania skupiły 
się na parazytologii człowieka, centralnym układzie nerwowym owadów i ekolo-
gii krocionogów. Od 1960 r. Profesor Wojciechowski związał się z Wyższą Szkołą 
Rolniczą (= Akademią Rolniczą) w Lublinie, gdzie przeszedł całą drogę od asystenta 
do profesora zwyczajnego, początkowo pracując w Katedrze Botaniki (w Instytucie 
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Przyrodniczych Podstaw Produkcji Roślinnej), a następnie w utworzonej w 1995 r. 
Katedrze Ekologii Ogólnej, której był pierwszym kierownikiem.

Głównym nurtem Jego zainteresowań jako fykologa były w latach 60. i 70. XX w. 
zmiany charakteru limnologicznego jezior sosnowickich na Pojezierzu Łęczyńsko-
Włodawskim. Interesowały Go zagadnienia związane z funkcjonowaniem ca-
łych ekosystemów wodnych w zależności od czynników fizyczno-chemicznych. 
Na szczególną uwagę zasługuje opisanie (i opublikowanie) dwóch nowych dla 
Lubelszczyzny stanowisk rzadko występujących gatunków: Centronella reichelti i C.
Rostafiński (wg ówczesnej nomenklatury taksonomicznej). W latach 80. i 90. zain-
teresowania Profesora związane były w dalszym ciągu z fykologią, ale pojawiły się 
także pierwsze opracowania Jego autorstwa dotyczące zagrożeń ekosystemów torfo-
wiskowych. Wskazał na zabiegi konserwujące i chroniące torfowiska przylegające do 
badanych jezior i zgubny wpływ nieprawidłowo wykonanych zabiegów melioracyj-
nych. W swojej rozprawie habilitacyjnej pt. „Wpływ zlewni na eutrofizację α-mezo-
troficznego jeziora Piaseczno i na deeutrofizację stawowego jeziora Bikcze” wskazał 
na potrzebę prawidłowego zagospodarowania zlewni, które wraz ze słynną „opaską 
Wojciechowskiego” chroniło wody jeziora przed ich nadmierną eutrofizacją. 

Innym zagadnieniem badawczym Profesora była ocena produktywności pier-
wotnej jezior i wpływu kwasów humusowych na funkcjonowanie różnych typów 
troficznych jezior. Wyróżniającymi się obiektami badań były zbiorowiska glonów 
psammolitoralu oraz ekosystemy torfowiskowe. W obszarze tych zagadnień wywarł 
On ogromny wpływ na szerokie rzesze fykologów uczestniczących w corocznych 
sympozjach Sekcji Fykologicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Do zapada-
jących głęboko w pamięć należy wypowiedź Profesora, że „przyspieszona eutrofiza-
cja jezior przez spływy z wysychających torfowisk wydaje się być jeszcze jednym kie-
runkiem ewolucji jezior powodowanej przez substancje humusowe”. W późniejszym 
okresie działalności naukowej, jak sam twierdził, „wyszedł na ląd” i zajął się głównie 
zagadnieniami związanymi z ekologią i ochroną terenów podmokłych.

Profesor Iwo Wojciechowski był autorem ponad 100 publikacji naukowych, auto-
rem i współautorem podręczników i skryptów akademickich („Podstawy kształtowa-
nia i ochrony środowiska”, 1980; „Ekologiczne podstawy kształtowania środowiska”, 
1987). Był także autorem tekstów popularnonaukowych, komunikatów i doniesień, 
jak również 48 haseł na temat glonów w 6-tomowej i 64 haseł w 30-tomowej Wielkiej 
Encyklopedii PWN. Był członkiem Komitetu Ekologii PAN, Rad Naukowych: Zakładu 
Biologii Wód PAN w Krakowie, Poleskiego Parku Narodowego, Rady Społeczno-
Naukowej Chełmskich Parków Krajobrazowych, przewodniczącym Sekcji Ekologii 
w Komitecie Badań Naukowych, członkiem Rady Programowo-Wydawniczej mie-
sięcznika „Ezop”, założycielem, organizatorem i autorem regulaminu oraz sekreta-
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rzem Sekcji Fykologicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego, członkiem założy-
cielem, organizatorem, wieloletnim członkiem Zarządu oraz zastępcą przewodni-
czącego Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego, człon-
kiem założycielem Polskiego Towarzystwa Fykologicznego i Polskiego Towarzystwa 
Ekologicznego, członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Limnologów SIL i Mię-
dzynarodowego Towarzystwa Ekologów INTECOL.

Z dużym zaangażowaniem działał Profesor Wojciechowski na rzecz ochro-
ny przyrody; był biegłym sądowym w zakresie ochrony przyrody oraz członkiem 
Wojewódzkiej Komisji Ochrony Przyrody w Lublinie. Współpracował z Poleskim 
Parkiem Narodowym (będąc członkiem Rady Naukowej Parku od momentu jego 
utworzenia) i Roztoczańskim Parkiem Narodowym. Był współtwórcą najważniej-
szych opracowań, tzw. „operatów”, stworzonych dla ochrony ekosystemów wodnych 
w Planie Ochrony Roztoczańskiego PN i dla ochrony ekosystemów torfowiskowych 
w Planie Ochrony Poleskiego PN.

Wyrazem uznania dla osiągnięć Profesora Iwo Wojciechowskiego są odzna-
czenia, jakie otrzymał od władz państwowych, samorządowych i uczelnianych. 
Został odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym 
Krzyżem Zasługi, Brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, Medalem 
Komisji Edukacji Narodowej, Honorową Odznaką „Za Zasługi dla Lubelszczyzny”, 
Odznaką „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”, Medalem 
Pamiątkowym Warszawskiego Okręgu Wojskowego, wieloma nagrodami JM 
Rektora AR w Lublinie. 

