
60 lat Instytutu Rybactwa Œródl¹dowego
im. Stanis³awa Sakowicza

Instytut powo³any zosta³ przez Prezydium Rz¹du

uchwa³¹ nr 33 z dnia 24 stycznia 1951 roku. Imiê za³o¿yciela

– Profesora Stanis³awa Sakowicza – przyj¹³ w 1987 roku.

Jest jednostk¹ naukow¹ resortu rolnictwa. Prowadzi sze-

roko rozwiniêt¹ dzia³alnoœæ wydawnicz¹, upowszechnie-

niow¹, popularyzatorsk¹ i informacyjn¹ w zakresie rybac-

twa, a tak¿e dyscyplin naukowych integralnie z t¹ dziedzin¹

wiedzy zwi¹zanych – ichtiobiologii, limnologii, ekologii wód,

hydrobiologii, weterynarii i ekonomiki rybactwa. Posiada

prawa do nadawania stopni naukowych doktora i doktora

habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie

rybactwo. Wypromowa³ 22 profesorów, 22 doktorów habili-

towanych i 74 doktorów. W kategoryzacji jednostek nauko-

wych przeprowadzonej w 2002 roku przez Komitet Badañ

Naukowych zaj¹³ pierwsz¹ pozycjê wœród instytutów

resortu rolnictwa. W 2010 roku przez MNiSW zaliczony

zosta³ do kategorii A, zajmuj¹c 4 miejsce w rankingu w gru-

pie G7 „In¿ynieria i ochrona œrodowiska, technologie œrodo-

wiskowe, rolnicze i leœne”. Za wk³ad w rozwój nauk rolni-

czych zosta³ wyró¿niony Medalem im. Micha³a Oczapow-

skiego przyznanym w 2003 roku przez Wydzia³ Nauk Rolni-

czych, Leœnych i Weterynaryjnych Polskiej Akademii Nauk.

Za wybitny wk³ad w rozwój rybactwa wyró¿nia polskich

uczonych, jednostki naukowe, organizacje spo³eczne

i samorz¹dowe Medalem Profesora Stanis³awa Korwin-Sa-

kowicza, ustanowionym w 2001 roku z okazji 50-lecia swo-

jej dzia³alnoœci.

Pierwszym dyrektorem Instytutu by³ prof. Stanis³aw Kor-

win-Sakowicz (1951-1967), który jednoczeœnie organizuj¹c

w 1951 roku Wydzia³ Rybacki na WSR w Olsztynie i pe³ni¹c

funkcjê pierwszego dziekana, zainicjowa³ badania œrodowi-

ska wodnego jezior i rzek, stwarzaj¹ce podstawy rozwoju

rybactwa i ochrony œrodowiska wodnego w Polsce.

Wspó³pracowa³ z nim prof. Boles³aw D¹browski, który pe³ni³

funkcjê dziekana Wydzia³u Rybackiego, nastêpnie rektora

WSR, a w latach 1968-1977 dyrektora Instytutu. Przez

nastêpne 22 lata funkcjê tê pe³ni³ prof. Jan A. Szczerbowski,

który dzia³alnoœæ Instytutu rozszerzy³ o wspó³pracê miêdzy-

narodow¹. W 2000 roku dyrektorem Instytutu zosta³ prof.

Bogus³aw Zdanowski.

W latach 1951-2011 pracowa³y w Instytucie ogó³em

1183 osoby. Instytut zatrudnia obecnie 200 osób, w tym 60

pracowników w dwóch rybackich zak³adach doœwiadczal-

nych – w Zatorze k. Krakowa i w ¯abieñcu k. Warszawy.
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Kadra naukowa Instytutu sk³ada siê z 61 osób: 7 profeso-

