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Profesor doktor Stanis³aw Roman Korwin-Sakowicz

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 spêdzo-

nych w Rosji zachowa³ trwale

œpiewny akcent kresowy – tak

czêstokroæ przywo³ywany we

wspomnieniach osób Mu bli-

skich – no, bo wiecie, w³aœci-

wie rzecz bior¹c, to ja siê edu-

kowa³em po rosyjsku.

Id¹c w œlady ojca, in¿y-

niera budowniczego mostów,

podj¹³ studia wy¿sze w peters-

burskim 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 czerwo-

nych – dociec nie sposób. Nawet w chwilach szczerych zwie-

rzeñ 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 Gospodarstwa

Wiejskiego. Do 1926 roku ³¹czy³ studia z prac¹ zarobkow¹,

zmuszony do tego trudnymi warunkami materialnymi.

Wiosn¹ 1926 roku, uzyskaw-

szy stypendium, przerwa³ pracê

w banku i podj¹³ specjalizacjê

z Zak³adzie Ichtiobiologii i Rybac-

twa SGGW pod kierunkiem pro-

fesora 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 dziekana Fr. Staffa podaje, i¿ po

wykonaniu pracy dyplomowej „Badania nad warunkami

¿ycia pog³owia leszcza (Aramis brama L.) w jeziorach grupy

³êczyñsko-w³odawskiej na Podlasiu. Charakterystyka

warunków otoczenia” z³o¿y³ egzamin g³ówny dyplomowy

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. Jednoczeœnie 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 nastêp-

nie inspektor. Zatrudnienie w Ministerstwie ³¹czy³ z zajê-

ciami na uczelni, co inspirowa³o in¿yniera Stanis³awa Sako-

wicza do przenoszenia na grunt administracji i praktyki

rybackiej zasad racjonalnego 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 poszczegól-

nych dzielnicach – te okolicznoœci wp³ywa³y niekorzystnie

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

Grono dzia³aczy gospodarczych, naukowców i prawni-

ków przedsiêwziê³o wysi³ek ujednolicenia prawodawstwa

rybackiego na terenie ca³ej Polski. Kilkuletnia zespo³owa
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Fot. 1. Prof. Franciszek Staff

* Artyku³ opracowano na podstawie ksi¹¿ki pt. „Profesor Stanis³aw Sakowicz (1896 – 1969). In memoriam” wydanej przez Instytut Rybactwa Œródl¹dowego w 2009 roku,
a w której pod redakcj¹ Jerzego Walugi zebrano wspomnienia o Profesorze.



praca zaowocowa³a Ustaw¹ o rybo³ówstwie w 1932 roku –

zdecydowanie nowoczesn¹ w tamtym czasie. Jednym

z g³ównych inicjatorów i twórców zapisów tej ustawy by³

Stanis³aw Sakowicz. Opracowanie kompleksu zarz¹dzeñ

wykonawczych do ustawy, konsekwentne, mimo wielu

trudnoœci, wprowadzanie ich w ¿ycie i wielka dba³oœæ o inte-

resy rybactwa 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 Pomorskie Towarzystwo Rybackie

tytu³u mistrza rybackiego. Dyplom ten, oprawiony, wisia³

u Profesora zawsze na poczesnym miejscu.

Wybuch wojny we wrzeœniu 1939 roku przerywa

dzia³alnoœæ in¿. Stanis³awa Sakowicza w organach admini-

stracji pañstwowej. Czas pierwszych miesiêcy okupacji

poœwiêca na zakoñczenie pracy pt. „Stawy rybne w Polsce.

Rozmiar, rozmieszczenie, 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 war-

szawskiego Zwi¹zku Organizacji Rybackich (ZOR)

i wspó³organizowa³ jego tajn¹ drukarniê przy ul. Kopernika

30 w Warszawie. Faktycznie kierowa³ ca³¹ dzia³alnoœci¹

ZOR. Organizacja w du¿ej mierze uratowa³a przed okupa-

cyjn¹ zag³ad¹ wielu fachowców rybackich oraz polskie mie-

nie. Jednoczeœnie uczestniczy³ w szkoleniu m³odych kadr

rybackich, ucz¹c w Liceum Rybackim przy ul. Opaczew-

skiej w Warszawie i Ni¿szej Szkole Rybackiej w Tatarze pod

Raw¹ Mazowieck¹. Liceum to, pod szyldem kszta³cenia

techników rybackich, kontynuowa³o w konspiracji studia

ogólnorolnicze i specjalizacjê ryback¹ SGGW.