Nietuzinkowa osobowość i niezwykle interesujący sposób przekazywania wie-
dzy sprawiały, że wykłady Profesora Wojciechowskiego cieszyły się dużym zainte-
resowaniem, nie tylko wśród studentów. Był świetnym pedagogiem i dydaktykiem 
w zakresie botaniki, fykologii, hydrobiologii, ochrony środowiska i ekologii ogólnej. 
Prowadził różnorodne zajęcia na studiach stacjonarnych, zaocznych i podyplomo-
wych, opiekował się magistrantami, promował i recenzował wiele prac doktorskich 
i projektów naukowych, był również opiekunem Studenckiego Koła Naukowego 
Ekologów AR. Opracował wiele własnych autorskich programów, które wcielał 
w życie również poza swoją Alma Mater, wykładając m.in. na Wydziale Filozofii 
KUL (w latach 1981–1983) oraz na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu. Profesor prowadził na antenie Radia Lublin au-
dycje poświęcone problematyce ekologii i ochrony środowiska oraz w witrynie in-
ternetowej dyskusje poświęcone tym zagadnieniom. Praca dydaktyczna sprawiała 
Profesorowi wiele satysfakcji, a studentom i słuchaczom udzielał się Jego entuzjazm 
i fascynacja przyrodą. Profesor przyjaźnił się ze swoimi uczniami i utrzymywał z ni-
mi kontakt często jeszcze długo po zakończeniu studiów. 
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Profesor Iwo Wojciechowski, oprócz swoich pasji naukowych, posiadał również 
inne rozległe zainteresowania. Był wielbicielem sztuki: poezji, malarstwa, muzyki 
poważnej i fotografii. Sam zajmował się głównie fotografią przyrodniczą, a Jego pra-
ce są wyrazem wielkiej wrażliwości na piękno i niepowtarzalność dzieł natury oraz 
świadectwem niezrównanej intuicji i niespotykanego zmysłu obserwacji. Pamiętamy 
o urokliwej wystawie fotograficznej w „Kuncewiczówce”, na której Jego fotogramy 
przedstawiały piękno przyrody Lubelszczyzny. Zapamiętaliśmy częste i wspólne wy-
jazdy na narty w ukochane Tatry, które zauroczyły Go już we wczesnej młodości. 
Wiele czasu spędził tam pośród górali i owiec, pracując jako juhas. Niezapomniane 
pozostaną Jego opowieści w gwarze góralskiej połączone z grą na flecie prostym. Był 
przede wszystkim przyjacielem, kolegą, doskonałym pomysłodawcą tematów prac 
doktorskich i habilitacyjnych, a później ich surowym krytykiem i szczerym dorad-
cą. Był zawsze „duszą towarzystwa”, posiadał rzadki dar zjednywania sobie ludzi. 
Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

Krzysztof Czernaś 

IV Ogólnopolska Konferencja Hydromikrobiologiczna
(Mikołajki, 21–24 V 2006 r.)

Konferencja została zorganizowana przez Zakład Mikrobiologii Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i odbyła się na terenie Stacji Hydrobiologicznej 
Centrum Badań Ekologicznych PAN w Mikołajkach. Jej hasło brzmiało: „Integracja 
strukturalna i funkcjonalna ekosystemów wodnych”. Samo słowo „integracja” stale 
towarzyszyło uczestnikom spotkania (w liczbie 50 osób), którzy poza obradami na-
ukowymi (przedstawiono 28 referatów) chętnie prowadzili długie dyskusje na świe-
żym powietrzu, bądź wieczorami w sali kominkowej. 

Pierwszego dnia konferencji, w niedzielny wieczór, wszyscy uczestnicy zebrali się  
w usytuowanej niedaleko brzegu Jeziora Mikołajskiego zabytkowej „Akwarialni”, 
gdzie wysłuchali pierwszych, zaplanowanych na ten dzień wystąpień. Kierownik 
naukowy Stacji,  dr hab. Jolanta Ejsmont-Karabin, przedstawiła ponad 50-letnią hi-
storię Stacji Hydrobiologicznej PAN, natomiast prof. Stanisław Niewolak w swoim 
wystąpieniu pt. „Współczesne kierunki badań hydromikrobiologicznych w Polsce” 
podsumował dotychczasowe konferencje hydromikrobiologiczne. Prezentacja prof. 
Niewolaka, pomysłodawcy odbywających się co dwa lata konferencji, przypomnia-
ła uczestnikom, jak rozwijała się tematyka badawcza kolejnych spotkań, począw-
szy od pierwszego, zorganizowanego w Ustce w 2000 roku, poprzez konferencję 
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w 2002 roku zorganizowaną  w Ciechocinku, w 2004 roku w Łagowie, aż do obecnej 
w Mikołajkach. Prof. Niewolak zwrócił uwagę na stale zwiększającą się liczbę placó-
wek badawczych reprezentowanych we wspomnianych konferencjach (2000 r. – 8, 
2002 r. – 10, 2004 r. – 11 i 2006 r. – 20), a także na powiększającą się liczbę obszarów 
badawczych (2000 r. – 5, 2002 r. – 6, 2004 r. – 7 i 2006 r. – 8). 

Godne podkreślenia jest pojawienie się na omawianej konferencji nowych dzie-
dzin badawczych, takich jak badania polarne, oraz pierwszych doniesień związanych 
z badaniami autotroficznego pikoplanktonu, najmniejszego składnika fitoplanktonu 
w ekosystemach jeziornych, czy też zagadnień związanych z aktywnością grzybów 
i pierwotniaków. Wieczorne spotkanie zakończyła humorystyczna, przygotowana 
w postaci swoistego komiksu, prezentacja prof. Aleksandra Świąteckiego, której bo-
haterami byli uczestnicy trzech poprzednich konferencji hydromikrobiologicznych.

Drugi dzień konferencji, który był w zasadzie pierwszym dniem właściwych 
obrad, oficjalnie rozpoczął Dziekan Wydziału Biologii Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego w Olsztynie prof. Czesław Hołdyński, który jako botanik wyraził swoje 
uznanie dla badaczy skupiających się wokół tak szerokiej i interdyscyplinarnej dzie-
dziny nauki, jaką jest hydromikrobiologia.