rów zwyczajnych, 8 profesorów nadzwyczajnych, 25

adiunktów ze stopniem naukowym doktora, 12 asystentów

i 5 starszych specjalistów badawczo-technicznych. Bada-

nia naukowe prowadzi 11 zak³adów naukowych: Akwakul-

tury, Bioekonomiki Rybactwa, Hydrobiologii, Ichtiologii,

Hodowli Ryb Jesiotrowatych, Hodowli Ryb £ososiowatych,

Patologii i Immunologii Ryb, Ryb Wêdrownych, Rybactwa

Jeziorowego, Rybactwa Rzecznego i Rybactwa Stawo-

wego, zlokalizowanych w Olsztynie, w Gdañsku i Rutkach

k. ¯ukowa, w Gi¿ycku i Pieczarkach k. Gi¿ycka oraz

w ¯abieñcu k. Warszawy. Ich dzia³alnoœæ jest wspierana

przez Pracowniê Hydroakustyki i Techniki Po³owu Ryb,

Dzia³ Informacji Naukowej i Dzia³ Wydawnictw. Instytut jest

wieczystym u¿ytkownikiem 3 jezior (Dga³ Wielki, Dga³ Ma³y,

Warniak), po³o¿onych na Mazurach w zlewni jeziora Dargin,

oraz 1800 ha stawów karpiowych, po³o¿onych w Zatorze k.

Krakowa i w ¯abieñcu k. Warszawy.

Zadania statutowe wype³nia Instytut prowadz¹c badania

teoretyczne i stosowane, kszta³c¹c kadrê naukow¹ i zawo-

dow¹, sporz¹dzaj¹c ekspertyzy i opinie, upowszechniaj¹c

wyniki badañ, m.in. przez dzia³alnoœæ informacyjn¹, wydaw-

nicz¹ oraz szkoleniow¹, jak te¿ wspó³dzia³aj¹c z jednostkami

administracyjnymi i gospodarczymi oraz prowadz¹c

wspó³pracê naukow¹ z organizacjami krajowymi i zagranicz-

nymi. Podstaw¹ tej dzia³alnoœci jest wieloletni program

„Racjonalizacja œródl¹dowej gospodarki rybackiej w aspekcie

zrównowa¿onego rozwoju”, zawieraj¹cy trzy obszary badaw-

czo-rozwojowe: 1/. „Opracowanie metod optymalizacji

w warunkach ograniczeñ ekologicznych i ekonomicznych”; 2/.

„Kszta³towanie gospodarki rybackiej jako narzêdzia ochrony

i zagospodarowania ekosystemów wodnych”; 3/. „Poznawa-

nie uwarunkowañ i projektowanie gospodarki rybackiej w sys-

temie wielorakiego u¿ytkowania zbiorników wodnych”. Pro-

gram ten jest zgodny z „Polsk¹ polityk¹ strukturaln¹ w sekto-

rze rybo³ówstwa”, okreœlon¹ przez Ministerstwo Rolnictwa

i Rozwoju Wsi na lata 2000-2006 oraz odpowiada wymogom

„Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013, okreœlonym

w „Strategii Rozwoju Rybo³ówstwa na lata 2007-2013".

Zawiera on wa¿n¹ dla rybactwa polskiego problematykê,

m.in. dotycz¹c¹ opracowania zasad ochrony ekosystemów

wodnych oraz gospodarowania zasobami ichtiofauny,

poprzez tworzenie modeli zarybiania, restytucjê gatunków,

ochronê bioró¿norodnoœci i zasobów genowych ryb; moderni-

zacjê biotechnologii produkcji ryb, obejmuj¹cej kontrolowany

rozród, produkcjê materia³u zarybieniowego i ryb konsump-

cyjnych, jak te¿ selekcjê, a tak¿e profilaktykê i terapiê ryb;

opracowanie modeli gospodarki rybackiej na wodach

œródl¹dowych oraz opracowanie systemu oceny jakoœci wód

dostêpnych dla rybactwa.

