
Profesor Sakowicz



Profesor

Stanis³aw Sakowicz

1896 – 1969

In memoriam

W³aœciwie rzecz bior¹c

wspomnienia zebra³

Jerzy Waluga

z Wydzia³u Rybackiego

1951-1955

Olsztyn 2009



Redakcja edytorska i techniczna:

Henryk Chmielewski

Sk³ad, ³amanie, opracowanie graficzne, przygotowanie do druku:

Henryk Chmielewski

© Copyright by
Instytut Rybactwa Œródl¹dowego im. Stanis³awa Sakowicza;
Olsztyn 2009

ISBN 978-83-60111-40-6

Wydawnictwo Instytutu Rybactwa Œródl¹dowego
10-719 Olsztyn-Kortowo, ul. Oczapowskiego 10
tel. (089) 524 01 71, fax (089) 524 05 05
E-mail: wydawnictwo@infish.com.pl

Druk: MIRDRUK, 10-080 Olsztyn, ul. Profesorska 9

IRS

WYDAWNICTWO



Z inicjatywy dyrektora Instytutu prof. dr. hab.

Bogus³awa Zdanowskiego zebrano wspomnienia

upamiêtniaj¹ce postaæ Profesora Sakowicza

w 40 rocznicê œmierci





Lata mijaj¹; z grona osób znaj¹cych i pamiêtaj¹cych Profesora uby³o wielu –

up³ynê³o ju¿ 40 lat odk¹d nie ma Go wœród nas. Niech te okruchy wspomnieñ

jednym przypomn¹, a m³odym mo¿e przybli¿¹ tê postaæ …

Tak, znamy Profesora, jest patronem naszego Instytutu, w którego siedzibie

pami¹tkowa tablica przywo³uje Jego imiê – cz³owieka wielkiego serca

i rozumu…

Profesor Sakowicz tworzy³ atmos-

ferê Instytutu, atmosferê serdecznoœci,

troszcz¹c siê o wszystkich i wszystko.

Trosk¹ sw¹ stwarza³ nieraz sytuacje

zabawne, choæ niekiedy nie ka¿dego

œmieszyæ mog³y…, ale na pewno przy-

dawa³y barwnoœci postaci Profesora. A bo

te¿ i z ró¿nymi sprawami doñ przycho-

dzono … mimo lat, jakie ju¿ up³ynê³y

wiele anegdot nadal kr¹¿y wœród nas –

i z biegiem lat niektóre bledn¹, a inne s¹

coraz barwniejsze.

Wczesne lata piêædziesi¹te nie by³y

³atwe. Do wielu z nieciekaw¹ wówczas etykiet¹ wyci¹ga³ serdecznie rêkê

i zatrudnia³ w Instytucie. A kiedy nasta³ PaŸdziernik’56, ju¿ u jego progu

publicznie wyst¹pi³ o potrzebê zmian i naprawê kraju.

Czcz¹c pamiêæ Profesora Instytut Rybactwa Œródl¹dowego w 1987 roku

zosta³ nazwany Jego imieniem. Po raz pierwszy propozycja uznania Profesora za

patrona Instytutu przedstawiona by³a na ZjeŸdzie Sekcji Rybackiej Stowarzysze-

nia In¿ynierów i Techników Rolnictwa – SITR-NOT 11 grudnia 1981 roku (!).
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Uczniowie, wychowankowie i wspó³pracownicy pamiêtaj¹ Go i daj¹ temu

wyraz aran¿uj¹c przedsiêwziêcia przywo³uj¹ce pamiêæ o Nim. I tak w latach sie-

demdziesi¹tych funkcjonowa³o stypendium im. Profesora Sakowicza. Fundusz

stypendialny tworzy³y dobrowolne sk³adki braci rybackiej – skromna pomoc

finansowa udzielana by³a studentom i uczniom szkó³ rybackich.

W 50. rocznicê powstania Instytutu ustanowiony zosta³ Medal Profesora

Stanis³awa Korwin-Sakowicza – inicjatorami byli Jego studenci pierwszych rocz-

ników Wydzia³u Rybackiego kortowskiej uczelni. Kapitu³ê Medalu tworz¹ prawie

wy³¹cznie uczniowie profesora. Medal nadawany jest osobom i instytucjom

szczególnie zas³u¿onym sprawie rybactwa œródl¹dowego.

Pamiêtaj¹c Profesora, Jego skromnoœæ i nieubieganie siê o zaszczyty – na

pewno swoim kresowym zaœpiewem rzek³by: w³aœciwie rzecz bior¹c, to mnie

siê takie admiracje nie nale¿¹ …
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Profesor doktor
Stanis³aw Roman Korwin-Sakowicz

Profesor doktor Stanis³aw Roman Korwin-Sa-

kowicz urodzi³ siê 22 listopada 1896 roku

w Pskowie. Stanis³aw by³ jednym z czworga dzieci

ma³¿eñstwa Leonarda i Heleny z Malickich.

Rodzeñstwo to – brat Leonard oraz siostry El¿-

bieta i Maria.

W Pskowie rozpocz¹³ sw¹ edukacjê. Maturê

z³o¿y³ w 1914 roku w gimnazjum realnym.

Z m³odych lat spêdzonych w Rosji zachowa³

trwale œpiewny akcent kresowy – tak czêstokroæ

przywo³ywany we wspomnieniach osób Mu bli-

skich – no, bo wiecie, w³aœciwie rzecz bior¹c, to ja

siê edukowa³em po rosyjsku.

Id¹c w œlady ojca, in¿yniera budowniczego

mostów, podj¹³ studia wy¿sze w petersburskim

Instytucie In¿ynierii L¹dowej. Wojna, powo³anie do carskiej armii przerwa³y

studia. Z lat wojny i zawieruchy rewolucyjnej wyszed³ okaleczony, utraci³

praw¹ rêkê; a co do okolicznoœci – czy z przyczyny bia³ogwardyjców czy czer-

wonych – dociec nie sposób. Nawet w chwilach szczerych zwierzeñ w ¿art

obraca³ sprawê …

Do niepodleg³ej Polski przyby³ w ramach kolejnej akcji repatriacyjnej

w 1921 roku i podj¹³ pracê w Banku Angiel-

sko-Polskim w Warszawie, zajmuj¹c skromne

stanowisko archiwisty i rachmistrza dzia³u

gospodarczego. W 1922 roku wst¹pi³ na

Wydzia³ Rolniczy Szko³y G³ównej Gospodar-
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stwa Wiejskiego. Do 1926 roku ³¹czy³ studia z prac¹ zarobkow¹, zmuszony do

tego trudnymi warunkami materialnymi.

Wiosn¹ 1926 roku, uzyskawszy stypendium,

przerwa³ pracê w banku i podj¹³ specjalizacjê

z Zak³adzie Ichtiobiologii i Rybactwa SGGW pod

kierunkiem profesora Franciszka Staffa. W kwietniu

1927 roku uzyska³ z odznaczeniem dyplom in¿y-

niera rolnika. Dyplom datowany 30 czerwca 1927

roku podpisany przez rektora W³. Grabskiego i dzie-

kana Fr. Staffa podaje, i¿ po wykonaniu pracy dyplo-

mowej „Badania nad warunkami ¿ycia pog³owia

leszcza (Aramis brama L.) w jeziorach grupy £êczyñ-

sko-W³odawskiej na Podlasiu. Charakterystyka

warunków otoczenia” z³o¿y³ egzamin g³ówny dyplo-

mowy z ogólnym wynikiem celuj¹cym.

W dwóch okresach, od lipca 1927 r. do lutego

1928 r. i od lutego 1929 do wrzeœnia 1933 r. pracowa³ w Zak³adzie Ichtiobiologii

i Rybactwa SGGW na stanowisku asystenta, a nastêpnie starszego asystenta. Jed-

noczeœnie w 1927 roku sprawowa³ obowi¹zki instruktora rybackiego w Wydziale

Rybackim Centralnego Towarzystwa Rolniczego w Warszawie.

W czerwcu 1928 roku rozpocz¹³ pracê w Ministerstwie Rolnictwa i Reform

Rolnych jako referent rybacki, a nastêpnie inspektor. Zatrudnienie w Minister-

stwie ³¹czy³ z zajêciami na uczelni, co inspirowa³o in¿yniera Stanis³awa Sakowi-

cza do przenoszenia na grunt administracji i praktyki rybackiej zasad racjonal-

nego gospodarowania popartego naukowymi przes³ankami. Ówczesna sytuacja

rybactwa œródl¹dowego by³a nader skomplikowana, by³a bowiem spuœcizn¹

administracji trzech zaborców, co przejawia³o siê miêdzy innymi odrêbnoœciami

ustawowymi w poszczególnych dzielnicach – te okolicznoœci wp³ywa³y nieko-

rzystnie na stan i kondycjê naszej gospodarki, w tym te¿ rybackiej.

Grono dzia³aczy gospodarczych, naukowców i prawników przedsiêwziê³o

wysi³ek ujednolicenia prawodawstwa rybackiego na terenie ca³ej Polski. Kilkulet-

nia zespo³owa praca zaowocowa³a Ustaw¹ o rybo³ówstwie w 1932 roku – zdecy-
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dowanie nowoczesn¹ w tamtym czasie.

Jednym z g³ównych inicjatorów i twórców

zapisów tej ustawy by³ Stanis³aw Sako-

wicz. Opracowanie kompleksu zarz¹dzeñ

wykonawczych do ustawy, konsekwentne,

mimo wielu trudnoœci, wprowadzanie ich

w ¿ycie i wielka dba³oœæ o interesy rybac-

twa i rybaków zawodowych – to kolejne

etapy dzia³alnoœci in¿yniera Sakowicza.

W latach trzydziestych dzia³a³ bardzo

aktywnie nie tylko w ramach ministerstwa

i wojewódzkich inspektoratów,

lecz tak¿e wœród rybaków

zawodowych, zyskuj¹c ich

uznanie i zaufanie.

Miar¹ popularnoœci by³o

przyznanie Mu w 1935 roku

przez Wielkopolskie i Pomor-

skie Towarzystwo Rybackie

tytu³u mistrza rybackiego.

Dyplom ten, oprawiony, wisia³

u Profesora zawsze na poczes-

nym miejscu.

Wybuch wojny we wrzeœniu 1939 roku przerywa dzia³alnoœæ in¿. Stanis³awa

Sakowicza w organach administracji pañstwowej. Czas pierwszych miesiêcy oku-

pacji poœwiêca na zakoñczenie pracy pt. „Stawy rybne w Polsce. Rozmiar, roz-

mieszczenie, produkcja i charakterystyka sztucznego gospodarstwa rybnego oraz

jego rozwój w okresie lat 1923-1938”, przedstawionej w marcu 1945 roku jako

dysertacja doktorska.

W styczniu 1940 roku obj¹³ kierownictwo oddzia³u warszawskiego Zwi¹zku

Organizacji Rybackich (ZOR) i wspó³organizowa³ jego tajn¹ drukarniê przy ul.

Kopernika 30 w Warszawie. Faktycznie kierowa³ ca³¹ dzia³alnoœci¹ ZOR. Organi-
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zacja w du¿ej mierze uratowa³a przed okupacyjn¹ zag³ad¹ wielu fachowców

rybackich oraz polskie mienie. Jednoczeœnie uczestniczy³ w szkoleniu m³odych

kadr rybackich, ucz¹c w Liceum Rybackim przy ul. Opaczewskiej w Warszawie

i Ni¿szej Szkole Rybackiej w Tatarze pod Raw¹ Mazowieck¹. Liceum to, pod szyl-

dem kszta³cenia techników rybackich, kontynuowa³o w konspiracji studia ogól-

norolnicze i specjalizacjê ryback¹ SGGW.

Tê dzia³alnoœæ przerywa wybuch Powstania Warszawskiego. W listopadzie

1944 roku wraz z domownikami zostaje wysiedlony z przyfrontowych £omianek

do Pruszkowa, gdzie przebywa³ do lutego 1945 roku. Te miesi¹ce to jedyny czas

w ¿yciu Stanis³awa Sakowicza, od ukoñczenia studiów, kiedy nie dzia³a³ aktywnie

w dziedzinie rybactwa. W marcu 1945 roku uzyska³ stopieñ doktora nauk rolni-

czych i wkrótce podj¹³ pracê w SGGW w charakterze adiunkta Zak³adu Ichtiobio-

logii i Rybactwa.

W maju 1945 roku minister rolnictwa i reform rolnych powo³uje Go na kon-

sultanta do spraw rybackich. Po uporz¹dkowaniu spraw w powierzonym Mu

zakresie, w marcu 1947 roku ustêpuje z tego stanowiska. Od wiosny 1945 roku

aktywnoœæ zawodowa dr. Stanis³awa Sakowicza

systematycznie wzrasta, mimo ówczesnych bar-

dzo trudnych warunków. Miar¹ Jego zaanga-

¿owania jest okolicznoœæ, i¿ jako inwalida

codziennie rowerem z D¹browy ko³o £omianek

doje¿d¿a³ do centrum Warszawy i na ul. Rako-

wieck¹ do siedziby SGGW.

Od wiosny 1945 roku do koñca 1949 roku

pe³ni³ funkcjê urzêduj¹cego wiceprezesa

Zwi¹zku Organizacji Rybackich oraz cz³onka

Komitetu Redakcyjnego „Przegl¹du Rybac-

kiego”. W latach 1946–1948 by³ prezesem Rady

Nadzorczej „Centrali Rybnej”. Na jesieni 1948

roku zosta³ powo³any na przewodnicz¹cego Komitetu Zarz¹dzaj¹cego Fundu-

szem Ochrony Rybo³ówstwa. W tym czasie obejmuje przewodnictwo Zespo³u

Rybackiego Rady Naukowej przy Ministrze Rolnictwa i Reform Rolnych. Ponadto
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w 1949 roku by³ cz³onkiem kilku pañstwowych komisji egzaminacyjnych

w szko³ach rolniczych ró¿nych szczebli. W drugiej po³owie 1950 roku, jako

cz³onek Podkomisji Ryb S³odkowodnych uczestniczy³ w pracach Polskiego Komi-

tetu Normalizacyjnego.

W lutym 1950 roku w³adze oœwiatowe zatwierdzaj¹ uchwa³ê – sprzed dwóch

lat – Rady Wydzia³u Rolniczego SGGW o habilitowaniu dr. Stanis³awa Sakowicza

na docenta urz¹dzania i organizacji rybactwa. W lecie 1950 roku minister powie-

rza doc. dr. Stanis³awowi Sakowiczowi zorganizowanie Instytutu Rybactwa

Œródl¹dowego, powo³uj¹c Go na przewodnicz¹cego Komisji Organizacyjnej.

Z dniem 1 stycznia 1951 roku Instytut rozpoczyna dzia³alnoœæ, a na jego czele

staje Stanis³aw Sakowicz i funkcjê dyrektora pe³ni do jesieni 1968 roku.

Od maja do wrzeœnia 1951 roku sprawuje urz¹d prodziekana Wydzia³u Rol-

niczego SGGW. W marcu 1951 roku zostaje mianowany zastêpc¹ profesora, a we

wrzeœniu tego¿ roku profesorem nadzwyczajnym. Po dziesiêciu latach, w 1961

roku, uzyskuje najwy¿szy tytu³ naukowy – profesora zwyczajnego.

W po³owie 1951 roku minister nauki i szkó³ wy¿szych powierza Profesorowi

organizacjê Wydzia³u Rybackiego w Wy¿szej Szkole Rolniczej w Olsztynie, z rów-

noczesnym pe³nieniem obowi¹zków dziekana. Na Wydziale organizuje Katedrê

Rybactwa, któr¹ kieruje a¿ do przejœcia na emeryturê.

Lata 50. i 60. by³y okresem szczególnej aktywnoœci Profesora.

Praca dydaktyczna w Zak³adzie Ichtiobiologii i Rybactwa SGGW,

wspó³organizowanie Studium Rybackiego SGGW, przygotowania organizacyjne

do utworzenia Wydzia³u Rybackiego WSR w Olsztynie i Instytutu Rybactwa

Œródl¹dowego to pocz¹tki tego najbardziej pracowitego okresu dzia³alnoœci

Profesora.

Jednoczesne tworzenie i kierowanie dwoma powa¿nymi jednostkami

naukowymi: Wydzia³em Rybackim i Instytutem Rybactwa Œródl¹dowego stwarza

rozliczne problemy kadrowe oraz lokalowe. Profesor spêdza pracowite dni i noce

czêœciowo w Warszawie, czêœciowo w Olsztynie i wiele chwil w poci¹gach – pra-

cuj¹c bez przerwy.

Budowa siedziby Instytutu w Kortowie w pocz¹tkach lat 50. te¿ zaprz¹ta

uwagê i zajmuje czas Profesora. Na razie uczelnia udziela goœciny w dzisiejszym
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budynku Rektoratu, a za hotel s³u¿¹ pokoje w willi przy ul. Koœciuszki.

Z up³ywem lat pod kierunkiem Profesora Instytut okrzep³ organizacyjnie, wytwo-

rzy³ oryginaln¹ w³asn¹ sylwetkê problemow¹ i nawi¹za³ trwa³e kontakty z prak-

tyk¹ ryback¹.