Pierwsza sesja dotyczyła badań nad mikroorganizmami występującymi w skraj-
nych środowiskach polarnych. Referat plenarny pt. „Rola bakterii w nadmorskich 
rejonach polarnych Arktyki i Antarktyki” wygłosił dr hab. Marek Zdanowski. 
Przedstawił w nim wyniki badań nad rolą bakterii w procesach glebotwórczych 
w nadmorskich rejonach polarnych. Druga sesja poświęcona była ekosyste-
mom jeziornym, a głównie badaniom prowadzonym na obszarze Wielkich Jezior 
Mazurskich. W tej sesji referat plenarny pt. „Ekologia i ekofizjologia mikroorgani-
zmów w Wielkich Jeziorach Mazurskich” wygłosił prof. Ryszard Chróst. Słuchając 
tego jak i pozostałych referatów można było zauważyć, że szczegółowe poznanie 
ekofizjologii mikroorganizmów występujących w jeziorach wymaga zastosowania 
nowoczesnych metod biochemiczno-molekularnych. Potwierdzały to prezentacje 
wyników badań nad bioróżnorodnością ekosystemów jeziornych osiągnięte takimi 
metodami, jak fluorescencyjna hybrydyzacja in situ (FISH), czy elektroforeza w gra-
diencie denaturującym (DGGE). Po obradach i dyskusjach uczestnicy spotkali się 
na uroczystej kolacji, a niewątpliwą atrakcją wieczoru była „muzyka na żywo”, przy 
której tańczono do późnych godzin nocnych.

Trzeci dzień konferencji rozpoczęła prof. Krystyna Olańczuk-Neyman, która wy-
głosiła referat pt. „Mikroorganizmy w środowisku wód podziemnych”. Przedstawiła 
w nim charakterystykę biochemiczną mikroorganizmów występujących w wodach 
podziemnych oraz ich wpływ na procesy oczyszczania. Następne referaty dotyczyły 
szerokich zagadnień ekologii mikroorganizmów wód śródlądowych, mikrobiologii 
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sanitarnej oraz aktywności enzymatycznej mikroorganizmów w ściekach i osadzie 
czynnym. Dużym zainteresowaniem wśród uczestników cieszyła się również pre-
zentacja możliwości wykorzystania w badaniach środowiskowych cytometrii prze-
pływowej. W drugiej części obrad, podczas sesji plakatowej, uczestnicy konferencji 
mieli okazję wysłuchać krótkiego omówienia kilkunastu plakatów, wśród których 
znalazł się również plakat gości zagranicznych – prof. Galiny Olejnik  i mgr Ievgenii 
Starosyly z Instytutu Hydrobiologii Akademii Nauk Ukrainy. Dotyczył on badań 
nad liczebnością, biomasą i strukturą bakterioplanktonu w kaskadowo położo-
nych zbiornikach wodnych, ekstremalnie zanieczyszczonych azotem mineralnym. 
W godzinach wieczornych zorganizowano warsztaty metodyczne, w czasie których 
uczestnicy konferencji mogli bliżej zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi spraw 
metodycznych  w badaniach hydromikrobiologicznych, praktycznego zastosowania 
wybranych metod fluorochromowych w badaniach mikrobiocenoz wodnych, enzy-
mologii środowiskowej czy też wykorzystania sprzętu laboratoryjnego przeznaczo-
nego do badań molekularnych. 

Trzeci dzień konferencji zakończyła kolacja i spotkanie w sali kominkowej, pod-
czas którego prof. Świątecki podsumował konferencję. Podkreślił, że niewątpliwym 
jej sukcesem było zgromadzenie przeważającej liczby młodych naukowców zajmu-
jących się hydromikrobiologią, co niewątpliwie dobrze wróży rozwojowi tej dziedzi-
ny w przyszłości. Zgodnie z przyjętą zasadą Komitet Naukowy Konferencji zdecy-
dował, że kolejna,  V Konferencja Hydromikrobiologiczna zostanie zorganizowana 
przez prof. Ryszarda Chrósta z Zakładu Ekologii Mikroorganizmów Uniwersytetu 
Warszawskiego. Profesor Chróst zaproponował, aby zmienić nieco przyjętą formułę 
konferencji i zorganizować ją w wymiarze szerszym, zapraszając do udziału wyśmie-
nitych, zagranicznych uczonych będących ekspertami w badaniach ekofizjologii mi-
kroorganizmów wodnych. Uczestnicy spotkania, akceptując tę propozycję, podkre-
ślili, że zmiana formuły będzie dobrą okazją do prezentacji na forum międzynarodo-
wym niemałych osiągnięć krajowych placówek naukowych oraz stworzy możliwość 
szerszego spojrzenia na zagadnienia hydromikrobiologii.

Ostatni, czwarty dzień konferencji uczestnicy spędzili na wycieczce do 
Sanktuarium  w Świętej Lipce, gdzie bardzo dynamiczna pani przewodnik przedsta-
wiła historię  tego urokliwego i wyjątkowego miejsca. Podczas zwiedzania kościoła 
uczestnicy mieli również okazję wysłuchać koncertu organowego, który budził emo-
cje i otwierał serca. Ostatni dzień konferencji zakończył wspólny spacer po dzie-
dzińcach Sanktuarium, który odbył się  w ciepłym, majowym słońcu.

W naszym, ale i większości uczestników odczuciu, IV Ogólnopolska Konferencja 
Hydromikrobiologiczna w Mikołajkach była udana. Umożliwiła ona spotkanie osób 
zajmujących się tą samą bądź podobną problematyką badawczą, jak również po-
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znanie nowych aspektów badań hydromikrobiologicznych. Atutem tej konferencji, 
sprzyjającym poszerzaniu wiedzy, a także oficjalnym i nieoficjalnym rozmowom 
i dyskusjom było miejsce obrad oraz fakt, że większość uczestników znała się z po-
przednich konferencji. Prezentowane podczas czterech różnorodnych sesji referaty 
i plakaty pokazały, jak szybko  i prężnie rozwijającą się dziedziną jest hydromikro-
biologia. Uwagę zwracała przewijająca się przez wiele wystąpień możliwość połącze-
nia w badaniach metod tradycyjnych z zupełnie nowymi, opartymi na osiągnięciach 
biologii molekularnej i biochemii. Należy podkreślić, że stopniowe wprowadzanie 
ich do badań znacznie poszerza dotychczasowe i otwiera nowe obszary w hydro-
mikrobiologii. Wszystko to pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość oraz już 
dziś oczekiwać kolejnej, V Konferencji Hydromikrobiologicznej i nowych, jeszcze 
ciekawszych prezentacji osiągnięć polskich badaczy.