Do wa¿niejszych osi¹gniêæ naukowych i wdro¿enio-

wych Instytutu nale¿y zaliczyæ opracowanie od podstaw

za³o¿eñ rybackiego u¿ytkowania wód (rzek, zbiorników

zaporowych, jezior), w tym tak¿e podgrzanych zbiorników,

wdro¿enie programu restytucji ryb wêdrownych (³ososia,

troci, certy), opracowanie technologii produkcji materia³u

zarybieniowego cennych gatunków ryb dla potrzeb gospo-

darczych i ochrony ekosystemów wodnych, wdro¿enie do

praktyki wysoce efektywnych metod chowu ryb (karpia,

pstr¹ga, ryb roœlino¿ernych i jesiotrowatych) oraz opraco-

wanie metod profilaktyki i ochrony zdrowia ryb. W efekcie

tych dzia³añ odbudowano populacjê ³ososia w zlewisku

Morza Ba³tyckiego, umo¿liwiaj¹c zdjêcie tego gatunku

z listy gatunków chronionych („Czerwonej Ksiêgi”) i dopusz-

czenie do po³owów komercyjnych, nast¹pi³ rozwój

pstr¹garstwa w Polsce jako ga³êzi gospodarczej, o produk-

cji do 18 tys. ton rocznie, a poprzez wdro¿enie biotechnolo-

gii rozrodu i chowu cennych gatunków ryb w systemach

recyrkulacyjnych zwiêkszono produkcjê materia³u do zary-

bieñ wód otwartych oraz stworzono warunki do restytucji

jesiotra i ochrony zasobów wêgorza w zlewisku Morza

Ba³tyckiego.

Dzia³alnoœæ us³ugowa Instytutu obejmuje opiniowanie

operatów rybackich, pozwoleñ wodnoprawnych oraz wnio-

sków kredytowych uzyskiwanych ze œrodków unijnych

w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybo-

³ówstwo i przetwórstwo 2004-2006”oraz Programu Opera-

cyjnego „Zrównowa¿ony rozwój sektora rybo³ówstwa i nad-

brze¿nych obszarów rybackich 2007-2011”, sporz¹dzanie

ekspertyz i opinii dotycz¹cych gospodarki rybackiej,

wyceny szkód w rybactwie, poradnictwo w projektowaniu

rybackich obiektów hodowlanych, produkcji i rozprowadza-

niu materia³u selekcyjnego i obsadowego wybranych

gatunków ryb, diagnozowanie i leczenie chorób ryb. Instytut

prowadzi w tym zakresie szeroko zakrojon¹ dzia³alnoœæ

informacyjn¹ i wydawnicz¹. W ostatniej dekadzie wyda³ 115

ksi¹¿ek oraz opublikowa³ 1645 artyku³ów naukowych i 732

artyku³y popularnonaukowe z zakresu rybactwa. Zbiory

informacyjne Instytutu zawieraj¹ opracowania kartogra-

ficzne blisko 3000 jezior, zestawienia wieloletnich danych

dotycz¹cych stanu œrodowiska wodnego, sk³adu ichtio-

fauny oraz po³owów ryb, jak te¿ jedyn¹ w Polsce pe³n¹

dokumentacjê literatury z zakresu limnologii, ichtiologii

i rybactwa œródl¹dowego. Instytut jest wydawc¹ czasopi-

sma naukowego „Archives of Polish Fisheries”, „Komunika-

tów Rybackich”, „Broszur Rybackich”, „Bibliografii Polskiej

Literatury” oraz licznych opracowañ monograficznych

z zakresu rybactwa œródl¹dowego, jak te¿ wspó³uczestni-

czy w pracach Europejskiej Komisji Doradczej ds. Rybac-

twa Œródl¹dowego (EIFAC/FAO) oraz w realizacji „Pro-

gramu restytucji ryb wêdrownych w Polsce”, koordynowa-

nego przez Ministerstwo Œrodowiska i Ministerstwo Rolnic-

twa i Rozwoju Wsi.