Organizowaniu i ponad dwuletniemu piastowaniu urzêdu dziekana

Wydzia³u Rybackiego w ówczesnej Wy¿szej Szkole Rolniczej Profesor poœwiêca

wiele czasu i bardzo serdecznej troski. Szczególnie tê troskê i ojcowsk¹ opiekê

studenci tamtych lat – choæ up³ynê³o ju¿ ponad pó³ wieku – czêsto wspominaj¹.

Wydzia³ po 15 latach funkcjonowania na kortowskiej uczelni, decyzj¹ w³adz

centralnych, zostaje przeniesiony do Szczecina…, a w Olsztynie pozostaj¹ frag-

menty Wydzia³u, które staj¹ siê oddzia³em Wydzia³u Zootechnicznego, aby z cza-

sem przekszta³ciæ siê w samodzielny Wydzia³ Ochrony Wód i Rybactwa

Œródl¹dowego. Profesor Katedr¹ Rybactwa pozosta³¹ w Olsztynie kieruje a¿ do

przejœcia na emeryturê w jesieni 1967 r.
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Profesor daleki by³ od akceptowania dyslokacji i w znacznej mierze dezorga-

nizacji Wydzia³u, którego by³ twórc¹ i organizatorem, ale odwrócenie „wysokich”

decyzji by³o ju¿ poza mo¿liwoœciami by³ego dziekana.

W trakcie blisko dwudziestoletniego „olsztyñskiego okresu” Profesor pe³ni³

liczne funkcje naukowe z wyboru b¹dŸ mianowania. By³ cz³onkiem: Redakcji Naczel-

nej Roczników Nauk Rolniczych, Komitetu Hydrobiologicznego PAN, Komitetu

Nauk Zootechnicznych PAN,

Rady Naukowo-Technicznej przy

Ministrze Rolnictwa i Sekcji

Rybackiej tej Rady, Sekcji Rybac-

kiej Polskiego Komitetu

Wspó³pracy z FAO oraz kilku rad

naukowych instytutów badaw-

czych.

Stanis³aw Sakowicz by³ ¿onaty dwu-

krotnie: w latach 20. poj¹³ za ¿onê Zeno-

biê z Bordzi³owskich – lekarkê, zmar³¹

w 1948 r. Drug¹ ¿on¹ (1955 r.) by³a Kry-

styna Maria z Banasiów primo voto Pio-

trowska. Dzieci w³asnych nie mia³, ale

wychowywa³ dzieci przybrane, sieroty

wojenne: Weronikê Dajewsk¹ i Henryka

Denasiewicza.

Jeszcze w okresie poprzedzaj¹cym

wojnê otrzyma³ Z³oty Krzy¿ Zas³ugi.

W 1954 r. udekorowany zosta³ Krzy¿em

Kawalerskim Polonia Restituta, Krzy¿em

Oficerskim w 1959 r., a z okazji 40-lecia
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pracy naukowej w 1967 r. Komandori¹. Obok najbardziej przezeñ cenionego

dyplomu mistrza rybackiego posiada³ liczne odznaczenia krajowe i regionalne za

zas³ugi po³o¿one na polu rozwoju rybactwa polskiego.

W jesieni 1967 r. prof. dr Stanis³aw Sakowicz opuœci³ Wy¿sz¹ Szko³ê Rol-

nicz¹ przechodz¹c na zas³u¿on¹ emeryturê. Na stanowisku dyrektora Instytutu

Rybactwa Œródl¹dowego pozosta³ do jesieni 1968 r. Z Instytutem jednak nie roz-

sta³ siê ca³kowicie, a¿ do kresu swego ¿ycia. Czas nadal dzieli³ miêdzy £omianki

a Olsztyn, gdzie zachowa³ mieszkanie na parterze w gmachu IRS. Opuœciwszy

gabinet dyrektorski zajmowa³ przez ostatnie kilka miesiêcy ma³y pokój naprzeciw

czytelni bibliotecznej.

To formalne odejœcie z uczelni, a nastêpnie z Instytutu nie przerwa³o wiêzi

Profesora ze sprawami, którym poœwiêci³ swoje pracowite ¿ycie. Nadal pomaga³,

udziela³ konsultacji i jak zawsze, ilekroæ trafi³ na interesuj¹cy artyku³, podsuwa³

go osobie zgodnie z kierunkiem pracy. By³ ze swoimi wychowankami i wspó³pra-

cownikami nadal, dziel¹c ich troski, niepokoje i sukcesy.

Zmar³ nagle w £omiankach 28 kwietnia 1969 r. i pochowany zosta³ na

Pow¹zkach w kwaterze 218.
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¯egnamy Ciê Profesorze

W dniu 28 kwietnia 1969 roku zmar³ Profesor Stanis³aw Sakowicz.

Odejœcie osoby bliskiej i drogiej staje siê w pewnym momencie nieunik-

nione. Trzeba byæ na to przygotowanym i pamiêtaæ zawsze o takiej mo¿liwoœci.

Lecz s¹ odejœcia szczególnie bolesne,

takie, z którymi uczuciowo, a nawet

rozumowo nie mo¿na siê pogodziæ.

Drogi nam i jak¿e bliski Profesor Sta-

nis³aw Sakowicz odszed³ nagle i nie

mo¿emy jeszcze zdaæ sobie w pe³ni

sprawy z rozmiarów tej bolesnej straty.

My – jego uczniowie, wychowankowie,

wspó³pracownicy i przyjaciele – wszyscy

jednakowo bolejemy, ¿e On ju¿ odszed³

i nigdy nie znajdzie siê znowu wœród nas.

Bliski, drogi nam Nauczyciel i Przyjaciel,

prawy Cz³owiek, przepe³niony ¿yczliwo-

œci¹ wobec wielkich i ma³ych, cz³owiek

g³êbokiej wiedzy fachowej i tej najwa-

¿niejszej – ¿yciowej, wiecznie zapraco-

wany, lecz zawsze maj¹cy du¿o czasu dla

ka¿dego z nas.

Ma³o ju¿ jest ludzi, którzy pamiêtaliby Profesora z okresu, kiedy nie by³ jesz-

cze zwi¹zany z rybactwem. Nam wydaje siê, ¿e by³ zawsze rybakiem. I wtedy, gdy

na d³ugo przed wojn¹ goœci³ herbat¹ rybaków z odleg³ych kresowych jezior, udzie-

laj¹c im rad i pomagaj¹c w obronie ich zawodowych interesów i wtedy, gdy zaraz

po klêsce wroga rozpocz¹³ tward¹, uci¹¿liw¹ pracê nad odbudow¹ i unowocze-

œnianiem polskiego rybactwa, a tak¿e wówczas, gdy w pe³nym dostojeñstwie naj-
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wy¿szych tytu³ów naukowych, zas³ug dydaktycznych

i organizacyjnych, w 40-lecie pracy naukowej w rybac-

twie otrzymywa³ wysokie odznaczenia pañstwowe.

Zawsze by³ rybakiem, zwi¹zanym ze swoj¹ umi³owan¹

dziedzin¹ ¿arliwym uczuciem, pasj¹ pracy, niepoko-

jem poszukiwañ, wiar¹ w sens i potrzebê swej

dzia³alnoœci.

Pozosta³ wierny rybactwu do samego koñca. Czas

przeznaczony na zas³u¿ony odpoczynek po wielolet-

niej dzia³alnoœci poœwiêci³ w pe³ni na dalsz¹ aktywn¹

pracê. Przez ostatnie miesi¹ce swego pracowitego

¿ycia, tak jak dawniej w ci¹gu d³ugich kilkudziesiêciu

lat, by³ wœród nas, aktywnie uczestniczy³ w ¿yciu

naukowym swego Instytutu, studiowa³ literaturê

fachow¹, konsultowa³ prace naukowe wychowanków

i wspó³pracowników, interesowa³ siê wszystkim co

by³o wa¿ne dla rybactwa.

I nagle to wszystko skoñczy³o siê. Skoñczy³o siê

ostatecznie i nieodwo³alnie. Nic nie jest w stanie zmie-

niæ tego okrutnego, a jednoczeœnie naturalnego prawa biologicznego. Jeszcze nie

mo¿emy siê z tym pogodziæ, ¿e czegoœ nie mo¿na uzgodniæ z Profesorem, o coœ

zapytaæ czy poradziæ siê. Ale jest ju¿ za póŸno!
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Dzia³alnoœæ

W bogatej dzia³alnoœci zawodowej Profesora Sakowicza wyró¿niæ mo¿na

kilka nurtów: na polu administracyjno-organizacyjnym, naukowo-badawczym

i dydaktycznym. Wyró¿nienie tych nurtów i ich opisanie jest w³aœciwie rzecz

bior¹c, jakby powiedzia³ Profesor, zabiegiem bardzo uproszczonym. Nurty te

bowiem bieg³y czêstokroæ równolegle i przenika³y siê nawzajem. W efekcie by³y

logicznym ci¹giem poczynañ na rzecz rozwoju i unowoczeœniania rybactwa

œródl¹dowego.

Kreœl¹c ¿yciorys Profesora, opieraj¹c siê na suchych dokumentach, czêœciej

uwidaczniane s¹ daty i pe³nione funkcje, a oszczêdnie komentowane zas³ugi

i osi¹gniêcia. Siêgniêcie do osobistych wspomnieñ uczniów i wspó³pracowników

Profesora, czêstokroæ przeplatanych barwnymi anegdotami, o¿ywia tê postaæ

i pozwala pe³niej przedstawiæ bardzo pracowite i bogate, ale trudne, ¿ycie.

Lata urzêdowania w administracji pañstwo-

wej od 1928 roku po wrzesieñ 1939 – to okres

wytê¿onej pracy na rzecz usprawnienia zarz¹dza-

nia gospodark¹ ryback¹. Prze³omowym, jak mówi

Profesor Sakowicz, zak³adaj¹cym podwaliny dla

nale¿ytej gospodarki na wodach otwartych by³

rok 1932 – wejœcie w ¿ycie ustawy o rybo-

³ówstwie.

Ustawa ta wraz z zespo³em przepisów wyko-

nawczych w du¿ej mierze by³a zas³ug¹ Profesora,

chocia¿ jak twierdzi³ w swoich wspomnieniach po

latach: twórc¹ ustawy by³ prof. Staff, ja jako

m³ody naukowiec przy nim terminowa³em.

Ustawa ujednolica³a stan prawny w kwe-

stiach rybackich na ca³ym obszarze Rzeczypospo-
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litej, k³ad¹c kres zaborowym ró¿nicom. Nowoczesnoœæ tego aktu prawnego by³a

wyj¹tkowa nawet na tle europejskiego prawodawstwa. Ujmowa³a kompleksowo

zasady i kierunki rozwoju rybactwa, uwzglêdniaj¹c mo¿liwoœci wykorzystania

osi¹gniêæ nauki. K³ad³a tamê ¿ywio³owemu i czêsto rabunkowemu uprawianiu

rybactwa. Rozpoczyna siê okres systematycznego zagospodarowania jezior i rzek

w postaci tworzenia samodzielnych gospodarstw, tzw. obwodów rybackich, pod

kierunkiem specjalistów pe³ni¹cych funkcje inspektorów rybackich, o których

Profesor mówi jak o kolegach, wymieniaj¹c miêdzy innymi B³a¿ejowskiego,

Koz³owskiego, Ró¿yckiego, Ko³dera, Szymczaka, Wajdowicza, ¯arneckiego. Nie

mo¿na zapomnieæ, ¿e Profesor by³ jednym z inicjatorów powo³ania Szko³y Rybac-

kiej w Sierakowie Wielkopolskim, która przez lata dzia³ania trwale zapisa³a siê

w historii polskiego rybactwa.

Dziêki swemu stanowisku w ministerstwie sta³ siê, wówczas in¿ynier, Sta-

nis³aw Sakowicz wysokim urzêdnikiem o decyduj¹cym wp³ywie na prowadzenie

polityki gospodarczej w dziedzinie rybactwa. Zasady administrowania t¹ gospo-

dark¹ na wodach otwartych wypracowane w du¿ej mierze przez Profesora przy

wspó³udziale wojewódzkich inspektorów przetrwa³y lata, tak jak zaufanie i sza-

cunek do Niego wœród braci rybackiej. W 1935 roku Wielkopolskie i Pomorskie

Towarzystwo Rybackie przyznaje Mu tytu³ mistrza rybackiego, czym chlubi³ siê

bardzo. Za pracê na rzecz rozwoju rybactwa odznaczony zosta³ Z³otym Krzy¿em

Zas³ugi, a by³o to w 1936 roku lub 1937, a mo¿e 1938, jak pisze Profesor w swoim

curriculum vitae, daty nie by³ pewien, a dokumenty nie przetrwa³y.

Wybuch wojny we wrzeœniu 1939 r. przerywa dzia³ania Profesora w sferze

administracji pañstwowej. Nie pozostaje jednak na uboczu – kieruje warszaw-

skim oddzia³em Zwi¹zku Organizacji Rybackich, a faktycznie ca³ym Zwi¹zkiem.

Organizacja ta stwarza³a namiastkê wolnego dzia³ania w okupacyjnej rzeczywi-

stoœci. Chroni wielu, a jednoczeœnie podnosi ich zawodowe kwalifikacje. Pod

egid¹ Zwi¹zku organizowane jest szkolnictwo rybackie: w Warszawie Liceum

Rybackie, a w Tatarze pod Raw¹ Mazowieck¹ Ni¿sza Szko³a Rybacka.

Warszawskie Liceum pod szyldem kszta³cenia techników rybackich, konty-

nuowa³o w konspiracji studia ogólnorolnicze i specjalizacjê ryback¹ SGGW.

Kadra wyk³adowców rekrutowa³a siê w du¿ej mierze z grona profesorskiego
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uczelni warszawskich, a to gwaran-

towa³o wysoki poziom kszta³cenia.

Wielu ze s³uchaczy tych szkó³ uczest-

niczy³o w dzia³alnoœci konspiracyjnej,

a nastêpnie w Powstaniu Warszaw-

skim. Liczni nie doczekali koñca

wojny, a ci którzy przetrwali kontynu-

owali naukê i studia w ju¿ wybranym

kierunku, b¹dŸ zmieniali swoje zain-

teresowania i obierali inny zawód ni¿

rybactwo.

W latach 60., gdy obchodzono

czterdziest¹ rocznicê rybackiej kate-

dry SGGW w¹tek Liceum by³ szcze-

gólnie mocno akcentowany – spotkali

siê absolwenci: ci którzy zostali

w rybactwie i ci, których ¿ycie poto-

czy³o siê inaczej. Na tym jubileuszowym spotkaniu dawni uczniowie witali Profe-

sora bardzo serdecznie i gor¹co, dziel¹c siê wspomnieniami z prze¿ytych lat.

W latach wojny splot³y siê bardzo dzia³ania organizacyjne i pedagogiczne;

Profesor poœwiêca³ im wiele czasu i si³, lecz nie pomija³ te¿ kszta³towania swego

warsztatu badawczego, czego wynikiem wczesn¹ wiosn¹ 1945 r. by³a dysertacja

doktorska dotycz¹ca gospodarki stawowej.

Sytuacja rybactwa po wojnie by³a zdecydowanie ró¿na ni¿ do 1939 roku.

Zmiany gospodarczo-spo³eczne i terytorialne wymaga³y podejmowania nowych

zadañ. Profesor z du¿¹ energi¹, mimo wielu trudnoœci tamtego okresu w³¹czy³ siê

w odbudowê rybactwa œródl¹dowego, opartego na racjonalnych zasadach

uwzglêdniaj¹cych elementy przyrodnicze i organizacyjne. Przez okres oko³o

dwóch lat – 1946-1947 – pe³ni³ funkcjê konsultanta rybackiego w Ministerstwie

Rolnictwa i bra³ udzia³ w pierwszych pracach nad kszta³towaniem gospodarki

rybackiej. Prac¹ w Zwi¹zku Organizacji Rybackich i Funduszu Ochrony

Rybo³ówstwa wspiera³ organizowanie nowej administracji rybackiej. Równolegle
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podejmuje ró¿ne funkcje zwi¹zane z dziedzin¹ rybactwa – prezesuje Radzie Nad-

zorczej Centrali Rybnej, przewodniczy zespo³owi rybackiemu Rady Naukowej

przy Ministrze Rolnictwa, jest cz³onkiem kolegium redakcyjnego „Przegl¹du

Rybackiego”. Na ³amach tego czasopisma zamieszcza wiele artyku³ów

dotycz¹cych stanu gospodarki rybackiej i wskazañ co do jej przebudowy.

Pocz¹tek lat piêædziesi¹tych – na barki Profesora spad³y najwiêksze wyzwa-

nia organizacyjne – Instytut Rybactwa Œródl¹dowego i Wydzia³ Rybacki WSR

w Olsztynie. Latem 1950 roku Profesor uzyskuje pe³nomocnictwo Ministra Rol-

nictwa zorganizowania Instytutu. Pod kierownictwem Profesora Instytut roz-

pocz¹³ dzia³alnoœæ z pocz¹tkiem 1951 r. z tymczasow¹ siedzib¹ w Warszawie, aby

po roku przenieœæ „centralê” do Olsztyna.

Okres organizowania i pierwszych lat pracy Instytutu by³ szczególnie trudny.

Charakter tych czasów najcelniej okreœla dowcipne, aczkolwiek nie wypowiadane

g³oœno i publicznie powiedzenie: „triumf ideologii nad zdrowym rozs¹dkiem”.