Agnieszka Chojecka i Tomasz Adamczewski

XX Zjazd Hydrobiologów Polskich 
(Toruń, 5–8 IX 2006 r.)

Od poniedziałkowego popołudnia do Torunia  zaczęli zjeżdżać hydrobiolodzy 
z całego kraju na jubileuszowy XX Zjazd Hydrobiologów Polskich. Chyba nikt nie 
miał większych problemów z odnalezieniem recepcji, gdyż organizatorzy oznako-
wali drogę licznymi maleńkimi strzałkami umieszczonymi na kolejnych budynkach 
(można było z nostalgią powspominać zabawę w podchody). W recepcji członko-
wie Komitetu Organizacyjnego serdecznie witali przyjeżdżających, dzięki temu czas 
spędzony na długim oczekiwaniu na załatwienie wszelkich formalności nie był aż 
tak nużący, chociaż każdy uczestnik zmuszony był czekać aż w trzech kolejkach. 
W pierwszej – aby otrzymać identyfikator i materiały zjazdowe, w następnej – po 
karnety na posiłki. Jednak najdłużej czekało się w kolejce, w której trzy bardzo miłe 
panie kwaterowały przyjeżdżających (jedna szukała uczestników na liście, następna 
wydawała karty mieszkaniowe, a trzecia podawała listę do podpisu). Zresztą nie było 
aż tak źle – w końcu przybyliśmy na miejsce w kilkunastoosobowej grupie i czekali-
śmy tylko 40 minut. 

We wtorek o godzinie 11.00 w Auli Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządza-
nia (obszernej, ale pozbawionej choćby drobnych akcentów świadczących o tym, 
że odbywa się tam Zjazd Hydrobiologów Polskich) zaczęła się uroczysta ceremonia 
otwarcia.  
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Uroczystość ta rozpoczęła się w sposób tradycyjny. Przewodniczący Komitetu 
Organizacyjnego dr Tomasz Mieszczankin  powitał gości honorowych oraz uczest-
ników, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą UMK profesor Andrzej Tretyn 
powiedział kilka ciepłych słów w imieniu władz Uniwersytetu, następnie w imieniu 
Prezydenta Sekretarz Miasta Torunia Pan Lech Borowski powitał wszystkich przy-
byłych i przekazał list skierowany do uczestników Zjazdu. 

Dalszy ciąg uroczystego otwarcia odbiegał już wyraźnie od tego, do czego przy-
zwyczaili nas organizatorzy poprzednich spotkań. Jak część z Państwa zapewne 
pamięta, podczas otwarcia XVIII Zjazdu Hydrobiologów Polskich w Białymstoku 
uczestnicy mieli przyjemność wysłuchania doskonałego występu kwartetu smycz-
kowego Filharmonii Białostockiej. Na otwarciu XIX Zjazdu w Warszawie wystąpi-
li młodzi bardzo uzdolnieni muzycy, stypendyści  Krajowego Funduszu na rzecz 
Dzieci, a na otwarciu jubileuszowego, bo XX Zjazdu Hydrobiologów Polskich w To-
runiu... no cóż... mogliśmy za to wysłuchać referatu Z-cy Prezesa ds. Techniczno-
Inwestycyjnych Toruńskich Wodociągów Sp. z o. o. Pani Eweliny Ruczkowskiej na 
temat „Projekt >Gospodarka wodno-ściekowa na terenie miasta Torunia< współ-
finansowany z Funduszu Spójności (dawniej ISPA)”. Następnie profesor Andrzej 
Giziński przedstawił historię toruńskiej hydrobiologii, a w zasadzie miał przedsta-
wić, gdyż przemówienie to przerodziło się w wykład na temat celowości budowy 
Zbiornika Włocławskiego i jego zbawiennego wpływu na środowisko. Profesor 
z ogromnym zapałem przekonywał nas również do tego, że najlepszym rozwiąza-
niem dla poprawienia stanu Wisły jest budowa całej kaskady zbiorników. No cóż, 
pomysł ten ma wprawdzie wśród hydrobiologów kilku zwolenników, ale chyba wię-
cej przeciwników. 

O godzinie 12.20 rozpoczęła się I sesja referatowa pod hasłem Interakcje, której 
przewodniczyli: profesor Anna Hillbricht-Ilkowska, profesor Wojciech Donderski 
oraz profesor Ryszard Gołdyn. Sesję otwierał referat plenarny pod tytułem „Metody 
porządkowania zbiorów biologicznych: taksonomia wrocławska, zasada duali-
zmu, analizy gradientowe i sztuczne sieci neuronowe” wygłoszony przez  profesora 
Tadeusza Penczaka. Z referatu tego dowiedzieliśmy się, jakie są podstawowe korzy-
ści ze stosowania tych metod oraz na jakie ograniczenia i błędy jesteśmy narażeni 
podczas ich stosowania. 