Badania wdro¿eniowe Instytutu poszerzone zosta³y

w ostatnich latach o projekty innowacyjne, realizowane ze

œrodków UE w ramach m.in. „6. Programu Ramowego”,
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Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybo³ówstwo

i przetwórstwo ryb 2004-2006”, Programu Operacyjnego

„Zrównowa¿ony rozwój sektora rybo³ówstwa i nadbrze-

¿nych obszarów rybackich 2007-2011”, Funduszu Norwe-

skiego, Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska, Eko-

funduszu, jak te¿ o projekty indywidualne MNiSW,

dotycz¹ce m.in. opracowania europejskiego indeksu ryb

(EFI+) do oceny stanu ekologicznego rzek i jezior, opraco-

wania systemu zarz¹dzania jakoœci¹ produkcji w akwakul-

turze, promocji produktów rybnych, wprowadzania zmian

w technologii w celu poprawy jakoœci produktów chowu

i hodowli ryb w kategoriach „dobrostanu”, humanitarnego

obchodzenia siê ze zwierzêtami, tworzenia stad tar³owych

i rozrodczych gatunków ryb i raków zagro¿onych wyginiê-

ciem, jak te¿ opracowania nowych technologii produkcji

materia³u cennych gatunków ryb. Inicjatywa ta umo¿liwia

Instytutowi monitorowanie akwakultury w Polsce, ustalanie

dla Polski optymalnych wariantów gospodarki rybackiej, jak

te¿ prognozowanie jej rozwoju, w zgodnoœci z trzema kryte-

riami racjonalnoœci: ekologicznym, ekonomicznym

i spo³ecznym, le¿¹cymi u podstaw ekorozwoju tej dziedziny

rolnictwa. Wprowadzanie nowych technologii i metod

gospodarowania zasobami ichtiofauny powinno zmniej-

szyæ ryzyko powstania nadmiernych zdolnoœci produkcyj-

nych przedsiêbiorstw rybackich, poprawiæ jakoœæ i atrakcyj-

noœæ produktów chowu i hodowli ryb, podnieœæ efektyw-

noœæ wykorzystania zasobów wodnych, jak te¿

w znacz¹cym stopniu zredukowaæ oddzia³ywanie produkcji

rybackiej na œrodowisko.

Mocn¹ stron¹ Instytutu jest wdro¿ony system

zarz¹dzania; wykwalifikowana kadra, z dobr¹ jej struktur¹

wiekow¹, 20% kadry naukowej, to pracownicy w wieku

poni¿ej 35 roku ¿ycia, a 40% nie przekroczy³o 50 roku ¿ycia;

kompetencje Rady Naukowej; dobre zaplecze doœwiad-

czalne; wyposa¿enie zak³adów i pracowni w nowoczesn¹

aparaturê i œrodki techniczne; program badawczy wpi-

suj¹cy siê w nurt wspó³czesnych badañ i potrzeb praktycz-

nych; przyzwoite tempo publikowania i upowszechniania

wyników badañ, zgromadzone zasoby informacji nauko-

wych oraz danych o œrodowisku, rybach i gospodarce

rybackiej; rozwiniêta wspó³praca miêdzynarodowa; czynny

udzia³ w pracach wielu komisji miêdzynarodowych; dobrze

uk³adaj¹ca siê wspó³praca z producentami ryb, towarzy-

stwami rybackimi i organizacjami samorz¹dowymi oraz

dyspozycyjnoœæ wzglêdem Ministra Rolnictwa i Rozwoju

Wsi. Dziêki tym kompetencjom móg³ Instytut zrealizowaæ

wiele wa¿nych zobowi¹zañ na rzecz szeroko pojêtego

dobra publicznego.

Pracownikom Instytutu, emerytowanym i aktywnie

czynnym zawodowo, sk³adam z tego tytu³u serdeczne

podziêkowanie.

Z okazji Jubileuszu 60-lecia Instytutu ¿yczê wszystkim

zdrowia i wszelkiej pomyœlnoœci.

Prof. dr hab. Bogus³aw Zdanowski

Dyrektor Instytutu

Jubileusz Instytutu Rybactwa Œródl¹dowego
im. Stanis³awa Sakowicza

25 listopada 2011 roku obchodziliœmy jubileusz 60-

lecia Instytutu Rybactwa Œródl¹dowego im. Stanis³awa

Sakowicza w Olsztynie. W tym dniu odby³o siê uroczyste

posiedzenie Rady Naukowej zwo³ane pod honorowym

patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na obchody

jubileuszu Instytutu przybyli liczni honorowi goœcie, m.in.

minister Kazimierz Plocke, sekretarz stanu w Ministerstwie

Rolnictwa i Rozwoju Wsi, prof. dr hab. W³adys³aw Kordan,

prorektor UWM ds. nauki i wspó³pracy z gospodark¹, prof.

dr hab. Jan Szczerbowski, wieloletni dyrektor IRS, prof. dr

hab. Henryk Burczyk, by³y minister rolnictwa, prof. dr hab.