Profesor na zjeŸdzie absolwentów kortowskiej uczelni w 1957 r. bardzo kry-

tycznie oceni³ ten okres „ …obok ró¿owych perspektyw rozwojowych zaczynaj¹

pocz¹wszy od 1949 r. wystêpowaæ ciemne plamy (…) niewolniczo zaczêliœmy

przejmowaæ formy z zewn¹trz (…) przyst¹piliœmy z nadzwyczajnym poœpiechem

i gorliwoœci¹ do niszczenia wszystkiego co by³o dobre (…) wykonania narzuco-

22



nego planu produkcji (…) nie licz¹c siê

z potencjalnymi mo¿liwoœciami zbiorni-

ków”. Plan produkcji stawa³ siê nadrzêd-

nym celem a nie œrodkiem.

D³ugo jeszcze we wspomnieniach

kierowników gospodarstw rybackich pob-

rzmiewa³y okrzyki b. dyrektora Central-

nego Zarz¹du PGRyb. Stanis³awa K.

dawaj rybu.

Forma wypowiedzi Profesora na kor-

towskim zjeŸdzie absolwentów mog³a

wskazywaæ, i¿ wspó³wini siê za regres w rybactwie z prze³omu lat 40. i 50. W tym

wyst¹pieniu ujawni³ siê szlachetny rys charakteru Profesora, mówi¹c zniszczy-

liœmy to co dobre nie obarcza³ win¹ tylko drugich.

A gdy nasta³ PaŸdziernik, ju¿ u jego progu, publicznie na wiecu w Kortowie

wyst¹pi³ o potrzebê zmian i naprawê Kraju.

Wysi³ki Profesora w tym trudnym okresie pokazuj¹ dobitnie, jak przez orga-

nizowanie oœrodków twórczej pracy – Studium Rybackiego SGGW, Instytutu
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Rybactwa Œródl¹dowego, Wydzia³u Ryba-

ckiego WSR – d¹¿y³ do ratowania i zacho-

wania zdrowych podstaw naszego rybac-

twa.

Organizuj¹c Instytut otacza³ siê

ludŸmi, którym móg³ zaufaæ w realizacji

„swojego programu” odwrócenia szkodli-

wych trendów w zarz¹dzaniu gospodark¹

ryback¹.

Dzia³ania Profesora nie w pe³ni spo-

tyka³y siê z aprobat¹ ze strony „czynni-

ków”. Œwiadcz¹ o tym fragmenty opinii

zachowane w aktach osobowych: „stoi za

daleko od wspó³czesnych potrzeb produk-

cji rybackiej, … nie bierze zupe³nie pod uwagê oblicza politycznego przyjmowa-

nych pracowników, tylko ich walory naukowe i zawodowe, co doprowadzi³o do b.

niekorzystnego uk³adu personalnego” (rok 1953).

Tak, Profesor wielokroæ dawa³ do zrozumienia, ¿e zasadniczymi kryteriami

w doborze personelu s¹ walory naukowe i zawodowe oraz bezwzglêdna

uczciwoœæ, a w pracach doœwiadczalno-badawczych inna byæ nie mog³a.

Profesor Sakowicz w tych nieciekawych czasach wielu przygarnia³. Wœród

pracowników Instytutu byli i zes³añcy syberyjscy, i wiêŸniowie z lat powojennych

oraz ca³y zastêp warszawskich powstañców. Na ¿adn¹ jednak taryfê ulgow¹

u Profesora liczyæ nie mogli, od wszystkich wymaga³ jednako.
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Instytut Rybactwa Œródl¹dowego

Pocz¹tki Instytutu by³y bardzo skromne – ani siedziby, ani wyposa¿enia; by³a

jednak konsekwencja w dzia³aniu Profesora i zapa³ m³odych pracowników,

g³ównie absolwentów SGGW.

Siedzibê Instytutu, zbudowan¹ w Kor-

towie w latach 1952-1953, zasiedlili pra-

cownicy, wielu tu i pracowa³o, i mieszka³o.

Z czasem pracownie i laboratoria zyska³y

wyposa¿enie, stosownie do potrzeb, ówcze-

œnie wzglêdnie nowoczesne.

Profesor Sakowicz, rekapituluj¹c

dorobek pierwszego dziesiêciolecia podkreœli³, ¿e mimo wzglêdnie krótkiego ist-

nienia, Instytut zdo³a³ ustaliæ specyficzne kierunki badawcze i konsekwentnie je

realizowaæ. Charakteryzowa³y je kompleksowoœæ w rozwi¹zywaniu problemów

badawczych, tworzenie interdyscyplinarnych zespo³ów z udzia³em specjalistów

spoza Instytutu oraz przydatnoœæ wyników badañ dla potrzeb praktyki rybackiej.

Profesor mia³ szczególny dar organizowania du¿ych zespo³ów badawczych

i kierowania nimi w harmonijnej wspó³pracy oraz egzekwowania wyników i ich
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rzetelnej interpretacji. By³ autorem kilku powa¿nych projektów badawczych,

które w du¿ej mierze tworzy³y program dzia³ania Instytutu.

Pierwszym, rozpoczêtym jeszcze przed oficjalnym powo³aniem Instytutu, ale

z udzia³em wielu jego przysz³ych pracowników, by³y biologiczno-rybackie bada-

nia Wis³y prowadzone przez interdyscyplinarne zespo³y: w rejonie Krakowa,

œrodkowej Wis³y oraz Torunia.

Przyrodnicze podstawy produk-

cji rybackiej jezior by³y kolejnym

przedsiêwziêciem badawczym pro-

wadzonym pod kierunkiem Profe-

sora. Ta problematyka na lata

zwi¹za³a gros si³ Instytutu.

Zagadnienie urz¹dzania jezio-

rowej gospodarki rybackiej by³o Pro-

fesorowi bliskie ju¿ od przedwojen-

nych lat. Ustawa z 1932 r. supo-

nowa³a potrzebê urz¹dzania jezior.

Lata wojny i okupacji zatrzyma³y

realizacjê zamierzeñ, ale w miarê mo¿liwoœci, na ile pozwala³y realia tamtego

czasu, przygotowywano kadry dla przysz³ych zadañ.

Ju¿ na pocz¹tku lat 50. pisa³ Profesor o potrzebie powo³ania specjalnego

dzia³u us³ugowego w zakresie bonitacji i urz¹dzania gospodarstwa rybackiego

w naturalnych zbiornikach wodnych.

26

Ostatni etap budowy Gmach IRS – lata szeœædziesi¹te XX w.



W 1958 r. powo³ano w Instytucie Grupê Urz¹dzeniow¹. Profesor bezpoœred-

nio nie kierowa³ t¹ komórk¹, ale poœwiêca³ jej wiele uwagi. Powsta³a ona bowiem

z Jego inspiracji.

Zadania Grupy by³y wyraŸnie sprecyzowane: œcis³a wspó³praca z ichtiolo-

gami jeziorowych gospodarstw w zakresie badañ terenowych i zbierania mate-

ria³ów do opracowania wytycznych prowadzenia nale¿ytej gospodarki rybackiej

w poszczególnych zbiornikach.

Problemem wymagaj¹cym rozwi¹zania

by³o wytypowanie elementów, które nale¿y

poznaæ, aby okreœliæ kierunek gospodarowa-

nia. W tym celu od pocz¹tku lat 50. podjêto

szeroko zakrojone badania, których wyniki

pozwoli³y ustaliæ czynniki, w istotny sposób

determinuj¹ce rybackie walory zbiornika

oraz okreœlaj¹ce celowoœæ podejmowania

konkretnych zabiegów rybackich. Badania

przebiega³y w kilku etapach. Dwuletnie, bar-

dzo szczegó³owe wielostronne badania doty-

czy³y Tajt, jeziora w okolicy Gi¿ycka. Opraco-

wano wówczas metodologiê praktycznych

prac urz¹dzeniowych. Profesor na podstawie
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wyników badañ w obszer-

nym opracowaniu przed-

stawi³: Projekt urz¹dzenia

gospodarki rybackiej na

jeziorze Tajty.

Przyjête za³o¿enia wery-

fikowano badaniami Jeziora

Kortowskiego, a nastêpnie

podjêto program badawczy

obejmuj¹cy ponad 40 jezior

okolic Wêgorzewa. Te paro-

letnie prace da³y podstawê

opracowania uproszczonej metody urz¹dzania gospodarstwa rybackiego. Z bar-

dzo wielu czynników wybrano kilka, których znajomoœæ pozwala³a nakreœliæ

w³aœciwy kierunek gospodarowania w konkretnym jeziorze.

Uproszczona metoda w praktycznym dzia³aniu umo¿liwi³a objêcie wszyst-

kich gospodarstw jeziorowych w Polsce. Profesor patronowa³ temu przedsiêwziê-

ciu, a w realizacji brali udzia³: J. Zawisza, K. Patalas, B. D¹browski i K. Ró¿ycki,

natomiast w bezpoœredniej wspó³pracy z ichtiologami w gospodarstwach uczest-

niczyli: H. Wilkoñska, E. Bryliñski, A. Korycki, J. Radziej i J. Waluga, a w dalszym

etapie L. Dorosz i J. Grzywacz.

Uwieñczeniem starañ Profesora by³o, po latach wspó³pracy z praktyk¹

ryback¹, stworzenie bardzo bogatego zbioru materia³ów charakteryzuj¹cych

ponad dwa tysi¹ce jezior, dla których opracowano operaty urz¹dzeniowe. Tak

zasobne archiwum wiedzy o jeziorach by³o i jest ewenementem w skali miêdzyna-

rodowej.

Mimo up³ywu ponad 50. lat wiele z tych materia³ów stanowi nadal istotn¹

wartoœæ poznawcz¹.

Kolejnym du¿ym interdyscyplinarnym projektem badawczym podjêtym pod

kierunkiem Profesora by³y zagadnienia dotycz¹ce ryb ³ososiowatych, a szczegól-

nie troci jeziorowej bytuj¹cej we Wdzydzach na Pojezierzu Kaszubskim. Ide¹ tych
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badañ by³o ewentualne zast¹pienie

troci¹ wdzydzk¹ stada wiœlanej troci

wêdrownej zagro¿onego zabudow¹

Wis³y oraz zarybiania innych zbiorni-

ków.

Wynikiem kilkuletnich badañ

by³a monografia troci wdzydzkiej opu-

blikowana na ³amach Roczników

Nauk Rolniczych oraz kilka innych

pozycji wydawniczych.

Obok wyników poznawczych

badania przynios³y te¿ okreœlone

efekty gospodarcze. Podejmowano próby introdukcji troci wdzydzkiej do kilku

zbiorników, co dawa³o mniej lub bardziej zadowalaj¹ce rezultaty. Du¿e zaanga-

¿owanie Profesora w sprawy troci jeziorowej znalaz³o odbicie w „twórczoœci lite-

rackiej” pracowników IRS – w krêgu Instytutu kr¹¿y³ wierszyk, którego motto

brzmia³o: od Dunajca a¿ po Wdzydze, ju¿ to widzê, ju¿ to widzê.

Profesora interesowa³y szczególnie dop³ywy Wis³y, które mog³y pe³niæ rolê

tarlisk troci czy byæ pepinier¹ (oryginalne okreœlenie Profesora) dla m³odych sta-

diów ³ososiowatych. W³aœnie z takim zamys³em wiosn¹ 1954 r. pod kierunkiem
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Profesora przeprowadzono wizjê terenow¹ rzeki Drwêcy od Ÿródlisk przez tereny

Czarciego Jaru po ujœcie do Wis³y.

To przedsiêwziêcie, jak i inne badania terenowe

b¹dŸ wyjazdy ze studentami by³y przez Profesora skru-

pulatnie fotograficznie dokumentowane. Do dziœ

zachowa³o siê ca³kiem pokaŸne archiwum zdjêciowe,

Oryginalnymi zdjêciami ilustrowane by³y publikacje

autorstwa Profesora. Odbitkami fotograficznymi chêtnie

obdarowywa³ osoby zainteresowane.

Gdy siê Go fotografowa³o gor¹co protestowa³, lecz

po czasie: „proszê pana, w³aœciwie rzecz bior¹c, to niech

pan mi je przyniesie”.
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W po³owie lat 60. zosta³ podjêty pro-

jekt badawczy, który jak poprzednie ³¹czy³

w sobie elementy poznawcze i utylitarne.

Dotyczy³ on ryb roœlino¿ernych – amura

bia³ego, to³pygi bia³ej i pstrej. W wyniku

¿mudnych prac eksperymentalnych uda³o

siê opracowaæ skuteczne metody rozrodu

i podchowu tych trzech gatunków azjatyc-

kich ryb roœlino¿ernych. Wspó³praca

Zak³adu w ¯abieñcu z Oœrodkiem w Gos-

³awicach poœrednio przyczyni³a siê do

zapocz¹tkowania wieloletnich badañ

dotycz¹cych wód podgrzanych.

Równolegle prowadzono prace badawcze dla poznania skutków nasilaj¹cej

siê antropopresji w ró¿nych naturalnych zbiorowiskach wodnych.

Profesor Sakowicz w ostatniej dekadzie dzia³alnoœci skierowa³ swoje zainte-

resowania bardziej na gospodarkê ryback¹ wód otwartych. Tê profesorsk¹

sk³onnoœæ we wspomnieniach podkreœlali po latach Jego m³odzi wspó³pracow-

nicy. Nie znaczy to jednak, ¿e nie wspiera³ dzia³añ innych kierunków – ufa³

zespo³om, które je prowadzi³y i rozwija³y.

Profesor czuwa³ te¿ nad instytutowymi placówkami poza Olsztynem. Wizy-

towa³ je, a ich kierownicy byli w sta³ej ³¹cznoœci z Profesorem.

Ju¿ w rok po powo³aniu Instytutu podjêto budowê Doœwiadczalnej Stacji na

terenie stawowego gospodarstwa rybackiego w ¯abieñcu. W sk³ad Instytutu

w ci¹gu pierwszych 4 lat wesz³y miêdzy innymi Biologiczna Stacja Rybacka

w Gi¿ycku oraz Oœrodek Badawczy w Oliwie w Dolinie Radoœci, gdzie w 1955 r.

ukoñczono budowê wylêgarni i stawów doœwiadczalnych.

Na przestrzeni lat struktura organizacyjna Instytutu podlega³a licznym zmia-

nom. Placówki pozaolsztyñskie zmienia³y lokalizacjê, a tak¿e zakres dzia³ania.

Szczegó³y zmian przedstawia kalendarium w jubileuszowym wydawnictwie

50 lat Instytutu Rybactwa Œródl¹dowego im. Stanis³awa Sakowicza.

Po latach problematyka badawcza Instytutu uleg³a daleko id¹cym modyfika-

cjom. Wp³ywa³o na to wiele czynników, ale przede wszystkim odzwierciedla³o
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wszechobecny postêp w nauce, technice i gospodarce. Zachodz¹ce przemiany skut-

kowa³y ró¿nie inie tylkopozytywnie, zw³aszczawzglêdemnaturalnegoœrodowiska.

W swych dzia³aniach Instytut nadal pomny przemyœleñ Profesora Sakowi-

cza stara siê zachowaæ Jego drogê i dzia³aæ z umiarem, unikaj¹c inspirowania

konfliktów na styku poczynania gospodarcze – zasoby natury.

Dzisiaj studiuj¹, pracuj¹ ludzie kolejnych pokoleñ znaj¹cy Profesora jedynie

ze wspomnieñ osób starszych, a ich z latami ubywa …
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Kompleks stawów doœwiadczalnych w ¯abieñcu

Pocz¹tek budowy Terenowej Pracowni Rzecznej w Oliwie. Wytyczanie budynku.
Od lewej: prof. St. Sakowicz, prof. St. Bontemps, in¿. Fr. Chrzanowski i kierownik robót
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Z prof. K. Starmachem przewodnicz¹cym
I Rady Naukowej Instytutu

Cholera! w tej spódnicy to siê przewrócê...

Rok 1948

Uœmiech i zadowolenie nierzadko goœci³y na obliczu
Profesora, czasem tylko irytacja



Z nimi budowa³em Instytut...
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Od lewej: St. Bontemps, A. Rudnicki,
A. Korycki, W. Dembiñski

J. Zawisza, T. Backiel, St. Sakowicz (jak zwykle
z teczk¹)

J. Kossakowski z Profesorem



LAURKA GRATULACYJNA

Z okazji jubileuszu dziesiêciolecia dzia³alnoœci Instytutu Rybactwa

Œródl¹dowego w Olsztynie w narzeczu zbli¿onym do jêzyka polskiego

w s³owach prostych, acz zupe³nie niezrozumia³ych wyra¿ona

Nie trzeba pos³ugiwaæ siê ani normatywnymi wskaŸnikami, ani mod-

nymi parametrami, ani jak najbardziej œcis³ymi gabarytami, ani stwierdziæ

obiektywnie, ¿e dzia³alnoœæ IRS-u w okresie dziesiêciolecia zarówno w dziedzi-

nie prac naukowo-us³ugowych, badawczo-eksperymentalnych i oœwiato-

wo-szkoleniowych by³a jak najbardziej pozytywna, po¿yteczna, oceniana

i powszechnie doceniana.

Miniony okres nie by³ ani ³atwy, ani trudny. Taki sobie. Tempo wzrostu

nierównomierne, urozmaicone prze¿ywanymi perturbacjami.