Po referacie plenarnym wysłuchaliśmy 8 z 10 planowanych prezentacji ust-
nych, które zdominowane były tego dnia przez badania prowadzone na Daphnia 
(4 prezentacje). Dowiedzieliśmy się, jaki wpływ wywierają ryby na historie życia 
Daphnia, w jaki sposób ryby kształtują strukturę wielkości w populacjach tych 
zwierząt, jak zagęszczenie wioślarek modyfikuje ich reakcję na obecność dra-
pieżnika, oraz w jakim stopniu różne czynniki stresowe wpływają na ekspresję 
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białek szoku cieplnego. Dwie prezentacje dotyczyły pasożytów bezkręgowców. 
Z pierwszej dowiedzieliśmy się, jakie mikropasożyty  występują u rodzimych i ob-
cych gatunków kiełży (niektóre gatunki mikropasożytów stwierdzono w Polsce po 
raz pierwszy) złowionych w naszym kraju, podczas drugiej wysłuchaliśmy, w jaki 
sposób koracidia niższych tasiemców przystosowane są do zarażania planktono-
wych Copepoda. Dowiedzieliśmy się również tego, jak toksyczne zakwity sinic 
wpływają na horyzontalne migracje ryb, oraz o wpływie drapieżników na zacho-
wanie racicznicy zmiennej. 

O godzinie 18.30 w holu Instytutu Ekologii i Ochrony Środowiska rozpoczęła się 
I sesja plakatowa. Organizatorzy, niestety, nie ustrzegli się kilku błędów. Okazało 
się, że na stronie internetowej podali dopuszczalny rozmiar plakatu 130 x 90 cm, 
a tablice, którymi dysponowali były dużo mniejsze, stąd duża część prezentowanych 
plakatów przekornie zawijała się pod spód, uniemożliwiając przeczytanie wniosków. 
Tablice ustawione zostały na kształt „boksów”,  w których przy ciekawszych plaka-
tach gromadziły się grupki osób (co jest zresztą zrozumiałe), uniemożliwiając in-
nym, z uwagi na brak miejsca, swobodne obejrzenie sąsiednich.

Do sesji tej zgłoszono 84 plakaty, a zaprezentowano 74. Poziom prezentowanych 
prac był bardzo zróżnicowany: od bardzo dobrych do bardzo słabych, tak graficz-
nie jak i merytorycznie; wiele prac miało charakter przyczynkarski. Przykro stwier-
dzić, że tych słabych było zdecydowanie więcej (i nie jest to tylko moja opinia). 
W przypadku plakatu, poza wartością merytoryczną istotna jest też jego forma gra-
ficzna. Niestety, na plakatach wielu autorów mogliśmy podziwiać przede wszystkim 
liczne różnej wielkości tabele, a używana dość często czcionka zachęcała do nosze-
nia lupy w kieszeni. 

Dzięki organizatorom spędziliśmy tego dnia bardzo miły wieczór na Kępie 
Bazarowej. Na miejscu czekały na nas stoły uginające się pod ciężarem tradycyjnych, 
bardzo smacznych potraw i wszędzie dało się wyczuć wspaniały zapach grilowanego 
mięsiwa. Atmosfera sprzyjała licznym, niekiedy nawet bardzo żywiołowym dysku-
sjom naukowym. 

W środę o godzinie 8.30 rozpoczęła się II sesja referatowa pod hasłem Interakcje, 
której przewodniczyli doktor Iwona Jasser i profesor Andrzej Górniak. Sesję otwierał 
referat plenarny profesora Ryszarda Chrósta pod tytułem „Ekofizjologia i ekologia 
mikroorganizmów w Wielkich Jeziorach Mazurskich”. Profesor przedstawił wyniki 
długoletnich badań Zakładu Ekologii Mikroorganizmów Wydziału Biologii UW 
nad ekofizjologią i ekologią mikroorganizmów planktonowych, które biorą udział 
zarówno w wytwarzaniu, jak i w przemianach materii organicznej.  Dowiedzieliśmy 
się też wiele na temat zależności występowania mikroorganizmów pętli mikrobiolo-
gicznej i ich aktywności od stanu troficznego jezior. 
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Po referacie plenarnym wysłuchaliśmy 5 z 6 planowanych prezentacji ustnych. 
Prezentacje ustne tego dnia zdominowane były przez badaczy zajmujących się mi-
krobiologią środowisk wodnych (2 prezentacje), od których dowiedzieliśmy się 
przede wszystkim o wpływie użyźnienia środowiska azotem i fosforem na różno-
rodność i procesy zachodzące w mikrobiologicznych sieciach troficznych (badania 
dotyczyły autotroficznego pikoplanktonu) oraz o wpływie form mineralnych N i 
P na właściwości bakteriocenoz. Jedna prezentacja dotyczyła wpływu czynników 
środowiskowych na występowanie fauny dennej źródeł i jedna – wpływu metali 
ciężkich na Chironomidae.

Po przerwie na kawę o 11.30 rozpoczęła się III sesja referatowa pod hasłem 
Ekotoksykologia, Varia. Sesji tej przewodniczyli doktor hab. Jolanta Ejsmont-
Karabin i profesor Marcin Pliński. Sesja ta była bardzo zróżnicowana. Z pierwszego 
wystąpienia dowiedzieliśmy się wiele na temat światowych standardów w zakresie 
badania ekotoksyczności na podstawie zastosowania pakietów Toxkit i Microtox. 
Kolejne dwa wystąpienia dotyczyły badań na Daphnia: pierwsze – wpływu kseno-
biotyków na skuteczność mechanizmów obrony przed drapieżnikiem, drugie zaś 
– zmian poziomu wolnych rodników tlenowych wraz z wiekiem Daphnia. Mogliśmy 
również usłyszeć o zastosowaniu markerów DNA do oceny zróżnicowania gene-
tycznego szczepów Aeromonas hydrophila oraz o zróżnicowaniu przestrzennym 
występowania neoplazji i różnicach sezonowych w stopniu nasilenia zachorowań 
na nowotwór u małża rogowca bałtyckiego. Dowiedzieliśmy się również o horyzon-
talnych i wertykalnych zmianach zawartości pestycydów i PCBS w osadach poletek 
trzcinowych w oczyszczalni hydrofitowej działającej już od 10 lat w Nowej Słupi. 
Sesję zakończyło wystąpienie dotyczące hydrologicznych aspektów funkcjonowania 
ekosystemu Zbiornika Włocławskiego.