Leszek Rafalski, przewodnicz¹cy Rady G³ównej Instytutów
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Badawczych oraz liczni przedstawiciele Ministerstwa Rol-

nictwa i Rozwoju Wsi, administracji samorz¹dowej, przed-

stawiciele œwiata nauki, organizacji rybackich i wêdkar-

skich. W uroczystoœci uczestniczy³o oczywiœcie znaczne

grono by³ych i obecnych pracowników IRS. To wyj¹tkowe

posiedzenie Rady Naukowej, które mia³o miejsce w Biblio-

tece Uniwersyteckiej UWM, poprowadzi³ prof. dr hab. Piotr

Epler, przewodnicz¹cy Rady Naukowej IRS. Dyrektor Insty-

tutu prof. dr hab. Bogus³aw Zdanowski nadzwyczaj spraw-

nie i z poczuciem humoru przywita³ uczestników uroczysto-

œci i podkreœli³ ich zas³ugi dla rozwoju IRS oraz zaakcen-

towa³ szczególnie owocn¹ wspó³pracê z gospodarstwami

rybackimi i œrodowiskiem naukowym. Po krótkim wyst¹pie-

niu odby³a siê prezentacja filmu poœwiêconego Instytutowi

Rybactwa Œródl¹dowego. Momentami wzruszaj¹cy doku-

ment przedstawi³ historiê Instytutu, jego wielopokoleniowe

tradycje, skalê dzia³ania, najwiêksze osi¹gniêcia,

zas³u¿onych pracowników i prognozy rozwoju. Widzowie

poznali szeroko rozwiniêt¹ dzia³alnoœæ naukow¹, wydaw-

nicz¹ i popularyzatorsk¹ instytutu. Skala wspó³pracy miê-

dzynarodowej mog³a przyprawiæ o zawrót g³owy. Najwiêcej

czasu poœwiecono historii i twórcom Instytutu. W ciep³ych

s³owach wypowiadali siê wychowankowie i wspó³pracow-

nicy profesorów Sakowicza, Zawiszy i D¹browskiego.

Poruszaj¹ca by³a wypowiedz prof. Krzysztofa Goryczki,

który przywo³uj¹c atmosferê pocz¹tkowych lat dzia³alnoœci

Instytutu stwierdzi³, ¿e uczestnictwo w jubileuszu XX-lecia

Instytutu by³o dla niego znacz¹cym doœwiadczeniem, które

zawa¿y³o na jego ca³ym ¿yciu. Wtedy poczu³ siê integral-

nym i pe³noprawnym pracownikiem, a praca w Instytucie

by³a i jest wielk¹ przygod¹ ¿ycia Profesora Goryczki. Po

zakoñczeniu filmu odby³o siê wrêczenie Medali Profesora

Stanis³awa Korwin-Sakowicza. Medal jest wyrazem szcze-

gólnego wyró¿nienia i uznania za osi¹gniêcia naukowe,

organizacyjne i gospodarcze w dziedzinie rybactwa

œródl¹dowego. Odznaczenie to nadawane jest polskim

i zagranicznym osobom fizycznym oraz instytucjom i stowa-

rzyszeniom. Wœród wyró¿nionych osób znaleŸli siê prof. dr

hab. Ewa Kamler, prof. dr hab. Piotr Epler, dr Zygmunt Oko-

niewski oraz prof. Dr Werner Steffens. W imieniu uhonoro-

wanych podziêkowa³ dr Okoniewski, który stwierdzi³, ¿e

Medal Profesora Stanis³awa Korwin-Sakowicza dla ludzi

zwi¹zanych z rybactwem to wielki honor i zaszczyt. Doda³,

¿e sam zas³u¿y³ tylko na czeœæ wyró¿nienia, pozosta³a

nale¿y siê jego licznym wspó³pracownikom.