Pocz¹tkowy postembrionalny czasokres dzia³alnoœci IRS-u zsynchronizo-

wany by³ z romantyczn¹ er¹ rozkwitu praktycznej teorii i teoretycznej praktyki

na temat maksymalnego wykorzystania biotopu i biomasy warstw trofolitycz-

nych i trofogenicznych, epilimnionu, hipolimnionu i metalimnionu do realizacji popularnego

has³a „dawaj rybu”.

Stadium m³odzie¿owe charakteryzuje siê zmaganiami nad wyzyskaniem czynników bioceno-

tycznych i edaficznych litoralu, pelagialu i bentosu w kierunku ratowania zachwianej równowagi

i przeciwdzia³ania zbli¿aj¹cej siê perspektywie, kiedy w pelagialu nie by³oby literalnie nic, a w lito-

ralu pojedyncze okazy o charakterze reliktów.

Obecnie IRS prze¿ywa unormowany, ustabilizowany i ustatyzowany okres prac topograficz-

no-morfologicznych i hydrochemiczno-limnologicznych z uwzglêdnieniem roli flory naczyniowej

w ramach szerokiego frontu metodycznych badañ i zadañ w zakresie urz¹dzania jezior. Okres ten

zapowiada siê spokojnie na kilkadziesi¹t szeœæ lat, obejmuj¹cych kilka lub kilkanaœcie ma³ych jubi-

leuszów. Jest niezwykle p³odny w dziedzinie literatury sprawozdawczej i charakteryzuje siê rozbu-

dow¹ nadbudowy w nieco nadmiernej proporcji w stosunku do bazy, dla której zosta³ powo³any.

Ca³e szczêœcie, ¿e dzia³alnoœæ IRS-u zaczyna promieniowaæ na inne kraje i l¹dy.

Na tej drodze ¿yczyæ nale¿y Drogiemu Jubilatowi dalszych sukcesów itd.

Jazgarz-Ciernikowski
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Wydzia³ Rybacki

Profesor Stanis³aw Sakowicz podj¹³ dwa du¿e wyzwania, biegn¹ce prawie

równolegle – organizowanie Instytutu i Wydzia³u Rybackiego.

Wydzia³ Rybacki Wy¿szej Szko³y

Rolniczej w Olsztynie powo³ano w 1951

roku, w rok po scaleniu w jeden organizm

dwóch uczelni rolniczych z £odzi i Cie-

szyna.

W swoim zacz¹tku Wydzia³ Rybacki

faktycznie posiada³ jedynie: nazwê, dzie-

kana prof. dr. Stanis³awa Sakowicza, kie-

rownika sekretariatu, a jednocze-

œnie pracownika naukowego,

hydrobiologa mgr. Jerzego Pas-

chalskiego, sekretarkê oraz dwa

ma³e pokoje na drugim piêtrze

dzisiejszej siedziby rektoratu.

Imienne powierzenie Profe-

sorowi zorganizowania Wydzia³u

nast¹pi³o pismem ministra

Adama Rapackiego z dnia 28 lipca 1951 r., a termin uruchomienia ustalono na

dzieñ 1 wrzeœnia 1951 r.

Bardzo energiczne musia³y byæ zabiegi Profesora, aby w tak krótkim czasie

dochowaæ wyznaczonych terminów – a przecie¿ anga¿owa³ siê w wiele innych

spraw. Nowo powstaj¹cemu Instytutowi poœwiêca³ du¿o uwagi, dzieli³ czas miê-

dzy Olsztyn a Warszawê, kierowa³ powa¿nymi badaniami terenowymi na Pojezie-
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rzu Mazurskim, a udzielanie siê w gremiach nie tylko naukowych, którym prze-

wodzi³ te¿ zabiera³o czas, a by³o go tak ma³o.

W lecie 1951 r. odby³y siê egzaminy wstêpne. Du¿¹ zas³ug¹ Profesora by³o,

i¿ w niewiele tygodni zwerbowano kandydatów na ten nowy wydzia³ – czyni³ to

ró¿nie, przenosz¹c na przyk³ad podania i dokumenty chêtnych „na ryby” z sekre-

tariatów innych uczelni. Kandydaci wywodzili siê z ró¿nych stron Polski, a nie

brak³o te¿ ludzi o kresowych korzeniach.

Uczestniczenie Profesora Sakowicza w komisji sprawia³o, ¿e atmosfera egza-

minów wstêpnych by³a wyj¹tkowo przyjazna. Na pytania „czynnika” nie zawsze

politycznie wygodne dla zdaj¹cego – coœ bowiem wyczytano w jego papierach –

Profesor spieszy³ z „poprawn¹” odpowiedzi¹ albo kwitowa³ w³aœciwie rzecz

bior¹c, to ja go znam. To zdanie „w³aœciwie rzecz bior¹c” us³yszeliœmy wtedy po

raz pierwszy, a towarzyszy³o nam ono przez czas studiów i potem przez lata.

Jednego z szeœædziesiêciorga kandydatów sito poprawnoœci politycznej nie

przepuœci³o, ale znalaz³ on pracê w wojewódzkiej administracji rybackiej i po

roku podj¹³ studia.

¯yczliwoœci¹ wobec m³odych zaskarbi³ sobie wyj¹tkow¹ sympatiê.

Wyk³adowcy i asystenci bywali obdarzani czêstokroæ mniej lub bardziej z³oœli-

wymi epitetami, ale ¿aden ze studentów ani siê wa¿y³ coœ nietaktownego rzec pod

adresem Profesora. Tak by³o w czasie studiów, jak i po latach.

Wobec m³odzie¿y by³ wymagaj¹cy, ale opiekuñ-

czy, wspiera³ nie tylko rad¹, lecz wspomaga³ material-

nie, a kr¹g podopiecznych by³ niema³y. Dla wielu stu-

dentów czasy by³y trudne – go³e i g³odne. Profesor chêt-

nie po¿ycza³ – zwykle 100 z³ po¿yczki bezzwrotnej, lecz

nie by³o to regu³¹; kto móg³ stara³ siê oddaæ d³ug,

a wówczas nasz Wierzyciel dziêkowa³ i wyci¹ga³ z kie-

szeni cukierka czêsto z resztkami tytoniu.

Równolegle z rozwojem bardzo m³odej uczelni,

rós³ Wydzia³ Rybacki, lecz w sytuacji zdecydowanie

trudniejszej. „Przesiedlone” wydzia³y z Cieszyna

i £odzi przyby³y do Olsztyna z ró¿nie bogatym zasobem
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kadrowym i materialnym oraz przyci¹gnê³y liczne zastêpy ju¿ studiuj¹cej

m³odzie¿y. Wydzia³ Rybacki musia³ budowaæ wszystko od zera, a to spada³o

w du¿ej mierze na barki Profesora Sakowicza. Konieczne by³o opracowanie pro-

gramu kszta³cenia dla stworzenia sylwety absolwenta Wydzia³u – in¿yniera ich-

tiologa. Ide¹ Profesora by³ program nie encyklopedyczny, lecz oparty na wiedzy

bardziej wszechstronnej i problemowej. Chc¹c sprostaæ takiemu zadaniu

nale¿a³o znaleŸæ kadry.

Profesor Sakowicz siêgn¹³ do uczelni i oœrodków naukowych m.in. War-

szawy, Krakowa, Trójmiasta i Torunia. Nie minê³y lata, a status profesorski

Wydzia³u wyró¿nia³ siê na tle kadry uczelni kortowskiej.

Nasze rybackie studia bieg³y trybem dwustopniowym: pierwszy trzyipó³roczny

in¿ynierski stacjonarny, a nastêpnie ewentualnie magisterski, ju¿ jako zaoczny

w ró¿nym przedziale czasowym. Program zajêæ pierwszego rocznika ulega³ zmia-

nom w kolejnych latach. Pewnych przedmiotów nie kontynuowano, w ich miejsce

wprowadzano nowe. Zmieniali siê wyk³adowcy – doskonalono program, a jego

wzglêdne ustabilizowanie trwa³o kilka lat.

Du¿¹ bol¹czk¹ by³ brak podrêczników. Kserograficzne kopie pojawi³y siê

w czasach, gdy ju¿ myœleliœmy o emeryturze. Skrypty z przedmiotów fachowych

by³y rzadkoœci¹, a ich powielaczowa jakoœæ fatalna. Zasadnicz¹ pomoc dydak-

tyczn¹ stanowi³y notatki z wyk³adów. Obecnoœæ na nich by³a obowi¹zkowa – sta-

rostowie grup studenckich w stosownych dzienniczkach rejestrowali ewentualn¹

absencjê. Jednak kortowskie uroki: las, park, jezioro, nie mówi¹c ju¿ o sympa-

tiach w ¿eñskich akademikach wabi³y zbyt mocno, aby z nich zrezygnowaæ na

rzecz s³uchania wyk³adów. Prodziekan Robert Towarnicki usprawiedliwia³ nawet

uporczywe opuszczanie wyk³adów mówi¹c: „byæ mo¿e, i¿ student nie ma pamiêci

s³uchowej”. Na roku kilka osób bardzo rzetelnie uczêszcza³o na zajêcia i biegle

notowa³o. Takie notatki by³y bezcenne i kr¹¿y³y jako wypo¿yczenia nocne b¹dŸ

dzienne; sam autor miewa³ ma³o czasu, aby je wykorzystaæ w przygotowaniu do

egzaminu.

W pierwszym okresie istnienia Wydzia³u zajêcia rybaków odbywa³y siê

g³ównie w bloku 28. Budynek ten jako jeden z nielicznych w zabudowie Kortowa
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wyszed³ z po¿ogi wojennej

obronn¹ rêk¹. Po latach

budynek objê³o w posiadanie

Studium Wojskowe, a prze-

budowuj¹c zeszpeci³o sku-

tecznie.

Nale¿y wspomnieæ, ¿e

Kortowo przez kilkadziesi¹t

lat (do 1945 r.) by³o szpitalem

psychiatrycznym i wojennym.

Obszar ówczesnego Kortowa

w swojej zwartej kompozycji

obejmowa³ tereny od zamkniêtej dziœ pêtli trolejbusowej po budynki kot³owni

i dalej ci¹gn¹cy siê do jeziora park i rozleg³y cmentarz przyszpitalny.

W ci¹gu lat wraz z potrzebami rozwijaj¹cej siê Uczelni zaciera³ siê obraz

dawnego za³o¿enia urbanistycznego ceglanego Kortowa. Z czasem odst¹piono od
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W sali na pierwszym piêtrze bloku nr 28 odbywa³y siê egzaminy
wstêpne i wyk³ady Wydzia³u Rybackiego pierwszych roczników

Archiwalne zdjêcie lotnicze Kortowa w 1942 roku



dawnej numeracji bloków, a przy nazwanych placach i ulicach opatrzono

budynki kolejnymi numerami i tak przy ulicy Micha³a Oczapowskiego IRS

otrzyma³ numer 10.

Wybiegaj¹c naprzód nale¿y wspomnieæ, ¿e na olsztyñskim osiedlu Brzeziny

s¹ ulice pierwszych dziekanów Wydzia³u: Stanis³awa Sakowicza, Roberta Towar-

nickiego, a tak¿e póŸniejszych Eugeniusza Grabdy i Przemys³awa Olszewskiego.

Pocz¹tkowo sytuacja mieszkaniowa studentów by³a wyj¹tkowo trudna.

Domy akademickie (do dziœ okreœlane jako Jedynka i Dwójka) dopiero budo-

wano. Przy ich wznoszeniu pracowali zarobkowo studenci lat starszych oraz

m³odsi po egzaminach wstêp-

nych w 1951 roku. Nowo budo-

wane, jeszcze mokre domy

zasiedlali studenci ju¿ po sesji

zimowej 1951/1952.

W pierwszym okresie stu-

diuj¹cy zajmowali wszelkie

mo¿liwe pomieszczenia – stry-

chy, sutereny, piwnice – ciemne

i wilgotne i zwykle nie ogrzane.

Nawet stara drewniana przy-

stañ ¿eglarska nad jeziorem

by³a przez lata zamieszkiwana

przez studentów z Rybackiego.

Centralnym punktem

ówczesnego Kortowa by³a

sto³ówka. Pó³ruina dawnego

budynku intendentury szpitala

na dzisiejszym Placu Cieszy-

ñskim, wtedy zwanym po pro-

stu „placem przed sto³ówk¹”. Serwowane potrawy dalekie by³y od francuskiej

kuchni, ale w tamtych czasach cieszy³ studentów talerz ciep³ej zupy i kromki

chleba do woli, a nawet bochenek zabierany do akademika.
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Jeszcze dwa miejsca cieszy³y siê zainteresowaniem braci studenckiej: bar

mleczny oraz pêtla trolejbusowa – ju¿ wykreœlone z krajobrazu Kortowa. Bar na

dzisiejszym Placu £ódzkim mieœci³ siê w pawilonie prosektorium szpitalnego;

taka proweniencja nie zra¿a³a jednak konsumentów. Dzisiaj wzdrygamy siê na tê

okolicznoœæ.

Pêtla linii trolejbuso-

wej, ³¹cz¹cej œródmieœcie

z Kortowem by³a dla wielu

pocz¹tkiem znajomoœci

z uczelni¹, a tak¿e po¿egna-

nia po ukoñczeniu studiów.

Obecnie ka¿dy wolny skra-

wek staje siê parkingiem.

W latach 50. samochodów

na terenie Kortowa nie

widywa³o siê prawie wcale,

czêœciej trafia³a siê trakcja

konna, ale doro¿ki tu nie zaje¿d¿a³y, choæ w Olsztynie jeszcze przez lata kur-

sowa³y.

Z biegiem czasu sytuacja lokalowa poprawi³a siê, przybywa³o domów

akademickich oraz pomieszczeñ dydaktycznych. Budowany gmach zootechniki –
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Budowa gmachu zootechniki - lata 50. XX w.



nazwa ta przetrwa³a ju¿ dziesi¹tki lat, choæ g³ówny

„lokator” nieraz zmienia³ tytu³ – zdecydowanie

wzbogaci³ zasoby lokalowe. Drugie piêtro zaj¹³

Wydzia³ Rybacki, co sprawi³o, ¿e porozrzucane

dotychczas „komórki” rybackie by³y teraz razem.

Te korzystne zmiany nasta³y ju¿ po kadencji

dziekañskiej profesora Sakowicza – urz¹d dziekana

obj¹³ prof. Robert Towarnicki.

W styczniu 1954 r. profesor Sakowicz

wyst¹pi³ do ministra o odwo³anie: od 1949 r. nie

korzysta³em z urlopu (…) zmêczenie i wyczerpanie

(…) zmuszaj¹ mnie do ust¹pienia ze stanowiska

dziekana Wydzia³u Rybackiego, nie doprowa-

dzaj¹c jego organizacji do koñca (…) na swoje usprawiedliwienie (…) Wydzia³

Rybacki ma ju¿ za sob¹ najtrudniejszy okres organizacyjny.

Nale¿y wspomnieæ, ¿e ówczeœnie wszystkie stanowiska rektorskie i dzieka-

ñskie pochodzi³y z nadania ministerialnego; dopiero po latach, gdy szko³y wy¿sze

zdoby³y samodzielnoœæ o obsadzaniu urzêdów decydowa³y wybory na uczelni.

Profesor wyk³ady o gospodarce rybackiej na wodach otwartych prowadzi³

dopiero w przedostatnich semestrach, a przedmiot ten zdawa³o siê ju¿ w ramach

dyplomowego egzaminu in¿ynierskiego.
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Sakowiczowskie wyk³ady cechowa³ swoisty klimat – otó¿ spoœród s³uchaczy

wybiera³ Profesor osobê zwykle z pierwszych rzêdów i ca³y wyk³ad kierowa³ do

niej, przeplataj¹c omawian¹ kwestiê, bez wzglêdu na p³eæ s³uchacza, zwrotem:

proszê pana, w³aœciwie rzecz bior¹c. Wyliczono, ¿e w trakcie godzinnego

wyk³adu, wtrêtów takich bywa³o trzydzieœci i wiêcej.
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Podobnie rzecz siê mia³a na wyk³adzie inauguruj¹cym rok akademicki,

kiedy Profesor referowa³ zagadnienie znaczenia i po¿ytków z roœlinnoœci wodnej.

W Kortowie nie by³o odpowiednio du¿ej sali, przeto uroczystoœæ rozpoczynaj¹ca

rok akademicki w pierwszych latach, odbywa³a siê w teatrze b¹dŸ w sali kina gar-

nizonowego przy ul. Wojska Polskiego.

In¿ynierski egzamin dyplomowy zdawaliœmy w gmachu Instytutu Rybactwa

Œródl¹dowego. I tak jak przed laty przy egzaminach wstêpnych ze strony Profe-

sora by³o du¿o serdecznego ciep³a. Zdawa³o 55 osób, jednej siê nie powiod³o –

jednej jak przed laty, lecz teraz to by³o zawinienie zdaj¹cego bez podtekstów poli-

tycznych.

S³uchacze pierwszego rocznika – króliki doœwiadczalne, jak nas okreœli³ –

byli bardzo z¿yci. By³ to Jego wp³yw, On to wyrobi³ w nas poczucie solidarnoœci

i we wspólnocie studenckiej i potem w zawodowej. Spotykaliœmy siê czêsto i nadal

to robimy, niestety w coraz szczuplejszym gronie, bo przecie¿ to ju¿ ponad 50 lat.