O 15.20 rozpoczęła się II sesja plakatowa. Do sesji tej zgłoszono 94 plakaty, a za-
prezentowano niestety tylko 80. Poziom prezentowanych prac, podobnie jak w sesji 
I, był bardzo zróżnicowany. Na szczęście więcej niż w poprzedniej sesji było plakatów 
naprawdę dobrych, choć niektórzy chyba nie wzięli sobie do serca tego, że w każdą 
prezentację trzeba włożyć przynajmniej odrobinę wysiłku i choćby z szacunku dla 
osób oglądających i czytających plakat nie wystarczy pokazać kilku kartek formatu 
A4, zapisanych czcionką 12-punktową.

O 16.40 rozpoczęły się pierwsze warsztaty poprowadzone przez  doktora 
Jarosława Kobaka pod hasłem  Jak działa statystyka. Jak ważny był to temat i jak 
potrzebny wielu badaczom świadczyła wypełniona po brzegi sala. Warsztaty te były 
w istocie bardzo ciekawym wykładem, na którym zainteresowani zostali wprost za-
sypani niezwykle istotnymi informacjami na temat podstawowych, jak i bardziej 
wyrafinowanych metod analizy danych, dowiedzieli się, jak interpretować otrzyma-
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ne wyniki oraz (co było bardzo cenne), jakie najważniejsze błędy mogą popełnić 
podczas stosowania tych testów.

O 19.00 rozpoczęły się drugie warsztaty poprowadzone przez pana Grzegorza 
Piętowskiego pod hasłem Standardowe testy ekotoksykologiczne na świecie. Na 
tych warsztatach zainteresowane osoby mogły bliżej zapoznać się ze stosowaniem 
wielu testów ekotoksykologicznych, np. z testem do szybkiej oceny jakości wód, z te-
stami do oceny jakości osadów i gleby oraz z testami do określania ilości mikrocy-
styn. 

Bardzo dobrym pomysłem było rozdzielenie czasowe warsztatów, gdyż umożliwi-
ło to uczestnictwo zainteresowanym osobom w obu sesjach.

O 20.30 organizatorzy zaprosili nas na wernisaż zdjęć autorstwa Adama 
Adamskiego pod tytułem „Żywa woda”. Chyba największe wrażenie wywarły nie-
zwykle oryginalne zdjęcia ryb. Po raz kolejny organizatorom udało się stworzyć 
możliwość prowadzenia dyskusji w niezobowiązującej atmosferze, przy lampce wina 
i kanapkach. 

W czwartek o godzinie 8.00 rozpoczęła się IV sesja referatowa pod hasłem Cykl 
biogeochemiczny, ekohydrologia, ocena jakości wody, której przewodniczyli pro-
fesor Joanna Pijanowska i profesor Andrzej Prejs. Sesję otwierał referat plenarny 
profesora Janusza Dominika pod tytułem „Ocena toksyczności metali w rzekach 
i jeziorach: znaczenie obecności koloidów w systemach naturalnych”, z którego do-
wiedzieliśmy się przede wszystkim, że  obecność substancji humusowych w fazie ko-
loidalnej wpływa na obniżenie toksyczności szeregu metali, a rola koloidów polega 
zarówno na kompleksowaniu metali, jak i na osłonie komórki i zmniejszeniu moż-
liwości penetracji jonów do jej wnętrza. Prelegent zwrócił uwagę na to, że podobne 
efekty były obserwowane w obecności wydzielin glonów, co może mieć znaczenie 
w interpretacji testów toksykologicznych w systemach zamkniętych.

Po referacie plenarnym wysłuchaliśmy 7 z 8 planowanych prezentacji ust-
nych, z których dowiedzieliśmy się, że Phoslock (zmodyfikowana glina, miesza-
nina bentonitu i lantanu) zdolny jest do wiązania fosforu w wodzie oraz w osa-
dach dennych, zapobiegając jego wtórnemu uwalnianiu. Jest to podobno produkt 
w pełni bezpieczny dla ludzi i zwierząt, jednak podczas dyskusji okazało się, że 
wstępne obserwacje prowadzone w Zakładzie Hydrobiologii UW wykazały, że 
wioślarki planktonowe z rodzaju Daphnia nie przeżywają w wodzie z dodatkiem 
tego środka. Dowiedzieliśmy się również, że istnieje zależność pomiędzy zawar-
tością manganu i ołowiu w tkankach miękkich nereid Hedistide diversicolor oraz 
w powierzchniowych warstwach osadów dennych, co sugeruje, że wieloszczet ten 
może być używany jako wskaźnik zawartości tych pierwiastków w osadach Zatoki 
Gdańskiej. Dwa kolejne wystąpienia poświęcone były badaniom zbiorników za-
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porowych. Z pierwszego dowiedzieliśmy się, jak wygląda akumulacja biologiczna 
metali śladowych przez wybrane gatunki makrobentosu rzeki Raby powyżej i po-
niżej zbiornika w Dobczycach, podczas słuchania drugiego mogliśmy prześledzić, 
jakie były efekty biomanipulacji w Zbiorniku Siemianówka. Dwa wystąpienia do-
tyczyły chemizmu rzek: pierwsze – dynamiki związków azotu w wodach intersty-
cjalnych małych rzek nizinnych, drugie – zmian stężeń rozpuszczonego węgla or-
ganicznego w renaturyzowanej nizinnej rzece Rudni. Dowiedzieliśmy się również, 
jak zmienia się zawartość węgla organicznego (POC), chlorofilu a i feofityny a w 
wodach rekultywowanego Jeziora Kortowskiego.  

O 12.00 rozpoczęła się V sesja referatowa pod hasłem Paleolimnologia, której 
przewodniczyli profesor Krystyna Szeroczyńska i profesor Ryszard Kornijów. Sesję 
otwierał referat plenarny profesor Szeroczyńskiej pod tytułem „Paleolimnologia 
w świetle badań Cladocera”, z którego dowiedzieliśmy się, w jaki sposób na podsta-
wie szczątków wioślarek  można odtworzyć zmiany klimatyczne, które zachodziły 
na danym terenie, jak zmieniała się trofia zbiornika, a nawet jakie były wahania pH 
wody. Co więcej okazało się, że gospodarcza działalność człowieka już w czasach 
neolitycznych, poprzez epokę brązu, żelaza po średniowiecze i czasy współczesne 
miała znaczący wpływ na stan środowisk jeziornych.