Nastêpnie Pan Minister Kazimierz Plocke stwierdzi³,

¿e jubileusz to czas szczególny, podsumowuj¹cy efekty

wieloletniej pracy pracowników IRS. Pamiêtaj¹c o wcze-

œniejszych dokonaniach Pan Minister pogratulowa³ sku-

tecznego wdra¿ania projektów finansowanych przez Uniê

Europejsk¹ i podziêkowa³ szczególnie za realizacjê pro-

jektów ochrony i restytucji wêgorza, ³ososia i jesiotra. Na

zakoñczenie swojego wyst¹pienia ¿yczy³ pracownikom

IRS, ¿eby prace naukowe i wdro¿eniowe by³y kontynu-

owane, a Instytut wkrótce trafi³ do ekstraligi i zyska³ status

Pañstwowego Instytutu Badawczego. Nastêpnie prof. dr

hab. Andrzej Hutorowicz, zastêpca dyrektora ds. nauko-

wo-badawczych, przeczyta³ list gratulacyjny skierowany

przez Pani¹ Minister Nauki Barbarê Kudryck¹ do Dyrek-

tora Instytutu. Pani Minister podkreœli³a mocne strony

Instytutu, tj. znaczne osi¹gniêcia naukowe i wdro¿eniowe,

wykwalifikowan¹ kadrê i nowoczesne laboratoria.

W dalszej czêœci przebieg uroczystoœci mia³ szcze-

gólny i podnios³y charakter. Zas³u¿onym pracownikom

Instytutu zosta³y wrêczone odznaczenia i nagrody przy-

znane przez Prezydenta Bronis³awa Komorowskiego i Mini-

stra Rolnictwa Marka Sawickiego. Medale i odznaczenia

wrêczy³ Pan Minister Kazimierz Plocke, a w imieniu odzna-

czonych podziêkowa³ prof. dr hab. Zdzis³aw Zakêœ. Ostat-

nim punktem uroczystego posiedzenia by³y wyst¹pienia

okolicznoœciowe honorowych goœci. Trudno streœciæ

wszystkie, mo¿na jednak podkreœliæ, ¿e oprócz utartych

sformu³owañ pad³o wiele ciep³ych s³ów i gratulacji, a ró¿no-

rodne podziêkowania uzmys³owi³y skalê dzia³ania Insty-

tutu. Przedstawiciele instytucji naukowych, wymienieni

tutaj wg po³o¿enia geograficznego i odleg³oœci, jak¹ musieli

pokonaæ do Kortowa, dr Ilgiz Irnazarow (Go³ysz), prof. dr

hab. Krzysztof Formicki (Szczecin), prof. dr hab. Teresa

Ostaszewska (Warszawa), dr Wojciech Pelczarski (Gdy-

nia), prof. dr hab. Adam Ziêcik (Olsztyn) i prof. dr hab. Kry-

styna Demska-Zakêœ (Olsztyn) wskazali na osi¹gniêcia

Instytutu i przyjazn¹ wspó³pracê. Last but not least wyst¹pi³

prof. dr hab. Janusz Guziur, który z w³aœciwym dla siebie

humorem podkreœli³, ¿e wprawdzie jest ju¿ stypendyst¹

6/2011 KOMUNIKATY RYBACKIE 5

Jubileuszowe wydawnictwo o Instytucie





ZUS-u, ale sprawy Wydzia³u Ochrony Œrodowiska i Rybac-

twa s¹ dla niego nadal bardzo istotne i dlatego pamiêta

i przypomina o du¿ych zas³ugach pracowników IRS w rato-

waniu tego Wydzia³u. Oficjaln¹ uroczystoœæ zakoñczy³

poczêstunek. D³ugie kolejki przed serwowanymi potrawami

œwiadczy³y o ich znakomitej jakoœci, a iloœæ dañ rybnych

idealnie wspó³gra³a z Jubilatem.