Wspomnieniami i anegdotami czêsto ju¿ bardzo ubarwionymi przypominamy

m³odzieñcze kortowskie lata i naszego serdecznego Opiekuna.

xxxxx

Gdy po kilkunastu latach decyzj¹ wysokich w³adz parcelowano Wydzia³

przenosz¹c jego liczne agendy do Szczecina – Profesor odebra³ to jako pora¿kê

swojego z takim mozo³em zorganizowanego dzie³a, jakim by³ Wydzia³ Rybacki.

Pozosta³¹ w Olsztynie Katedr¹ Rybactwa, te¿ okrojon¹ z ludzi, prowadzi³ a¿

do przejœcia na emeryturê w 1967 roku.

W okresie dzia³alnoœci na Wydziale pod kierunkiem prof. Stanis³awa Sako-

wicza uzyska³o stopieñ magistra ponad 40 osób, stopieñ doktora – 16 i 3 osoby

stopieñ docenta.
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Dorobek naukowy prof. Stanis³awa Sakowicza

Nie wchodz¹c w szczegó³y zwi¹zane z charakterystyk¹ dzia³alnoœci organiza-

cyjnej i dokonañ Profesora w tym zakresie nadmieniæ muszê, ¿e wraz z kilkoma

kolegami dost¹pi³em zaszczytu i w 1958 roku zosta³em przyjêty na studia magi-

sterskie i do pracy na Wydziale Rybackim jako asystent techniczny, a promotorem

mojej pracy dyplomowej zosta³ prof. Stanis³aw Sakowicz. Oprócz tematyki

zwi¹zanej z ocen¹ potoku Koœno, jako ewentualnego miejsca wprowadzenia troci

z jeziora Wdzydze w dorzecze £yny, zosta³em w³¹czony do Zespo³u zajmuj¹cego

siê jej badaniem w tym jeziorze i w potoku Trzebiocha. Po ukoñczeniu studiów,

przygotowa³em i wraz z promotorem opublikowa³em 4 prace zwi¹zane z jej rozro-

dem w rejonie sta³ego wystêpowania. Stanowi³o to podstawê do dok³adniejszego

poznania jej biologii oraz ustalenia dalszego postêpowania badawczego

z uwzglêdnieniem uwarunkowañ gospodarczych.

Wzorem w tym zakresie by³ dorobek publikacyjny Profesora w czasie jego

pracy zwi¹zanej z dzia³alnoœci¹ ryback¹ zarówno przed zakoñczeniem drugiej

wojny œwiatowej, jak i do czasu otoczenia mnie Jego opiek¹. Wspólnie przygoto-

wywane do druku prace z wszystkimi wspó³autorami szczegó³owo poprawia³, nie

hamuj¹c siê od sympatycznych komentarzy.

Do okresu prowadzonych ze mn¹ badañ, czyli do 1959 roku opublikowa³ 76

opracowañ, co zarówno dla ca³ego zespo³u pracowników Instytutu Rybactwa

Œródl¹dowego, jak i Wydzia³u Rybackiego WSR w Olsztynie stanowi³o imponuj¹c¹

wielkoœæ. Uzupe³ni³o je dalszych 40 publikacji, z których ostatnie ukaza³y siê

w 1970 r. Maj¹ one zró¿nicowany poziom, co zwi¹zane jest z uwarunkowaniami

gospodarczymi i naukowymi, w okresie przed i po drugiej wojnie œwiatowej.

Symptomatycznym dla Profesora by³o tworzenie podstaw umo¿liwiaj¹cych

pdnoszenie poziomu naukowego i dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie rybac-

twa, miêdzy innymi poprzez ochronê œrodowiska wodnego i wystêpuj¹cych w nim

ryb oraz dzia³alnoœæ dydaktyczn¹. Du¿a czêœæ Jego dorobku publikacyjnego
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mia³a w tej sytuacji charakter popularnonau-

kowy. Dotyczy³a g³ównie leszcza, sandacza,

wêgorza, suma, sterleta, ³ososia, troci, karpia

oraz zarybiania, narzêdzi po³owów, ochrony ryb,

organizacji rybactwa i warunkuj¹cego jego funk-

cjonowanie prawa.

Pierwsze 4 artyku³y popularnonaukowe

ukaza³y siê w 1928 r., z których na wiêksz¹

uwagê zas³uguje:

Sakowicz S.. 1928. Sandacz (Lucioperca

sandra) - Biologia i zarys gospodarki

wraz z wynikami w³asnych prób

i doœwiadczeñ. Roczniki Ichtiobiologii

SGGW: 1-9.

W ca³ym okresie przedwojennym ukaza³o siê ³¹cznie 37 publikacji, spoœród

których wymieniæ jeszcze nale¿y:

Sakowicz S., 1933. Ochrona rybo³ówstwa w œwietle rozporz¹dzenia

Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych o ochronie ryb i raków

na wodach otwartych. Przegl¹d Rybacki. 6/3: 87-93.
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Sakowicz S., 1933. Podzia³ wód otwartych na obwody rybackie.

Przegl¹d Rybacki. 9/10: 391-395.

Sakowicz S., 1936. Nowe przepisy o ochronie jesiotra, ³ososia i troci.

Przegl¹d Rybacki. 6/9: 300-304.

W czasie wojny opublikowa³ 2 monografie, o objêtoœci 107 i 81 stronic,

dotycz¹ce zabudowy potoków i rzek górskich oraz stawów rybnych.

W pierwszym i drugim roku po wojnie przekaza³ do druku 8 opracowañ, a

w tym:

Sakowicz S., 1946. Organizacja rybactwa. Przegl¹d rybacki. 13/10:

291-294.

Sakowicz S., 1947. Uruchomienie Funduszu Ochrony Rybo³ówstwa.

Przegl¹d rybacki. 14/3: 67-68.

Sakowicz S., 1947. Urz¹dzenie gospodarstwa rybackiego na wodach

otwartych w ramach ustawodawstwa polskiego. Wydanie

Zwi¹zku Organizacji Rybackich RP, ser. B/12, ss. 207.

W 1950 r. wstrzymano wydawanie Przegl¹du Rybackiego i zmieniono jego

tytu³ na „Gospodarka Rybna", w której ukaza³o siê 10 tematycznie podobnych

publikacji Profesora. Mia³y one na celu g³ównie popularyzacjê wiedzy. Przedsta-

wia³ w nich uwarunkowania wspó³dzia³ania nauki i praktyki, rozwój szkolnictwa

rybackiego i wybrane osi¹gniêcia dzia³alnoœci naukowej, a w tym zwi¹zanej

z troci¹ jeziorow¹. Kilka, o podobnym charakterze artyku³ów, ukaza³o siê równie¿

w takich czasopismach jak: Chroñmy przyrodê ojczyst¹, Polska Gospodarka,

Gospodarka Wodna oraz Postêpy Wiedzy, a kilka w czasopismach wydawanych

w Anglii i Szwecji. Do szczególnie charakterystycznych nale¿y:

Sakowicz S., 1956. Udzia³ rybactwa w problemach ¿ywnoœciowych

œwiata. Gospodarka rybna. 8/6:1-3.

Z dzia³alnoœci¹ z tego zakresu wi¹¿e siê tak¿e opublikowanie 4 opracowañ

o charakterze podrêczników, a w tym najbardziej znany pod tytu³em: „Zarys

gospodarki rybackiej na wodach otwartych”, o objêtoœci 259 stronic. Przedstawia³

w nich g³ówne problemy rybactwa w uk³adzie dydaktycznym.

Istotnym elementem w dorobku Profesora by³o opracowanie 27 prac nauko-

wych. Pierwsz¹ z nich opublikowa³ z L. Kaszewskim:
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Sakowicz S., Kaszewski L. 1928. Badania nad warunkami ¿ycia

pog³owia leszcza (Abramis L.) w jeziorach grupy £êczyñsko-

-W³odawskiej na Podlasiu. Archiwum Hydrobiologii i Rybac-

twa: 3/1-2.

Po wojnie rozpocz¹³ je publikowaæ w Acta Hydrobiologica, gdzie ukaza³o siê

8 prac. Pierwsza, zespo³owa dotyczy³a biologiczno-rybackich badañ Wis³y i ma

objêtoœæ 255 stronic. Dwie nastêpne zwi¹zane by³y z ocen¹ oddzia³ywania regula-

cji rzek oraz obudowy potoków górskich na rybactwo. Dalsze 4 dotyczy³y ustale-

nia podstaw w³aœciwego rybackiego zagospodarowania jeziora Tajty, które reali-

zowano w zespole wielu wspó³pracowników. S³u¿y³y one przygotowaniu publika-

cji zespo³owej pod kierunkiem i wspó³autorstwem Profesora obejmuj¹cej 373

stronic: Sakowicz S. i wspó³autorzy. 1953. Poszukiwanie podstaw rybackiego

zagospodarowania jezior. Roczniki Nauk Rolniczych. D/67, ss. 373.

Okreœlono w niej zasady prowadzenia racjonalnej gospodarki, a w tym zary-

biania jezior i optymalnej intensywnoœci pozyskiwania ryb. Stanowi³o to olbrzymi

wk³ad w podnoszenie efektywnoœci gospodarowania, co wi¹za³o siê z konieczno-

œci¹ wykonania planów batymetrycznych u¿ytkowanych jezior. Wraz z badaniami

stanu natlenienia wód i podstawowych uwarunkowañ chemicznych, ustala³o

potrzeby produkcji i zarybiania jezior m³odzie¿¹ wybranych gatunków ryb oraz

wielkoœci wy³owu przedstawicieli ka¿dego gatunku.

Trzecim najbardziej interesuj¹cym dzia³em badañ prowadzonych przez

zespól naukowców zwi¹zanych z Profesorem i opublikowanych w wielu pracach

by³a charakterystyka zlewni jeziora Wdzydze oraz wystêpuj¹cej w nim troci jezio-

rowej. Pierwszy raz wspomniano o tym na IV ZjeŸdzie Hydrobiologów Polskich

w 1958 r. Przez nastêpne 12 lat opublikowano 17 prac z tym zwi¹zanych, w któ-

rych omówiono jej biologiê, warunki produkcji materia³u zarybieniowego, zary-

bianie i efekty gospodarowania oraz wskazano na mo¿liwoœæ jej rozprzestrzenie-

nia w innych rejonach Polski. Do najbardziej charakterystycznych i zwi¹zanych

z tym opracowañ nale¿¹:

Sakowicz S. 1961. Rozród troci (Salmo trutta m. lacustris L.) z jeziora

Wdzydze. Roczniki Nauk Rolniczych. D/93: 501-556.
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Sakowicz S. i Wspó³autorzy.1961. Monografia biologiczno-gospodar-

cza troci (Salmo trutta m. lacustris L.) jeziora Wdzydze. Roczniki

Nauk Rolniczych. D/93, ss. 770.

Z ca³oœci¹ opublikowanego dorobku wi¹¿e siê równie¿ przedstawianie przez

Profesora, wybranej i wa¿nej z gospodarczego punktu widzenia tematyki rybac-

kiej na ró¿nych konferencjach i zjazdach naukowych, a dodatkowo referowania

niektórych elementów na prowadzonych ze studentami Wydzia³u Rybackiego

wyk³adach i seminariach.

Ca³y dorobek publikacyjny, uwzglêdniaj¹c ograniczone w tym czasie mo¿li-

woœci badawcze, nie tylko z powodu uwarunkowañ finansowych, ale tak¿e braku

potrzebnej do tego kadry stanowi podstawê do najwy¿szego uhonorowania Profe-

sora i szacunku. £¹czy siê to oczywiœcie z jego dzia³alnoœci¹ organizacyjn¹, która

w tym czasie wymaga³a olbrzymiego wysi³ku i nieprzeciêtnych zdolnoœci.

Prof. dr hab. Jan A. Szczerbowski
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Mój Profesor i mój Instytut

Do Warszawy, z której wyszed³em po Powsta-

niu, wróci³em w koñcu 1945 roku. Wkrótce roz-

pocz¹³em studia na Wydziale Rolnym Szko³y

G³ównej Gospodarstwa Wiejskiego. Pewnego dnia

staliœmy na korytarzy z porucznikiem Nastêpem,

czyli Andrzejem Rudnickim i gwarzyliœmy o wspól-

nych prze¿yciach wojennych. Podszed³ do nas pan

w wieku lat oko³o piêædziesiêciu. Przywita³ siê

mówi¹c:

– A w³aœciwie rzecz bior¹c, co teraz u was siê dzieje

panie Andrzeju.

Andrzej przedstawi³ mnie jako wspó³towarzysza broni z Powstania. Mi³y pan

uœcisn¹³ mi rêkê i rzek³:

– No to i chwa³a Bogu, ¿e jeszcze jeden wróci³ ca³o.

By³ to doktor Stanis³aw Korwin-Sakowicz.

Tak pozna³em cz³owieka, który wkrótce mia³

zasadniczo wp³yn¹æ na moje ¿ycie.

Po pierwszym roku studiów rozpocz¹³em spe-

cjalizacjê w Studium Rybackim, utworzonym

przez profesora Franciszka Staffa przy Zak³adzie

Ichtiobiologii i Rybactwa. W Zak³adzie tym

adiunktem by³ dr in¿. Sakowicz. Od tego czasu

moje studenckie, a póŸniej zawodowe i tak¿e pry-

watne ¿ycie zwi¹zane by³o z Jego osob¹. Studia,

egzaminy, wreszcie dyplom w 1951 roku. W tym¿e

roku Sakowicz otrzyma³ nominacjê na profesora
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nadzwyczajnego. Rok wczeœniej minister rolnic-

twa powierzy³ jeszcze docentowi Sakowiczowi

organizacjê Instytutu Rybactwa Œródl¹dowego,

a ja sta³em siê Jego bliskim wspó³pracownikiem.

Jako asystent SGGW by³em oddelegowany do

prac w Komisji Organizacyjnej Instytutu, a

z dniem 1 stycznia, jako jeden z pierwszych,

zosta³em pracownikiem Instytutu, którym jako

dyrektor kierowa³ Profesor Sakowicz. Towarzy-

szy³em Profesorowi przez 18 lat w Jego pracach,

troskach i radoœciach.

Nie wiem jak to siê sta³o, ¿e od pocz¹tku

zyska³em sobie tak du¿¹ ¿yczliwoœæ, zaufanie

i przyjaŸñ starszego pana, mojego Profesora,

twórcy i szefa Instytutu. Instytutu, który sta³ siê

i moim Instytutem. I jest nim do dnia dzisiejszego, mimo ¿e od trzynastu lat jestem

na emeryturze. Profesorowi jestem wdziêczny za powierzanie mi odpowiedzial-

nych zadañ przy budowie i organizowaniu nowych placówek Instytutu, a jedno-

czeœnie mobilizowanie do prowadzenia prac naukowych. Od Niego przyj¹³em

zasadê, ¿e g³ównym naszym zadaniem jest prowadzenie prac badawczych tak, by

s³u¿y³y one praktyce, z któr¹ nale¿y utrzymywaæ bardzo bliski kontakt. Od Niego

nauczy³em siê wspó³pracy w zespole i w³aœciwego rozumienia spraw zawodo-

wych, a przede wszystkim ludzkich – tak przydatnego w moim dalszym ¿yciu,

zarówno zawodowym, jak i osobistym.

Czas p³yn¹³ dla nas wszystkich. Jesieni¹ 1968 roku Profesor przekaza³

nastêpcy stanowisko dyrektora Instytutu, przechodz¹c na zas³u¿on¹ emeryturê.

Jednak do koñca swego pracowitego ¿ycia pozosta³ z nim zwi¹zany, uczestnicz¹c

w pracach i dziel¹c z nami chwile gorsze i lepsze. Jak przedtem – w ci¹g³ych

podró¿ach pomiêdzy Olsztynem a Warszaw¹. Wtedy jeszcze bardziej zbli¿yliœmy

siê do siebie, zawsze odbiera³em Go z poci¹gu i odwozi³em do domu w £omian-

kach albo po prostu wpada³em, sam lub z rodzin¹, na pogawêdki, których – z bie-

giem lat czuj¹c siê bardziej samotny – potrzebowa³. W sobotê 26 kwietnia 1969
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roku odwioz³em Profesora z ¯abieñca do domu. Nie zabawi³em tam d³ugo, bo

przykaza³ mi wracaæ, mówi¹c:

– No, jedŸcie ju¿ jedŸcie, bo Iza (moja ¿ona) bêdzie siê na nas gniewa³a,

Jeszcze umówiliœmy siê na wspólny wyjazd do Olsztyna we wtorek 29 –

raniutko mia³em przyjechaæ po Profesora. To by³a z Nim moja ostatnia rozmowa.

W poniedzia³ek 28 spad³a na nas jak grom wiadomoœæ o Jego œmierci. Z Andrze-

jem Rudnickim pojechaliœmy po raz ostatni do naszego Profesora. Gdy na Cmen-

tarzu Pow¹zkowskim, wœród t³umu rybaków i naukowców, opuszczano trumnê

do grobu nie wstydziliœmy siê – wielu innych i ja – p³yn¹cych ³ez.

Minê³o ju¿ czterdzieœci lat od œmierci Profesora, ale pamiêæ o Nim jest ci¹gle

¿ywa. Spotykaj¹c siê w coraz szczuplejszym gronie tych, którzy byli z Profesorem,

wspominamy Go z wielk¹ czu³oœci¹ i wdziêcznoœci¹. Snujemy opowieœci i przypo-

minamy anegdoty ze wspólnego z Nim ¿ycia.