Po referacie plenarnym wysłuchaliśmy 6 z 8 planowanych prezentacji ustnych. 
Słuchając tych prezentacji mogliśmy dowiedzieć się, na podstawie badań makrofosy-
liów, jak zmieniał się klimat danego regionu oraz  jakie zmiany troficzne zachodziły 
w jeziorze Wigry w holocenie i późnym glacjale. Usłyszeliśmy o amebach skorupia-
kowych (Protista) jako wskaźnikach zmian paleohydrologicznych w torfowiskach 
oraz o głębokowodnych otwornicach z dna abysalu w przyrównikowej strefie pół-
nocno-wschodniego Pacyfiku. Dowiedzieliśmy się także, jakie zmiany w roślinności 
wodnej, bagiennej i w populacji glonów  spowodowała budowa Zalewu Żurskiego, 
oraz że na podstawie subfosylnych szczątków Chironomidae można prześledzić hi-
storię płytkiego jeziora (Jeziora Syczyńskiego). 

Niestety, nie każdy kto był zainteresowany zdołał wysłuchać wybranych wystąpień 
w tej sesji, gdyż tego dnia do programu wkradł się wielki bałagan, referat z części 
przedpołudniowej powędrował do poobiedniej, inny z poobiedniej do przedpołu-
dniowej, niestety sama już nie wiem, jaka była kolejność wystąpień tego dnia, wiem 
tylko, że wiele osób na wybrane przez siebie nie dotarło.

O 16.40 rozpoczęło się Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa 
Hydrobiologicznego. Pierwszym punktem zebrania było rozstrzygnięcie konkursu 
na najlepszy plakat młodego naukowca. Zanim jeszcze ogłoszono wyniki,  autorzy 
plakatów konkursowych mieli po trzy minuty na krótką prezentację najważniejszych 
zagadnień dotyczących przeprowadzonych przez nich badań. 
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Prezentacje te prawdopodobnie nie były w ogóle przez organizatorów zaplano-
wane, gdyż zainteresowane osoby mające omawiać swoje plakaty dowiedziały się 
o tym kilka godzin przed planowanym wystąpieniem i do końca nie wiedziały, jak 
mają one wyglądać. Szkoda, gdyż zamiast stać na wielkiej sali  przy swoich plaka-
tach, ledwo widocznych dla osób ze środkowych i ostatnich rzędów,  przygotowali-
by pewnie zdjęcia plakatów, które wyświetlono by na ekranie.  Prezentacje te zajęły 
niecałe pół godziny, gdyż w konkursie brało udział tylko 7 uczestników. Tak mała 
liczba osób biorących udział w konkursie, w którym główną nagrodą był wyjazd na 
Kongres SIL-u do Kanady, spowodowana była prawdopodobnie tym, że potencjalni 
uczestnicy, nie mogąc się doczekać w internecie na informacje dotyczące konkursu, 
zgłosili swoje plakaty, imiennie, do odpowiednich sesji. Stąd prośba do kolejnych 
organizatorów o podanie zasad konkursu w komunikacie, w którym będą zawarte 
informacje o pozostałych prezentacjach. Przecież im więcej plakatów, tym konkurs 
jest ciekawszy. 

W tym roku pierwsze miejsce zdobyła Małgorzata Grzesiuk, magistrantka Zakładu 
Hydrobiologii Uniwersytetu Warszawskiego, za plakat „Reakcja Daphnia na zasole-
nie: porównanie zmian historii życia ze zmianami ekspresji białek szoku cieplnego”, 
drugie miejsce zdobył magister Jakub Jagielski z Akademii Rolniczej we Wrocławiu 
za plakat „Smukleń pryskacz Copella arnoldi – czego to ryby nie wymyślą by >pry-
snąć<”, trzecie miejsce przypadło magister  Ilonie Zloch z Uniwersytetu Gdańskiego 
za plakat „Epifauna poroślowa dalb i pław nawigacyjnych na szlaku wodnym z Zato-
ki Pomorskiej do Zalewu Szczecińskiego (estuarium Odry)”.  Dało się słyszeć liczne 
głosy, że wybór plakatu przez głosowanie wszystkich uczestników Zjazdu nie jest 
najlepszą formą wyłonienia zwycięzcy. Duże ośrodki, z których jest wielu przedsta-
wicieli, mają zwykle większe szanse niż małe, poza tym niekiedy zdarza się, że wiele 
osób głosuje na plakaty ładnie wykonane, jednak o charakterze bardziej populary-
zatorskim aniżeli naukowym. W kuluarach padały propozycje, aby wyłonić komisję 
składającą się z kilku osób pochodzących z różnych ośrodków, która oceniałaby pla-
katy konkursowe. Tak zresztą dzieje się na wielu międzynarodowych zjazdach, jak 
choćby na Sympozjach Europejskich Nauk Słodkowodnych (SEFS).

Po ogłoszeniu wyników rozpoczęło się właściwe Walne Zebranie członków PTH, 
na którym minutą ciszy uczczono pamięć Kolegów, którzy odeszli od czasu ostat-
niego Zjazdu. Po wysłuchaniu sprawozdania z działalności Zarządu wygłoszonego 
przez prezesa, profesora Andrzeja Górniaka, zebrani udzielili absolutorium ustępu-
jącym władzom.