Wieczorem w Restauracji Wileñskiej odby³a siê uroczy-

sta kolacja. Piêkne suknie, eleganckie garnitury, zapach

perfum i cygar na schodach restauracji oraz nastrojowa

muzyka uœwiadomi³y mi, ¿e pracownicy Instytutu potrafi¹

wykazaæ siê nie tylko za biurkiem, w pracach terenowych,

czy te¿ halach wylêgarniczych. Serwowano wyœmienite

dania, jak przysta³o na nazwê restauracji, w znacznej mie-

rze nawi¹zuj¹ce do kuchni litewskiej. Tego wieczoru

muzyka skoñczy³a siê zbyt wczeœnie, a toastom nie by³o

koñca.

Andrzej Kapusta

Panie Profesorze, Szanowni Pañstwo!

Medal im. Stanis³awa Korwin-Sakowicza to dla rybaka

wielki honor i zaszczyt!

Mia³em to szczêœcie, ¿e Profesor „matkowa³” mi w

okresie studiów. Powtarzam jego powiedzenia, wspomi-

nam wydarzenia i anegdoty z nim zwi¹zane. PóŸniej, ju¿

w pracy, w ¿abienieckim laboratorium zada³ mi zasadnicze

pytanie: „Co wy, w³aœciwie rzecz bior¹c, jesteœcie? Labo-

rant chemiczny? WeŸcie siê, wiecie, za rybactwo”.

Wzi¹³em siê za rybactwo, ale zdajê sobie sprawê, ¿e na

wyró¿nienie tym medalem tylko w czêœci zas³u¿y³em ja.

W prace rybackie wprowadza³ mnie mgr Antoni

Gurzêda, a pierwsze kroki w laboratorium stawia³em pod

okiem dr. Stanis³awa Danielewskiego. Rozrodem ryb w

warunkach sztucznych zainteresowa³a mnie Olga Matlak

z Go³ysza, a pracom w wylêgarni patronowa³ nam prof.

Krzysztof Bieniarz z Krakowa. Rybactwo i wylêgarnictwo w

ró¿nych oœrodkach zagranicznych poznawa³em g³ównie

dziêki prof. Tadeuszowi Backielowi, bo to on zazwyczaj

wysy³a³ nas w œwiat. Wskazówkom Andrzeja Rudnickiego i

cierpliwoœci Jurka Walugi zawdziêczam, ¿e lepiej lub gorzej

mog³em nasze doœwiadczenia i obserwacje opisaæ i opubli-

kowaæ.

Duchowi przywódcy, w zakresie wdra¿ania wiedzy

rybackiej, profesorowie S. Bontemps i K. Goryczko, do dziœ

dnia udzielaj¹ mi czasem lekcji „wspó³pracy z praktyk¹”,

chocia¿ przychodzi nam to coraz trudniej, coraz rzadziej

i coraz d³u¿ej po tym dochodzimy do siebie!

Wiele zawdziêczam moim wspó³pracownikom z wylê-

garni w ¯abieñcu, a szczególnie powadze, pracowitoœci

i uczciwoœci Pani Heleny Dombrówny-K³odziñskiej.

Szczególny d³ug wdziêcznoœci zaci¹gn¹³em u mojej

¿yciowej partnerki, u ¯ony Gra¿yny. To kosztem jej i

naszych córek mog³em cieszyæ siê ¿abienieck¹ wylêgarni¹.

Nie sposób wymieniæ wszystkich ¿yczliwych mi ludzi.

Gdyby przekazaæ nale¿n¹ im wszystkim czêœæ tego wyró¿-

nienia, to obawiam siê, ¿e niewiele z tego medalu zosta³oby

dla mnie.

Wszystkim Wam Szanowni Pañstwo serdecznie dziê-

kujê za tê wielk¹, ryback¹ przygodê, jak¹ dane mi by³o prze-

¿yæ w Instytucie Rybactwa Œródl¹dowego im. Profesora

Stanis³awa Korwin-Sakowicza!

Zygmunt Okoniewski
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