A gdy na Jego grobie zapalam œwieczkê, w zadumie pytam siebie czy w pe³ni

uda³o mi siê wykorzystaæ wszystkie przyjacielskie rady i wskazówki. Myœlê, ¿e tak

– za to wszystko dziêkujê Ci mój Profesorze.

Egzaminy

Profesor Sakowicz w ramach Studium Rybac-

kiego prowadzi³ wyk³ady z dwóch przedmiotów:

gospodarki rybackiej w wodach otwartych oraz tzw.

prawa rybackiego. Ze wzglêdu na niewielk¹ liczbê

studentów specjalizacji ichtiologii i rybactwa (na

moim roku 12 osób), zarówno wyk³ady jak i egza-

miny odbywa³y siê w Jego gabinecie. W tym¿e gabi-

necie, w czasie organizowania przysz³ego Instytutu,

i ja mia³em swój k¹cik. Pewnego dnia po po³udniu

zg³osi³ siê na egzamin Andrzej Korycki. Chcia³em

opuœciæ gabinet, ale Profesor zatrzyma³ mnie

mówi¹c:

– Pos³uchacie, co mówi wasz kolega, to wam siê

przyda.
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Chwilê póŸniej wszed³ mgr W³adys³aw Goœciñ-

ski (zwany Markiem) z Ministerstwa Rolnictwa, któ-

rego Profesor równie¿ zatrzyma³. Biedny Andrzej,

stremowany tym dodatkowym audytorium, przy-

st¹pi³ do egzaminu, ale co pytanie, to delikwentowi

nie za bardzo wychodzi odpowiedŸ. Po krótkim czasie

zorientowa³em siê, ¿e Profesor pyta kolegê nie z tego

przedmiotu i wtr¹ci³em siê:

– Panie Profesorze, Korycki jest zapisany na egzamin

z prawa rybackiego, a nie z gospodarki.

Chwila milczenia, a potem g³os Profesora:

– Panie Korycki, zamiast mi sam od razu powiedzieæ,

to musi mieæ tu, na szczêœcie, swego adwokata.

A do pana Goœciñskiego:

– No widzisz panie radco, co ja zawsze z nimi mam.

No to zmieñmy temat.

Dalej egzamin z w³aœciwego

przedmiotu potoczy³ siê bardzo

dobrze.

Ale to nie koniec opowieœci

egzaminacyjnych. Minê³o wiele

lat. Nadszed³ dzieñ 23 czerwca 1966 roku, w którym to odby³a

siê obrona mojej rozprawy doktorskiej. Z naszego Instytutu

broni³y siê jeszcze dwie osoby – Halszka ¯uromska i Roman

Sych. Ja zdawa³em jako ostatni, bezpoœrednio po Romku, któ-

rego praca dotyczy³a troci. Nadesz³a wreszcie moja kolej

i zmiana tematu z troci na certê. Po zreferowaniu tez i wyników

oraz recenzjach rozpoczê³y siê pytania. Wszystko przebiega³o

pomyœlnie do chwili, w której zada³ mi pytanie prof.

W³adys³aw Mañkowski z MIR (którego serdecznie lubi³em

i szanowa³em). Nie wiem, czy to zmêczenie przeci¹gaj¹cymi

siê egzaminami, czy czerwcowy upa³ spowodowa³, ¿e profesor
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Mañkowski zada³ mi pytania z tematu poprzednio bronionej rozprawy. Na doda-

tek by³y one bardzo szczegó³owe, a ja, mocno zdenerwowany, zacz¹³em siê j¹kaæ,

próbuj¹c cokolwiek odpowiedzieæ. Nagle profesor Sakowicz oderwa³ siê od

papierów le¿¹cych przed Nim i g³oœno powiedzia³ do profesora Mañkowskiego:

– Panie profesorze i kolego, dajcie mu szansê przeczytania tej pracy jego kolegi

o troci, to mo¿e lepiej nam odpowie. On wiêcej lubi certy.

No i dalej wszystko potoczy³o siê ju¿ g³adko. A póŸniej, wieczorow¹ por¹,

profesor Sakowicz przywo³a³ mnie i rzek³:

– No widzicie, ja mam dobr¹ pamiêæ. Kiedyœ to wy uratowaliœcie kolegê Koryc-

kiego, a teraz ja was. No to wypijmy za te egzaminy.

Prof. dr Stanis³aw Bontemps
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Troæ wdzydzka

W koñcu lat 50., chyba póŸn¹ jesieni¹ 1959 r.

mia³a miejsce nasza pierwsza wyprawa na jez.

Wdzydze. Naturalnie z inicjatywy Profesora, który

zawsze mia³ nowatorskie idee, do których potrafi³

przekonaæ, wrêcz zapaliæ do ich realizacji w³aœciwe

osoby. Tym razem chodzi³o o troæ jeziorow¹

bytuj¹c¹ we Wdzydzach, gatunek bardzo cenny ze

wzglêdu na walory smakowe.

PóŸn¹ jesieni¹ ci¹gnê³a ona na tar³o do nie-

wielkiej rzeki, Czarnej Wdy chyba wyp³ywaj¹cej

z tego jeziora. Rybacy od³awiali tarlaki w rzece za pomoc¹ elektrycznoœci, prze-

prowadzali sztuczne tar³o, a zap³odnion¹ ikrê inkubowano w tamtejszej

wylêgarni.

Ide¹ Profesora by³o dok³adniejsze zbadanie warunków bytowania tej jezioro-

wej troci, czyli poznanie warunków fizykochemicznych jez. Wdzydze, oraz jego

fauny, tj. planktonu, bentosu i naturalnie, sk³adu gatunkowego ryb. O ile sobie

przypominam ostatecznym celem badañ mia³o byæ zarybienie t¹ troci¹ wiêkszoœci

jezior Borów Tucholskich, a byæ mo¿e i ca³ego Pomorza. Profesor wci¹gn¹³ do tych

badañ Zak³ady doktorów Zawiszy i Patalasa i teraz jechaliœmy na rekonesans

ma³¹ grup¹. Naturalnie Profesor, kierownicy obu Zak³adów oraz Baœka Antosiak

i ja jako „czornyje robocze”. Cieszy³yœmy siê z Baœk¹ na tê jazdê przede wszystkim

z dwóch powodów. Mieliœmy jechaæ „domkiem Patalasa” - to jeden powód,

a drugi - pierwszy raz mia³yœmy zobaczyæ od³owy elektrycznoœci¹.

Ów domek to by³o ustrojstwo pomys³u i projektu dr. Patalasa, u³atwiaj¹ce

pobieranie prób zim¹, gdy rêce musia³y byæ sprawne, a sztywnia³y na powietrzu

od mrozu. Domek z ³atwoœci¹ mieœci³ siê na platformie samochodu ciê¿arowego.

By³ zbity z desek, mia³ dwa okna, pod œcianami ³aweczki, kwadratowy otwór
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w pod³odze zasuwany dopasowan¹ klap¹ (miejsce pobierania prób), p³ozy (koñ

mia³ ci¹gn¹æ tê budowlê po zamarzniêtym jeziorze) i co najwa¿niejsze - piecyk

typu „koza”, którego rura wydechowa sufitem wychodzi³a na zewn¹trz. Ustroj-

stwo prosto pomyœlane, wrêcz idealne do pobierania zimowych prób. I w³aœnie

tym domkiem, za³adowanym na platformê ciê¿arówki, z odpowiednim zapasem

opa³u, pojechaliœmy na Wdzydze. Profesor jak zawsze usadowi³ siê w szoferce

ko³o kierowcy, a reszta towarzystwa w domku. Od razu rozpaliliœmy „kozê” tak

mocno, ¿e dym k³êbami wydostawa³ siê na zewn¹trz. W domku zrobi³o siê ciep³o,

jak w uchu. Na pocz¹tku byliœmy bardzo usatysfakcjonowani ciep³em i oryginal-

noœci¹ pojazdu, a Profesor co jakiœ czas dopytywa³, czy jeszcze ¿yjemy i jak nam siê

jedzie. A jecha³o siê nam œwietnie, dopóki na szosie nie pojawi³y siê wyboje. Pod-

skakiwaliœmy wtedy opadaj¹c na w¹skie i twarde ³aweczki, a co gorsze roz¿arzone

fajerki piecyka równie¿ podskakiwa³y, niejednokrotnie spadaj¹c na drewnian¹

pod³ogê. Trzeba by³o je prêdko podnosiæ, co nie by³o proste, w koñcu zrezygnowa-

liœmy z palenia w piecyku i niemal od razu zrobi³o siê ch³odno. Jechaliœmy przez

Oliwê, bo w Dolinie Radoœci Profesor mia³ jak¹œ sprawê do za³atwienia. Zimno

zewnêtrzne zmusi³o nas jednak do ponownego rozpalenia piecyka, ale ju¿ nie tak

intensywnego, jak za pierwszym razem. PóŸnym wieczorem dojechaliœmy na

miejsce. Zakwaterowano nas w goœcinnej leœniczówce w pobli¿u jeziora. Nastêp-

nego dnia rozpocz¹³ siê po³ów tarlaków na Czarnej Wdzie. Solidna p³askodenka

z dwoma d³ugimi kijami zaopatrzonymi w elektrody, p³ynê³a pierwsza. Za ni¹

dwie ³odzie z nami i rybakami.

Z wyj¹tkiem Profesora wszyscy byliœmy zaopatrzeni w kasarki. Pora¿one

pr¹dem trocie trzeba by³o prêdko wy³awiaæ i przerzucaæ do pojemników z wod¹

na ³odziach, bo szybko odzyskiwa³y przytomnoœæ, wszyscy byliœmy bardzo pod-

nieceni, niemal jak przy grze w ruletkê, ale chyba najbardziej Profesor. Dyrygowa³

nami krzycz¹c: „Tu! przy prawej burcie! No! Nie widzicie?! Na lewo! Ko³o dziobu!

Prêdko! Prêdko! Ju¿ uciek³a! Patrzcie uwa¿nie! Lewa burta! O tu! tu! przy rufie!

Uwa¿ajcie!” - Naturalnie nie pamiêtam ju¿ tych wszystkich profesorskich okrzy-

ków. Pamiêtam tylko jak bardzo by³ podniecony, rozemocjonowany, jak m³ody

ch³opak. My te¿ przejêci i zajêci ³owieniem prze¿ywaliœmy ucieczkê ka¿dej ryby,

której nie uda³o siê uchwyciæ kasarkiem, jak wielk¹ przegran¹. Ale przecie¿ Profe-
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sor, najstarszy z nas, a prze¿ywa³ ten po³ów jak najm³odszy. I tak Go zapa-

miêta³am w tej wyprawie, takiego bardzo m³odzieñczego.

Profesor Sakowicz by³ promotorem mojej pracy doktorskiej, a recenzentami

profesorowie Zawisza i Grabda. Moje wieloletnie badania wreszcie zaowocowa³y

doktoratem. Egzaminy i obronê mia³am dopiero w 1966 r. Tak miêdzy Bogiem

a prawd¹ to raczej prof. Zawisza bardziej kierowa³ moj¹ prac¹ przez te blisko 10 lat

prowadzonych badañ. By³ kierownikiem Zak³adu, w którym pracowa³am i mia³am

z nim sta³y kontakt. Gdy prowadzi³am badania w terenie wizytowa³ mnie. Zawsze

mog³am siê z nim naradziæ. Po prostu by³ dla mnie ³atwiej osi¹galny ni¿ ci¹gle bar-

dzo zajêty prof. Sakowicz. On, naturalnie, interesowa³ siê moj¹ prac¹ i co jakiœ czas

zdawa³am mu sprawozdania. By³ prawdziwie zainteresowany moimi badaniami.

Tematem ich by³a prze¿ywalnoœæ p³oci w stadiach embrionalnych i larwalnych na

naturalnych tarliskach jeziorowych i przyczyny œmiertelnoœci.

U prof. Sakowicza mia³am d³ug, taki honorowy d³ug, który bardzo chcia³am

sp³aciæ. Jeszcze pod koniec studiów na SGGW powinnam by³a zdaæ, jako jeden

z ostatnich, egzamin w³aœnie u Profesora - Gospodarkê na wodach otwartych.

Wówczas by³ to dla mnie okres wyj¹tkowo trudny ze wzglêdu na bardzo ciê¿k¹

chorobê mego ojca. Profesor zna³ dobrze moj¹ sytuacjê rodzinn¹. By³ dla nas,

swoich studentów na SGGW zawsze bardzo opiekuñczy i serdeczny, mogliœmy

szczerze z Nim rozmawiaæ równie¿ o sprawach osobistych. Pamiêtam jak by³am

zaskoczona wówczas Jego decyzj¹. Poprosi³, ¿ebym przynios³a indeks i wpisa³ mi

4 ze swego przedmiotu mówi¹c, ¿e egzamin zdam u niego póŸniej, gdy tylko bêdê

mog³a. No i to „póŸniej” ci¹gnê³o siê latami. Kiedyœ nawet przysz³am do Profesora

z proœb¹ o wyznaczenie terminu egzaminu, ale odpowiedzia³, ¿e teraz ani on, ani

ja nie mamy czasu, „...zreszt¹ wy teraz pracuj¹c na jeziorach i tak wiêcej ode mnie

wiecie” - powiedzia³ tym swoim wschodnim, a w³aœciwie rosyjskim akcentem,

rosyjskim, bo przecie¿ m³odoœæ sw¹ prze¿y³ w Rosji jeszcze carskiej. Tam w³aœnie,

o czym mówi³o siê tylko wœród zaufanych i niemal szeptem w tych dawnych latach

PRL-u straci³ rêkê walcz¹c wPiotrogrodzie przeciw bolszewikom.

No i teraz ten mój doktorat. Pracê mia³am ju¿ napisan¹ i musia³am j¹ poka-

zaæ Profesorowi, by uzyskaæ Jego akceptacjê, akurat le¿a³ chory w swym instytu-

towym mieszkaniu, ale upar³ siê, ¿e bêdziemy pracowaæ. Pamiêtam, ¿e przez trzy
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popo³udnia siedzia³am na pod³odze przy Jego niskim tapczanie i wspólnie czyta-

liœmy moje bazgro³y. Na szczêœcie nie mia³ zastrze¿eñ do strony merytorycznej,

tabel i wykresów, poprawia³ mi jednak nie tylko styl, ale i ca³¹ interpunkcjê,

z któr¹ zawsze mia³am k³opoty. Namêczyliœmy siê oboje solidnie. Na pewno Pro-

fesor wiêcej ode mnie, bo przecie¿ by³ chory, mia³ gor¹czkê. Ale by³ bardzo uparty

i pracowaliœmy po kilka godzin dziennie.

Wreszcie przyszed³ dzieñ egzaminu i obrony. Stara³am siê jak najsolidniej

przygotowaæ. Du¿o czyta³am fachowych prac i s¹dzi³am, ¿e jestem naprawdê

mocna w tej problematyce. Pierwszy raz nie denerwowa³am siê przed ani na egza-

minie. By³am rozluŸniona i swobodna. Ju¿ ca³a Rada Profesorska przepyta³a

mnie, z wyj¹tkiem naszego Profesora. Zacz¹³ zadawaæ mi pytania - odpowiada³am

g³adko. Przecie¿ pytania wszystkich egzaminatorów dotyczy³y mojej pracy - roz-

rodu ryb. I pad³o ju¿ ostatnie pytanie mojego Profesora: „A ró¿anka, gdzie sk³ada

ikrê?” „W szcze¿ui.” „Tak, ale gdzie?” I tego nie wiedzia³am, a mo¿e nie

pamiêta³am.

Jak póŸniej dowiedzia³am siê Profesor chcia³ mi za tê niewiedzê postawiæ nie

5, lecz 4 - stopieñ jaki wstawi³ mi przed laty w indeksie. Ale Rada Profesorska nie

zgodzi³a siê twierdzac, ¿e by³ to bardzo drobny b³ad i ostatecznie uzyska³am

5 i z egzaminu i z pracy. A po obronie otrzyma³am od mego promotora wielki

bukiet piêknych ró¿. Podobno kaza³ poœcinaæ najpiêkniejsze ró¿e rosnace przed

Instytutem, a by³ to koniec czerwca - okres pe³ni ich kwitnienia. Bukiet by³ wspa-

nia³y. Profesor ze mnie zadowolony, a ja podwójnie szczêœliwa, bo nie tylko uzy-

ska³am doktorat, ale nareszcie sp³aci³am honorowy d³ug.

Dr Halszka ¯uromska
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Profesor Stanis³aw Sakowicz – jakiego
pamiêtam

Wspominaj¹c Profesora Stanis³awa Sakowicza, myœlê o Nim g³ównie jako

wspania³ym, ciekawym, pracowitym i pe³nym energii cz³owieku. Nie bêdzie to

oficjalny ¿yciorys omawiaj¹cy Jego osi¹gniêcia i dokonania, gdy¿ taki pozbawiony

jest najczêœciej cech ludzkich. Dlatego te¿ postanowi³am napisaæ kilka s³ów o Pro-

fesorze, jakiego zna³am z osobistych kontaktów.

Mimo ¿e od mojego pierwszego spotkania z Profesorem minê³o 55 lat, to

pamiêtam je jakby to by³o wczoraj. Przysz³am do Niego jako dziekana Wydzia³u

Rybackiego z proœb¹ o przyjêcie do pracy. Profesor spojrza³ na mnie i zapyta³:

� A w³aœciwie rzecz bior¹c (by³o to Jego charakterystyczne powiedzonko), to co ty

umiesz ?