Tê dzia³alnoœæ przerywa wybuch Powstania Warszaw-

skiego. W listopadzie 1944 roku wraz z domownikami

zostaje wysiedlony z przyfrontowych £omianek do Prusz-

kowa, 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 Ichtiobiologii i Rybactwa.

W maju 1945 roku minister rolnictwa i reform rolnych

powo³uje Go na konsultanta 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
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systematycznie wzrasta, mimo ówczesnych bardzo trud-

nych warunków. Miar¹ Jego zaanga¿owania jest okolicz-

noœæ, 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 Funduszem

Ochrony Rybo³ówstwa. W tym czasie obejmuje przewodnic-

two Zespo³u Rybackiego Rady Naukowej przy Ministrze Rol-

nictwa i Reform Rolnych. Ponadto w 1949 roku by³ cz³onkiem

kilku pañstwowych komisji egzaminacyjnych w szko³ach rol-

niczych ró¿nych szczebli. W drugiej po³owie 1950 roku, jako

cz³onek Podkomisji Ryb S³odkowodnych uczestniczy³ w pra-

cach Polskiego Komitetu 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

powierza doc. dr. Stanis³awowi Sakowiczowi zorganizowa-

nie Instytutu Rybactwa Œródl¹dowego, powo³uj¹c Go na

przewodnicz¹cego Komisji Organizacyjnej. Z dniem 1 stycz-

nia 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 pro-

dziekana Wydzia³u Rolniczego 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 równoczesnym

pe³nieniem obowi¹zków dziekana. Na Wydziale organizuje

Katedrê Rybactwa, któr¹ kieruje a¿ do przejœcia na emery-

turê.

Lata 50. i 60. by³y okresem szczególnej aktywnoœci

Profesora.

Praca dydaktyczna w Zak³adzie Ichtiobiologii i Rybac-

twa SGGW, wspó³organizowanie Studium Rybackiego

SGGW, przygotowania organizacyjne do utworzenia

Wydzia³u Rybackiego WSR w Olsztynie i Instytutu Rybac-

twa Œródl¹dowego to pocz¹tki tego najbardziej pracowi-

tego 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 praco-

wite dni i noce czêœciowo w Warszawie, czêœciowo w Olsz-

tynie i wiele chwil w poci¹gach – pracuj¹c 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 budynku Rektoratu,

a za hotel s³u¿¹ pokoje w willi przy ul. Koœciuszki.

Z up³ywem lat pod kierunkiem Profesora Instytut okrzep³

organizacyjnie, wytworzy³ oryginaln¹ w³asn¹ sylwetkê pro-

blemow¹ i nawi¹za³ trwa³e kontakty z praktyk¹ ryback¹.

Organizowaniu i ponad dwuletniemu piastowaniu

urzêdu dziekana Wydzia³u Rybackiego w ówczesnej Wy¿-

szej Szkole Rolniczej Profesor poœwiêca wiele czasu i bar-

dzo 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 fragmenty Wydzia³u,

które staj¹ siê oddzia³em Wydzia³u Zootechnicznego, aby

z czasem 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.

Profesor daleki by³ od akceptowania dyslo-

kacji i w znacznej mierze dezorganizacji

Wydzia³u, którego by³ twórc¹ i organizatorem, ale

odwrócenie „wysokich” decyzji by³o ju¿ poza

mo¿liwoœciami by³ego dziekana.

W trakcie blisko dwudziestoletniego „olsztyñ-

skiego okresu” Profesor pe³ni³ liczne funkcje

naukowe z wyboru b¹dŸ mianowania. By³

cz³onkiem: Redakcji Naczelnej Roczników Nauk

Rolniczych, Komitetu Hydrobiologicznego PAN,

Komitetu Nauk Zootechnicznych PAN, Rady

Naukowo-Technicznej przy Ministrze Rolnictwa

i Sekcji Rybackiej tej Rady, Sekcji Rybackiej Pol-
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skiego Komitetu Wspó³pracy z FAO oraz kilku rad naukowych

instytutów badawczych.

Stanis³aw Sakowicz by³ ¿onaty dwukrotnie: w latach

20. poj¹³ za ¿onê Zenobiê z Bordzi³owskich – lekarkê,

zmar³¹ w 1948 r. Drug¹ ¿on¹ (1955 r.) by³a Krystyna Maria

z Banasiów primo voto Piotrowska. 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 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 Rolnicz¹ przechodz¹c na zas³u¿on¹ emery-

turê. Na stanowisku dyrektora Instytutu Rybactwa

Œródl¹dowego pozosta³ do jesieni 1968 r. Z Instytutem jed-

nak nie rozsta³ siê ca³kowicie, a¿ do kresu swego ¿ycia.