Odchodzący Zarząd przedstawił listę kandydatów do nowych władz Towarzystwa. 
Lista ta zawierała akurat tyle nazwisk, ilu członków nowy Zarząd powinien liczyć. 
Z sali została zgłoszona propozycja, aby kandydatów było więcej oraz żeby propo-
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nowane osoby przedstawiły się i powiedziały kilka słów na temat swojej planowanej 
działalności. Umożliwiłoby to faktyczne wybory, a nie tylko zatwierdzenie propono-
wanych kandydatur. Prośba ta okazała się jednak trudna do przeforsowania, a pro-
wadzący zebranie profesor Andrzej Kentzer próbował z całych sił zniechęcić do tego 
pomysłu obecnych na sali członków PTH, mówiąc, że jest to „niepotrzebne wydłuża-
nie zebrania” i chciał jak najszybciej zamknąć listę kandydatów do Zarządu. Niestety 
zapomniał, że zamknięcie listy trzeba najpierw przegłosować. W rezultacie osoby 
mające wejść do nowych władz przedstawiły się i powiedziały kilka słów o sobie, 
a z sali zgłoszono dodatkowe trzy osoby, z których do Zarządu weszły dwie. Przez 
aklamację przyznano godność Członka Honorowego PTH oraz wręczono medal im  
Prof. Alfreda Lityńskiego profesorowi Stanisławowi Radwanowi, a kapituła przyzna-
ła medale i honorowe członkostwo profesor Annie Stańczykowskiej-Piotrowskiej, 
profesorowi Janowi Włodkowi oraz pani Janinie Warpechowskiej – wieloletniej 
księgowej Zarządu Głównego PTH. 

Zebranie, choć stosunkowo krótkie, było burzliwe i prowadzone dość chaotycz-
nie.

O godzinie 20.30 w foyer Auli UMK rozpoczął się uroczysty bankiet, na którym 
uczestnicy bawili się do 2 w nocy (potem sala została zamknięta). Trzeba przyznać, 
że stoły uginały się od pysznych potraw, ale jeśli chodzi o napoje, to jedna mała uwa-
ga – niektóre wymagają jednak schłodzenia. Orkiestra grała całkiem ładnie, niestety 
panowie muzycy byli dość słabowici i wymagali wielu długich przerw na regenerację 
nadwątlonych sił.

W piątek spotkaliśmy się o 9.00 na ostatniej już, VI sesji referatowej pod hasłem 
Bioróżnorodność, której przewodniczyli doktor hab. Elżbieta Dumnicka i profesor 
Bogusław Zdanowski. W sesji tej planowanych było 10 wystąpień, a wysłuchaliśmy 
9. Wystąpienia były bardzo zróżnicowane: od opisu fauny Hirudinea i Mollusca 
w Jeziorze Lubikowskim, czy opisu biologii nowego dla południowego Bałtyku ga-
tunku krewetki Palaemon elegans, poprzez prześledzenie kolonizacji przez epifaunę 
różnych rodzajów sztucznych podłoży w nowo powstałych zbiornikach, próbę od-
powiedzi na pytanie, ile gatunków wrotków żyje w przykładowym jeziorze i czy ich 
liczba jest przydatna, po zastanawianie się, czy mamy do czynienia z inwazją czy ra-
czej ekspansją nowych gatunków mięczaków na obszar północno-wschodniej Polski 
i czy są one naprawdę nowe. Zastanawiano się również, czy ilość światła docierająca 
do dna wpływa na zoobentos płytkich jezior eutroficznych. Dowiedzieliśmy się też 
wiele na temat sezonowych zmian rozmieszczenia babek łysych (Neogobius gymno-
trachus) i o tym, jakie znaczenie adaptatywne mają dobowe zmiany rozmieszczenia 
młodych ryb karpiowatych. Usłyszeliśmy też, jak zmieniała się helmintofauna lesz-
cza w Jeziorze Gosławskim w ciągu 30 lat. 
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Podsumowując wszystkie sesje referatowe, wydaje się, że organizatorzy powinni 
przeprowadzić ostrzejszą selekcję prezentacji ustnych. Poza licznymi, bardzo cieka-
wymi wystąpieniami o szerokim spojrzeniu były też wystąpienia, które bardziej pa-
sowałyby do sesji plakatowych. 

O 12.40 Zjazd został oficjalnie zakończony. Niestety, do tego momentu dotrwa-
li tylko nieliczni, a szkoda, bo organizatorom należały się podziękowania za trud 
i wielki wysiłek włożony w organizację Zjazdu i pewnie miło by im było, gdyby pod-
czas tego ostatniego punktu programu było trochę więcej osób.

Teraz krótkie podsumowanie: Zjazd został zorganizowany przez Zakład 
Hydrobiologii UMK, Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska UMK, Oddział PTH 
w Toruniu, Muzeum Przyrodnicze Wydziału BiNoZ UMK oraz Zarząd Główny 
PTH. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego był dr Tomasz Mieszczankin. 
Na Zjazd zgłosiło się 240 osób, przyjechało 214, co stanowi 89% zgłoszonych osób. 
Najliczniej reprezentowanymi placówkami naukowymi były: Uniwersytet Mikołaja 
Kopernika (19 osób), Uniwersytet Warszawski (19), Akademia Rolnicza w Szcze-
cinie (16), Uniwersytet Gdański (15) i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (13). 
Wygłoszono 4 referaty plenarne, zgłoszono 49 wystąpień ustnych, wygłoszono 
42 (86%), zgłoszono 178 plakatów, wywieszono 154 (87%).  

Na koniec uwaga natury ogólnej. Dało się niestety zauważyć, że wiele osób przy-
jeżdża, bądź przychodzi (będąc cały czas na Zjeździe) tylko na swoje wystąpienie lub 
wystąpienia swoich kolegów, a może niekiedy warto byłoby posłuchać, co inni mają 
do powiedzenia? Znalazła się też osoba, która będąc na Zjeździe, nie pojawiła się na 
własnej ustnej prezentacji. O czym to świadczy i jaki ta osoba wyraża stosunek do 
potencjalnych słuchaczy, pozostawię bez komentarza. 

Organizatorom należą się podziękowania za miłą atmosferę i życzliwość. Mimo 
pewnych niedociągnięć organizacyjnych, jubileuszowy Zjazd można zaliczyć do 
udanych. Następny, XXI Zjazd Hydrobiologów Polskich odbędzie się 2009 roku 
w Lublinie.

Ewa Rygielska
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