� Panie dziekanie ukoñczy³am na UMK biologiê ze specjalizacj¹ zwierz¹t bezkrê-

gowych – odpowiedzia³am

� A wiesz co to s¹ Chironomidae ?

� Wiem

� A herbatê zaparzyæ umiesz ?

� Umiem

Z pewnym niedowierzaniem zapyta³ jak to zrobiê. Poniewa¿ w czasie stu-

diów mieszka³am u wujka, który by³ znawc¹ i smakoszem herbaty, drobiazgowo

opisa³am niemal¿e chiñski ceremonia³ jej parzenia. Profesor spojrza³ na mnie

przychylnie i powiedzia³:

� No to zaparz i jesteœ przyjêta.

Oczywiœcie moje podanie wraz z opini¹ dziekana biologii UMK ju¿ wczeœniej

widzia³.

59



Kiedy rozpoczê³am pracê w Kortowie istnia³y ju¿ dwa wielkie dzie³a Profe-

sora: Instytut Rybactwa Œródl¹dowego i Wydzia³ Rybacki WSR. Gmach Instytutu

by³ na ukoñczeniu, a na Wydziale trwa³ drugi rok studiów. Profesor kierowa³

obiema tymi instytucjami. Wszystkim, którzy nie znaj¹ tych dziejów pragnê

powiedzieæ, ¿e Wydzia³ Rybacki swoje powo³anie zawdziêcza g³ównie Profeso-

rowi Sakowiczowi. Zosta³ On te¿ jego pierwszym dziekanem. Jednoczesne kiero-

wanie Instytutem i Wydzia³em w czasie ich konstytuowania siê wymaga³o nad-

ludzkiego wysi³ku i czasu. Tote¿ Profesor wykorzystywa³ ka¿d¹ chwilê na pracê.

Z wypchan¹ dokumentami teczk¹ przemierza³ Kortowo, za³atwiaj¹c po drodze

wiele spraw. Stale coœ pisa³ i notowa³. Pisa³ w czasie spotkañ, zebrañ, dos³ownie

zawsze i wszêdzie. Na dowód przytoczê tak¹ scenkê: w koœciele w czasie nabo¿e-

ñstwa ¿a³obnego Profesor w pewnej chwili wyj¹³ swoje papiery i zacz¹³ coœ noto-

waæ. Spostrzeg³ siê jednak i szybko je schowa³.

W pierwszych latach istnienia Wydzia³ Rybacki

boryka³ siê z niewyobra¿alnymi wprost trudno-

œciami. Nie by³o w³aœciwie niczego, ani kadry, ani

pomieszczeñ, ani wyposa¿enia. W tej sytuacji praca

dziekana by³a szczególnie trudna. Wyk³adowcy

doje¿d¿ali tylko na zajêcia, a miejscowi pracownicy

albo dostali ju¿ jakieœ bardzo skromne pomieszcze-

nie, albo tu³ali siê po zaprzyjaŸnionych zak³adach.

Dla przyk³adu podam Katedrê Oceanografii i Biolo-

gii Morza, w której pracowa³am. W chwili rozpoczê-

cia dydaktyki ca³y jej maj¹tek stanowi³a szafa z pre-

paratami, umieszczona w sali æwiczeñ. Profesor

Demel doje¿d¿a³, a mnie przygarn¹³ zaprzyjaŸniony

zak³ad. Z pomoc¹ przyszed³ Profesor Sakowicz, udo-

stêpniaj¹c nam pokój w Instytucie. Dziêki temu

mia³am swój w³asny k¹t, a mój szef sypialniê za szaf¹. Oczywiœcie nie tylko nasza

Katedra, ale te¿ wiele innych jednostek znalaz³o dziêki Profesorowi Sakowiczowi

goœcinne schronienie w budynku Instytutu. Dla Wydzia³u by³a to nieoceniona

pomoc.
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K³opoty i trudnoœci, jakie napotykaæ musia³ Profesor jako dziekan, nie ogra-

nicza³y siê tylko do tych najwa¿niejszych zwi¹zanych z kadr¹, lokalami czy wypo-

sa¿eniem. Natrafia³ na nie nawet w dziekanacie, ze wzglêdu na s³abe przygotowa-

nie personelu. Pracuj¹ca tu panienka, nawiasem mówi¹c bardzo ³adna, mimo

najlepszych chêci, czêsto nie radzi³a sobie z prostym pismem czy og³oszeniem.

Zilustrujê to przyk³adem. Dziekanat wywiesi³ dwuwariantowy rozk³ad zajêæ,

umo¿liwiaj¹cy doje¿d¿aj¹cym wyk³adowcom prowadzenie zajêæ co dwa tygodnie.

Przechodz¹c obok dziekanatu zauwa¿y³am, ¿e przepisuj¹cy coœ z tablicy stu-

denci, zaœmiewaj¹ siê do ³ez. A tam by³o napisane:

I wariat – prof. Pliszka

II wariat – prof. Ziêcik

Pikanterii dodawa³ fakt, ¿e wymienieni panowie delikatnie mówi¹c, mieli

bardzo wybuchowe charaktery.

Nic wiêc dziwnego, ¿e maj¹c w dziekanacie taki personel, Profesor zmuszony

by³ niejednokrotnie korzystaæ z pomocy pracowników dydaktycznych. Niemal od

pocz¹tku zatrudnienia uczestniczy³am w posiedzeniach Rady Wydzia³u pro-

toko³uj¹c obrady, a by³y one wielogodzinne i bardzo burzliwe. Spierano siê

o etaty, kredyty, wyposa¿enie i wiele innych spraw. W najtrudniejszych momen-

tach Profesor umia³ utrzymaæ dyskutantów w ryzach.

Mimo nawa³u prac Profesor pamiêta³ zawsze o ludziach. Zna³ pracowników,

interesowa³ siê ich losami, stara³ siê pomagaæ w trudnych sytuacjach, a czasem

nawet swataæ. Bodaj w przelocie zamieni³ parê s³ów, o coœ zapyta³, czy w dowód

sympatii poczêstowa³ wyjêtym z kieszeni cukierkiem. Nieobojêtny by³ Mu rów-

nie¿ los studentów. Zdarza³o siê, ¿e w krytycznych przypadkach wspiera³ potrze-

buj¹cych, udzielaj¹c im bezterminowych po¿yczek.

W miarê up³ywu czasu postêpowa³a rozbudowa uczelni i Wydzia³ otrzyma³

pomieszczenia w nowym budynku. Warunki coraz bardziej siê normowa³y

i mo¿na ju¿ by³o podejmowaæ prace naukowe. Wydzia³em kierowa³ kolejny dzie-

kan, a praca Profesora bardziej skupia³a siê w Instytucie.

W po³owie lat piêædziesi¹tych w Instytucie pod kierownictwem Profesora

rozpoczêto zakrojone na szerok¹ skalê badania dotycz¹ce troci w jeziorze Wdzy-

dze i jego dop³ywach. Obejmowa³y one warunki œrodowiskowe i biocenozê tych

61



wód i na ich tle biologiê troci. Oprócz pracow-

ników IRS i Wydzia³u Rybackiego brali w nich

udzia³ pracownicy z innych placówek nauko-

wych. Na przyk³adzie tak wielkiego przedsiê-

wziêcia mog³am naocznie zobaczyæ, jak

powinna wygl¹daæ wzorowa praca terenowa.

Pracowaliœmy w grupach. Kiedy jedni

koñczyli pobieranie prób, odwo¿ono ich do

poci¹gu, a na ich miejsce przyje¿d¿ali

nastêpni. Dziêki temu nikt nie marnowa³

czasu, ani te¿ nie gromadzi³o siê zbyt wiele

osób jednoczeœnie. Profesor czuwa³ nad

wszystkim osobiœcie i wszystko gra³o jak w zegarku. By³a to równoczeœnie szko³a

i wzór dla m³odych pracowników naukowych, jak nale¿y prowadziæ prace tere-

nowe.

Oprócz wzorowej organizacji badañ podkreœliæ nale¿y wspania³¹ atmosferê

jaka panowa³a w zespole. By³o weso³o i przyjacielsko. Profesor czêsto ¿artowa³.

Pamiêtam jak z Profesorem Mikulskim wymyœlili, ¿e bêd¹ mnie na noc zamykaæ

w œpiworze na k³ódkê. Mia³o to byæ dla mego bezpieczeñstwa, poniewa¿ by³am

jedyn¹ kobiet¹ w zespole.

Jeden z wyjazdów na badania wypad³ w dniu moich imienin. Wyje¿d¿aliœmy

z Kortowa o œwicie. Ju¿ by³o wszystko gotowe, ale Profesor powiedzia³, ¿eby na

Niego chwilê poczekaæ. Wróci³ nios¹c kwiatki zerwane ze skrzynek w pobliskim

bloku. Z³o¿y³ mi ¿yczenia i powiedzia³: niewa¿ne, ¿e kradzione, ale za to z jakim

ryzykiem. Czy¿ to nie urocze ?

W czasie studiów i pracy na uczelni pozna³am kilku wspania³ych ludzi. Jed-

nym z nich by³ i zawsze dla mnie bêdzie Profesor Stanis³aw Sakowicz. Mam szczê-

œcie, ¿e Go zna³am.

Prof. dr hab. Zofia Ró¿añska
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Wspomnienia o Profesorze Sakowiczu

Doœwiadczenie m³odego asystenta

Po skoñczeniu Wydzia³u Rybackiego

zosta³em asystentem u Profesora Sakowicza

w Katedrze Rybactwa, gdzie prowadzi³em æwi-

czenia z gospodarki rybackiej na wodach otwar-

tych z rocznikiem o rok ni¿ej. Jeden z kolegów –

studentów zalicza³ æwiczenia, co zakoñczy³o siê

sukcesem – naci¹gan¹ trójk¹. Nastêpnego dnia

jestem u Profesora, który mi mówi, ¿e wieczorem

umówi³ siê na egzamin z tym koleg¹ równocze-

œnie pytaj¹c, jak z zaliczeniem æwiczeñ. Oœwiad-

czy³em, ¿e by³o raczej s³abo. Kolejnego dnia rano

w Katedrze wiadomoœæ „Profesor ciê poszu-

kuje”. O co chodzi ? Wchodzê do Profesora,

który twierdzi, ¿e kolega – student zdawa³ bardzo dobrze, ale nie mo¿e mu posta-

wiæ czwórki, skoro ja nisko oceni³em jego zaliczenie. Oœwiadczy³em, ¿e to s¹ nie-

zale¿ne sprawy. Na co Profesor: Powiedzia³em koledze – studentowi, ¿e mogê

postawiæ „dobry”, jeœli pan asystent siê zgodzi. Oczywiœcie zgodzi³em siê na pro-

pozycjê Profesora. Wówczas Profesor poprosi³ kolegê i poinformowa³ go, ¿e „Pan

asystent zgodzi³ siê na propozycjê Profesora i wobec powy¿szego wpisuje

w indeks stopieñ „dobry”.

Dobry cz³owieku (zas³yszane)

Wiosn¹ by³o ciep³o. Profesor wracaj¹c z obiadu usiad³ na schodach przed

Instytutem. Przechodz¹cy m³ody cz³owiek/student stan¹³ i zapyta³ „Dobry

cz³owieku, czy wie Pan, gdzie Profesor Sakowicz urzêduje”. Profesor wsta³

i powiedzia³ „ChodŸcie poka¿ê”. Szczêœliwie gdy wchodzili do sekretariatu, nie
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by³o Lodzi – sekretarki. Profesor wprowadzi³ petenta

do gabinetu mówi¹c „Poczekajcie, profesor przyjdzie

za chwilê” i wyszed³. Przebra³ siê w czarny garnitur,

bia³¹ koszulê, krawat. Wszed³ do gabinetu i zwróci³ siê

do m³odego cz³owieka „Chcieliœcie rozmawiaæ z Profe-

sorem Sakowiczem, to s³ucham Was”.

Pies Santos

Za spraw¹ Profesora Sakowicza trafi³ do Pracowni

w Oliwie pies wielorasowiec, który zosta³ nazwany

przez Profesora „Santosem”. Profesor zdoby³ Santosa

dla pani Agnieszki Szlubek pe³ni¹cej w tym czasie obowi¹zki dozorcy nocnego.

Santos, mimo ¿e bardzo czêsto szczeka³, to by³ psem niezwykle ³agodnym i jedy-

nym niebezpieczeñstwem z jego strony by³a groŸba lizania. W czasie jednej z wizyt

w Oliwie Profesor zapyta³ jak siê sprawuje Santos.

Wyjaœnienia panów rybaków – p. Edka Nierzwickiego

i Józika Ro¿ka by³y bardzo zgodne, ¿e jedynym niebez-

pieczeñstwem ze strony Santosa jest mo¿liwoœæ zaliza-

nia. Profesor powiedzia³ do p. Edka – „No to s³uchaj-

cie, trzeba wzi¹æ worek, w³o¿yæ psa do worka i psa

witk¹ zbiæ. Jak siê go wypuœci bêdzie groŸny”. Post¹piono zgodnie z zaleceniem

Profesora. Po wypuszczeniu go z worka Santos rzuci³ siê na Profesora i zacz¹³ go

lizaæ. Jaka by³a reakcja Profesora ? Domyœlcie siê sami.

Po¿egnanie z Dolin¹ Radoœci

Wczesn¹ jesieni¹ 1968 r. przywioz³em Profesora z Olsztyna do Oliwy. Jak

zwykle rano pracowa³, a nasza córka bawi¹ca siê w tym samym pokoju opo-

wiada³a Profesorowi, ¿e np. urodzi³a tê albo tamt¹ lalkê, czy relacjonowa³a inne

niezwykle wa¿ne zdarzenia. Na uwagê mojej ¿ony, ¿e mu przeszkadza, stwierdzi³,

¿e jeœli dzieci nie p³acz¹ to mu nie przeszkadzaj¹.

Po trzech dniach przed wyjazdem do Olsztyna Profesor powiedzia³ „Panie

Ryszardzie, mo¿e pójdziecie ze mn¹ obejrzeæ gospodarstwo” Poszliœmy i mimo, ¿e
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gospodarstwo by³o ma³e ten spacer by³ d³ugi i trwa³ ? – nie wiem, mo¿e 40-50

minut a mo¿e godzinê. Szliœmy bardzo wolno czêsto zatrzymuj¹c siê i nie zamieni-

liœmy ani s³owa. Profesor zatrzymywa³ siê i patrzy³. Po „spacerze” Profesor

poszed³ po¿egnaæ siê z moj¹ ¿on¹, która ¿egnaj¹c siê powiedzia³a „ale¿ Panie Pro-

fesorze na wiosnê Pan przyjedzie do nas, serdecznie zapraszamy”. OdpowiedŸ

by³a zaskakuj¹ca, ale wówczas tego nie rozumieliœmy: „Pani Halino ja wybieram

siê w dalek¹ podró¿, ja tu ju¿ wiêcej nie przyjadê”. Odwioz³em Profesora do Olsz-

tyna.

Wiosn¹ 1969 r. by³em na Podhalu, gdzie znakowa³em z kolegami smolty

troci. Wypuszcza³em je do Dunajca. Zajechaliœmy do £opusznej, gdzie p. mgr

Mieczys³aw Kowalewski oœwiadcza³ mi „Pilnie pana poszukuj¹, Profesor nie

¿yje”. Pojecha³em na Pow¹zki po¿egnaæ mojego profesora.

WoŸny pan Adolf Ptak

Pan Adolf przyniós³ Profesorowi mleko. Profesor podziêkowa³ i poprosi³

o pozostanie w gabinecie.

– Panie Adolfie, daliœmy wam ³upnia, ¿e uciekaliœcie gdzie pieprz roœnie (pad³a

jeszcze nazwa miejscowoœci)
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Pan Adolf zdenerwowa³ siê okrutnie

– To nieprawda, by³o odwrotnie.

Pan Adolf Ptak by³ u czerwonych, a profesor Sakowicz u przeciwników.

Krótka wymiana zdañ nie doprowadzi³a do ugody. Profesor przysta³ na racje

pana Ptaka, a ten z zadowolon¹ min¹ opuœci³ gabinet, a Profesor zwróci³ siê do

obecnych: no wiecie, starszy cz³owiek, trzeba mu daæ satysfakcjê.

Prof. dr hab. Ryszard Bartel
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Profesor Stanis³aw Korwin Sakowicz –
jak Go pamiêtam

Nauczyciel akademicki

Profesor by³ kierownikiem Katedry Rybactwa i promotorem mojej pracy

magisterskiej. Mimo licznych obowi¹zków dba³ o to abym nie mia³ zbyt wiele wol-

nego czasu, udostêpniaj¹c mi ze swojej biblioteki tak cenn¹ i rzadk¹ w owych cza-

sach literaturê amerykañsk¹ i angielsk¹. Jeœli bra³em jak¹œ pozycjê do akademika

to zawsze przestrzega³ ¿ebyœcie tylko na tym nie krajali salcesonu albo kaszanki.

Przera¿ony mo¿liwoœci¹ pobrudzenia, ka¿d¹ po¿yczon¹ ksi¹¿kê oprawia³em w

gazetê. Niestety narazi³o mnie to na niezas³u¿on¹ burê o przetrzymywanie litera-

tury, bowiem w³o¿ony na swoje miejsce numer „Transactions of American Fishe-

ries Society” wygl¹da³ nie tak jak w³aœciwie rzecz bior¹c wygl¹daæ powinien.

Poniewa¿ pracê pisa³em mozolnie, a statut magistranta pozwala³ w pe³ni

korzystaæ z uroków Kortowa, mniej wiêcej raz w tygodniu Profesor wzywa³ mnie

do siebie, stwierdza³ mizerny postêp, b¹dŸ jego ca³kowity brak, dokonywa³ oceny

mego poziomu intelektualnego i wyznacza³ ostateczny i nieprzekraczalny termin

dostarczenia pracy. Kiedy wrêczy³ mi zmasakrowany ale zaakceptowany rêkopis

za¿¹da³ jego natychmiastowego zwrotu po przepisaniu komentuj¹c: nie bêdziecie

dzieciom pokazywali jak siê z wami mêczy³em.

Dyrektor mojego Instytutu

Mo¿e nie by³o tak Ÿle, bowiem profesor wyrazi³ zgodê na zatrudnienie mnie

w Terenowej Pracowni Rzecznej w Gdañsku Oliwie. Ju¿ w pierwszym roku

poczu³em, i¿ jest to mój Instytut bowiem uczestnicz¹c w obchodach dziesiêciole-

cia jego istnienia pozna³em wiêkszoœæ pracowników i co wa¿niejsze poczu³em, i¿

w naturalny sposób zosta³em w³¹czony do tej spo³ecznoœci bawi¹cej siê œwietnie

w atmosferze kole¿añstwa i ¿yczliwoœci, pod aktywnym przewodem profesora

Sakowicza.
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Kiedy po dwóch latach zwróci³em siê do Niego z proœb¹ o pomoc w wyborze

konkretnego kierunku mej pracy w Instytucie, najpierw zosta³em ofukniêty po

czym otrzyma³em wzruszaj¹cy list, zapowiadaj¹cy Jego wizytê w celu odbycia roz-

mowy. W efekcie po nastêpnych czterech latach, dziêki poparciu profesora Sako-

wicza uzyska³em zgodê na otwarcie przewodu doktorskiego. Cen¹ tego poparcia

by³ dyskretny ale konsekwentny nadzór nad postêpem pracy. Niestety nie

zd¹¿y³em podzieliæ siê moj¹ radoœci¹ z cz³owiekiem, któremu tyle zawdziêczam.

Cz³owiek wielkiego serca

Profesor Stanis³aw Sakowicz kocha³ ludzi (szczególnie tych potrzebuj¹cych),

zwierzêta i roœliny. Od starszych kolegów s³ysza³em i¿ w ciê¿kich czasach wcze-

snych lat piêædziesi¹tych, Dziekan profesor Sakowicz po¿ycza³ bêd¹cym w

potrzebie studentom pieni¹dze, których zwrotu nie przyjmowa³. W Jego domu w

£omiankach mieszka³o dwoje niepe³nosprawnych rezydentów traktowanych jak

cz³onkowie rodziny.

Profesor emanowa³ atmosfer¹ pogodnej ¿yczliwoœci, st¹d te¿ by³ powszech-

nie lubiany. Pamiêtam jak wizytuj¹c Pracowniê w Oliwie z miejsca oczarowa³

przebywaj¹ce na wakacjach nasze (Bartla i moj¹) mamy, a tak¿e nasz¹ leciw¹

s¹siadkê £otyszkê do której zagada³ w jej ojczystym jêzyku.

Profesor kocha³ zwierzêta, wiêc przygarnia³ lgn¹ce do Niego bezpañskie psy.

W ten sposób trafi³ na etat do Terenowej Pracowni Rzecznej w Oliwie olsztyñski

kundel o piêknym imieniu Santos W.
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Szczególna trosk¹ otacza³ Profesor ró¿e oraz

ma³e œwierki i modrzewie rosn¹ce przed Insty-

tutem. Bez Jego opieki ró¿e zmarnia³y i zosta³y

usuniête, natomiast drzewa piêknie wyros³y, w

moim odczuciu stanowi¹c œwiadectwo trwania

„Ducha Sakowicza” w Jego Instytucie. W Rutkach

jest On obecny w piêknym zdjêciu portretowym

autorstwa naszego kolegi.

Prof. dr hab. Krzysztof Goryczko
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Moje wspomnienia

Komisja dyscyplinarna

Profesor wizytuj¹c jedn¹ ze „stancji” studenckich, wzruszony fatalnymi

warunkami, odst¹pi³ czasowo swój pokój, gdzie pomieszkiwa³ przyje¿d¿aj¹c

z Warszawy. Po latach, ci co dost¹pili tego „sakowiczowskiego gestu” ze skruch¹

przyznali, i¿ nie dosyæ, ¿e ich przygarn¹³ to

wyjedli wszystko co tam zastali.

Profesor takie przewiny puszcza³ p³azem,

a nawet bardziej powa¿ne wykroczenia prze-

ciw porz¹dkowi Uczelni czy Wydzia³u a roz-

patrywane komisyjnie wespó³ z prodzieka-

nem Robertem Towarnickim zbyt dotkliwie

delikwentów nie dotyka³y. „Mowa obroñcza”

prodziekana Towarnickiego bywa³a tak prze-

wrotnie przekonywuj¹ca, ¿e sam czynnik

oskar¿aj¹cy zaczyna³ siê czuæ winny. Czy

w pomieszczeniu, gdzie dosz³o do incydentu – pyta³ prodziekan – wisia³o god³o

pañstwowe ? Widocznie brak jego oœmiela³o studenta do bycia mniej taktownym.

A Profesor Sakowicz: no to w³aœciwie rzecz bior¹c posiedzenie komisji

koñczymy panie profesorze Towarnicki.

Wycieczki z Profesorem

Na trzecim roku studiów jako uzupe³nienie wyk³adów rybactwa wód otwar-

tych by³y w programie wyjazdy terenowe. O ile mnie pamiêæ nie myli by³y dwie

wyprawy. Przed ka¿d¹ z nich Profesor maj¹c krótkie wprowadzenie, bacznie

przygl¹da³ siê naszym kole¿ankom i swoim kresowym zaœpiewem zapytywa³:

a ciep³e majtki macie?
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Jeden wyjazd zapamiêta³em szczególnie,

bo Profesor zleci³ mi jego zorganizowanie, zwra-

caj¹c siê do mnie per mistrzu – ale dlaczego ?

nie wiem.

Ta ekskursja wiod³a do gospodarstwa

rybackiego w Szwaderkach, a odby³a siê pojaz-

dem bardziej przypominaj¹cym barakowóz.

Skoro zobaczy³em przyby³y do Kortowa

wehiku³ – by³em pe³en obaw, co orzeknie Profe-

sor, a On przysiad³szy na jakimœ murku,

zag³êbiony w papierach (jak zwykle) owego

pojazdu chyba nie obejrza³. Zbieraj¹c siê

w Szwaderkach do powrotu Profesor zwróci³ siê

do mnie: dziêkujê za ten wyjazd i noszenie mojej teczki, no to zróbmy sobie zdjê-

cie. Nie pamiêtam kto nas fotografowa³ profesorskim aparatem.

Po wielu latach przegl¹daj¹c archiwum Profesora trafi³em na to zamiesz-

czone obok …

Magisterium

Koñcz¹c studia in¿ynierskie, nakazem pracy (takie wówczas by³y) skiero-

wano mnie do Czarciego Jaru na stanowisko kierownika oœrodka w budowie.

Któregoœ letniego dnia zawita³ do Czarciego Jaru Profesor. Podejmowany œniada-

niem przez moj¹ mamê spêdzaj¹c¹ tu wakacje, zaproponowa³ abym opracowa³

projekt zagospodarowania budowanego obiektu.

Po pewnym czasie stawi³em siê u Profesora z plikiem zapisanych kartek.

S³uchaj¹c mojego czytania (wieczór by³ d³ugi) Profesor zdawa³ siê usypiaæ –

myli³em siê. Na gor¹co czyni³ wiele uwag i na zakoñczenie orzek³: w³aœciwie

rzecz bior¹c to dobrze napisaliœcie, ja bym tak nie potrafi³, z tego zrobicie

magisterium.

Po pewnym czasie, gdy ju¿ pracowa³em w Instytucie Profesor upomnia³ siê.

Zdawa³em kilka egzaminów i jednoczeœnie zacz¹³em tworzyæ dzie³o. Dawne

opracowanie tak pochwalone schowa³em do szuflady. Skoro przed³o¿y³em Profe-
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sorowi nowy rêkopis spotka³em siê z jak¿e odmienn¹ ocen¹ i reprymend¹ – choæ

up³ynê³y lata jeszcze j¹ s³yszê.

Nie up³ynê³o dni wiele a Profesor, wezwawszy mnie do siebie, pouczy³

ca³kiem serdecznie – dawny tekst uzupe³niæ trzeba dok³adniejszym opisem

warunków hydrologicznych, a jeszcze jak bêd¹ zdjêcia obiektu to pracê zaakcep-

tujê.

Tak siê te¿ sta³o – egzamin magisterski przebieg³ bez k³opotu w mi³ej atmos-

ferze.

A potem zabra³ mnie Profesor do Urzêdu Wojewódzkiego, który by³ inwesto-

rem oœrodka czarciojarskiego i zaoferowa³ Urzêdowi zakupienie mojej pracy

z góry okreœlaj¹c cenê. Z porêczeniem Profesora sprzeda³em magisterium.

Mgr in¿. Jerzy Waluga
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Majowe œwiêto

By³y czasy, kiedy 1 Maja dekoro-

wano i ludzi, i domy.

W IRS-ie w oknie pierwszego piê-

tra wystawiono wielkie popiersie

wodza rewolucji wykonane z masy

papierowej. Pogoda nie dopisa³a

i majowy deszcz skrapia³ g³owê

wodza.

WoŸny Ptak czy to z dba³oœci

o mienie czy z sentymentu (?) do

osoby, barwn¹ chust¹ obwi¹za³ mokn¹c¹ postaæ, która

teraz bardziej wañce-wstañce by³a podobna.

Zobaczy³ to Profesor i w obronie przed konsekwen-

cjami za kpiny z wodza, przywo³awszy woŸnego poleci³

maskaradê zdemontowaæ, a ten w wielkiej konfuzji: Panie

profesorze zmoknie i rozmoknie i inspektor W. gniewaæ siê

bêdzie.

Z opowiadañ Profesora
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Moje olsztyñskie studia – wspomnienie

Dokonuj¹c wyboru kierunku studiów po maturze w 1952 r. mia³em dyle-

mat. Wczeœniej w gimnazjum od 1946 r. by³em harcerzem, dziêki czemu

wyrobi³em w sobie przywi¹zanie do przyrody, ale od 1949 r. by³em czynnym spor-

towcem i w p³ywaniu osi¹gn¹³em wyniki na miarê mistrza Polski zrzeszenia spor-

towego. By³o tak, ¿e w 1951 r. pokona³em wroc³awskiego kolegê, który nastêp-

nego roku pobi³ rekord œwiata w p³ywaniu na 100 m stylem klasycznym czyli

¿abk¹. A ponadto nie mia³em w gimnazjum najlepszych wyników z matematyki.

Wszystko to sprawi³o, ¿e jako kierunek studiów wybra³em ichtiologiê, która

pokrywa³a moje zainteresowania, mia³a bowiem do czynienia z przyrod¹, wod¹

i rybami, które zawsze z wielk¹ przyjemnoœci¹ zajada³em. A jad³em w domu wiele

potraw z ryb, bo mój ojciec od pierwszych lat po wojnie pracowa³ w gdyñskich

Zak³adach Rybnych, wiêc o rybach w miêdzyczasie wiele siê w domu

nas³ucha³em. Ale g³ówn¹ przyczyn¹ wyboru kierunku studiów w Olsztynie by³

fakt, ¿e w Informatorze o uczelniach napisano, ¿e w Olsztynie w najbli¿szym cza-

sie zostanie zbudowany... basen p³ywacki.

Do Olsztyna po raz pierwszy w ¿yciu znad morza przyjecha³em krótko po

maturze, w sierpniu 1952 r. Czu³em siê tu trochê nieswojo, bo wszystkie budynku

w Kortowie by³y nietypowe i stare, a ja przyjecha³em z nowoczesnej Gdyni. Spo-

tka³em tu kolegów z ró¿nych stron kraju, a absolwenci techników rybackich czuli

siê wœród nas jak w domu, wyró¿niali siê wœród innych mieszczuchów i niektórzy

wyró¿niali siê dodatkowo „umundurowaniem” – organizacyjn¹ koszul¹ z czerwo-

nym krawatem. Byæ mo¿e pochodzili oni z biedniejszych rodzin, a „strój organiza-

cyjny” by³ najtañszy. Ale do nas na studia zg³osi³y siê te¿ kole¿anki, a to by³o

pewne „novum” dla mnie, bo ja do tej pory zawsze uczêszcza³em do pañstwowej

œredniej szko³y mêskiej! Egzamin wstêpny zda³em bez trudnoœci. Rok akademicki

rozpoczyna³ siê wtedy po 1 wrzeœnia. Na pocz¹tku zostaliœmy podzieleni na

grupy, wybrano za nas starostów. Poznaliœmy dziekana Profesora Stanis³awa
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Sakowicza, opiekuna roku i wczeœniej zajêliœmy miejsce w akademiku, a by³ to

nowowybudowany blok numer 1 czyli „Jedynka” (Dwójka by³a jeszcze nie uko-

ñczona). Od tego czasu najczêœciej spotykanym cz³owiekiem wœród nas, tak¿e

poza wyk³adami i æwiczeniami, by³ Profesor Sakowicz. On wp³ywa³ na wyniki

naszych studiów i mia³ wp³yw na nasze wychowanie. Tak, bo On – niczym ojciec –

rzutowa³ na nasz¹ postawê. Uczy³ nas bycia kimœ. Czy to, ¿e na studentów

Wydzia³u Rybackiego mówiono „olsztyñska arystokracja” przypadkiem nie by³o

wynikiem oddzia³ywañ wychowawczych Profesora. Przecie¿ Profesor interesowa³

siê nami od pocz¹tku, mia³o to przemo¿ny wp³yw na nasz¹ postawê. Jak ktoœ z nas

by³ w biedzie nawet po¿ycza³ pieni¹dze. Kiedyœ nasz kolega nie zawsze bywa³ czy-

sty, to pewnego dnia Profesor przys³a³ jemu ³adnie opakowan¹ kostkê myd³a. Ale

Profesor mia³ jedyny kompleks, który wynika³ z braku jednej d³oni i nie tolerowa³,

gdy ktoœ uwa¿a³ Go za niepe³nosprawnego.

Profesor od pocz¹tku studiów by³ wszêdzie z nami, ale po miesi¹cach, latach

uformowa³y siê nasze zainteresowania zawodowe. Niektórym by³o bli¿ej do

rybactwa œródl¹dowego czyli do Profesora, który by³ g³ównym rzecznikiem tego

kierunku, innym do hodowli stawowej, a jeszcze innym do morza. Uformowanie

naszych zainteresowañ by³o

wynikiem studiowania, pozna-

waliœmy coraz to nowsze tajem-

nice ¿ycia ryb, a ponadto poja-

wiali siê inni Profesorowie, inne

autorytety, które równie¿

kszta³towa³y nasze osobowoœci.

Miêdzy innymi takie nazwiska

utkwi³y mi g³êboko w pamiêci:

profesor Janina Wengris, profe-

sor Franciszek Pliszka, profesor

Mikulski z Torunia, pu³kownik Dyl¹g i major B³a¿ejczyk (imponowa³a mi jego

precyzja w wyra¿aniu myœli !), ale i profesor Mañkowski, praktyki Marian Ziêcik,

a przede wszystkim profesor Kazimierz Demel. Zapamiêta³em myœl, któr¹ powta-

rza³em swoim studentom i kursantom ró¿nych specjalnoœci (ratowników wod-
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nych, przewodników turystycznych), a któr¹ g³osi³ profesor Pliszka: je¿eli chcesz

zbadaæ kondycjê danej ryby najpierw musisz zbadaæ œrodowisko, w którym ¿yje !

Jest to kardynalna zasada, któr¹ ³¹czê w swojej dzia³alnoœci dydaktycznej z drug¹,

wyra¿on¹ przez profesora Tadeusza Kotarbiñskiego, twórcy dziedziny nazwanej

prakseologi¹: w ka¿dym dzia³aniu ¿ywej istoty jest okreœlony cel ! Podany wy¿ej

„wykaz nazwisk” moich wychowawców w Olsztynie zawiera tak¿e dwa nazwiska

„rybaków morskich” – profesorów Mañkowskiego i Demela, moich ziomków
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z Gdyni. Kiedy ich spotka³em definitywnie ukierunkowane zosta³y moje zawo-

dowe zainteresowania, a wp³ywy profesor Sakowicza jak gdyby posz³y na bok, ale

On pozosta³ jako nasz pierwszy Nauczyciel i Wychowawca.

Ró¿norodne przygotowanie wyniesione z Kortowa w ¿yciu póŸniej nadal roz-

wija³em, koñcz¹c magisterium na studiach ekonomicznych w Szczecinie

z zakresu organizacji i zarz¹dzania, a tak¿e z andragogiki, to jest oœwiaty

doros³ych i permanentnego kszta³cenia na Uniwersytecie Warszawskim.

Mgr in¿. Kazimierz Ma³kowski
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