Czas nadal dzieli³ miêdzy £omianki a Olsztyn, gdzie

zachowa³ mieszkanie na parterze w gmachu IRS. Opuœciw-

szy gabinet dyrektorski zajmowa³ przez ostatnie kilka mie-

siêcy 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 wspó³pracownikami nadal, dziel¹c

ich troski, niepokoje i sukcesy.

Zmar³ nagle w £omiankach 28 kwietnia 1969 r. i pocho-

wany zosta³ na Pow¹zkach w kwaterze 218.

Dzia³alnoœæ

W bogatej dzia³alnoœci zawodowej Profesora Sakowi-

cza wyró¿niæ mo¿na kilka nurtów: na polu administra-

cyjno-organizacyjnym, naukowo-badawczym i dydaktycz-

nym. Wyró¿nienie tych nurtów i ich opisanie jest w³aœciwie

rzecz bior¹c, jakby powiedzia³ Profesor, zabiegiem bardzo

uproszczonym. Nurty te bowiem bieg³y czêstokroæ równo-

legle 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 wspó³pra-

cowników Profesora, czêstokroæ przeplatanych barwnymi

anegdotami, o¿ywia tê postaæ i pozwala pe³niej przedstawiæ

bardzo pracowite i bogate, ale trudne, ¿ycie.

Lata urzêdowania w administracji pañstwowej od 1928

roku po wrzesieñ 1939 – to okres wytê¿onej pracy na rzecz

usprawnienia zarz¹dzania gospodark¹ ryback¹. Prze³omo-

wym, jak mówi Profesor Sakowicz, zak³adaj¹cym podwa-

liny dla nale¿ytej gospodarki na wodach otwartych by³ rok

1932 – wejœcie w ¿ycie ustawy o rybo³ówstwie.

Ustawa ta wraz z zespo³em przepisów wykonawczych

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 kwestiach rybac-

kich na ca³ym obszarze Rzeczypospolitej, k³ad¹c kres

zaborowym ró¿nicom. Nowoczesnoœæ tego aktu prawnego

by³a wyj¹tkowa nawet na tle europejskiego prawodawstwa.
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Ujmowa³a kompleksowo zasady i kierunki rozwoju rybac-

twa, uwzglêdniaj¹c mo¿liwoœci wykorzystania osi¹gniêæ

nauki. K³ad³a tamê ¿ywio³owemu i czêsto rabunkowemu

uprawianiu rybactwa. Rozpoczyna siê okres systematycz-

nego zagospodarowania jezior i rzek w postaci tworzenia

samodzielnych gospodarstw, tzw. obwodów rybackich,

pod kierunkiem specjalistów pe³ni¹cych funkcje inspekto-

rów rybackich, o których Profesor mówi jak o kolegach,

wymieniaj¹c miêdzy innymi B³a¿ejowskiego, Koz³ow-

skiego, Ró¿yckiego, Ko³dera, Szymczaka, Wajdowicza,

¯arneckiego. Nie mo¿na zapomnieæ, ¿e Profesor by³ jed-

nym z inicjatorów powo³ania Szko³y Rybackiej w Sierako-

wie Wielkopolskim, która przez lata dzia³ania trwale

zapisa³a siê w historii polskiego rybactwa.

Dziêki swemu stanowisku w Ministerstwie sta³ siê,

wówczas in¿ynier, Stanis³aw Sakowicz wysokim urzêdni-

kiem o decyduj¹cym wp³ywie na prowadzenie polityki

gospodarczej w dziedzinie rybactwa. Zasady administro-

wania t¹ gospodark¹ na wodach otwartych wypracowane

w du¿ej mierze przez Profesora przy wspó³udziale woje-

wódzkich inspektorów przetrwa³y lata, tak jak zaufanie

i szacunek do Niego wœród braci rybackiej. W 1935 roku

Wielkopolskie i Pomorskie Towarzystwo Rybackie przy-

znaje 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 warszawskim oddzia³em

Zwi¹zku Organizacji Rybackich, a faktycznie ca³ym

Zwi¹zkiem. Organizacja ta stwarza³a namiastkê wolnego

dzia³ania w okupacyjnej rzeczywistoœci. Chroni wielu, a jed-

noczeœnie podnosi ich zawodowe kwalifikacje. Pod egid¹

Zwi¹zku organizowane jest szkolnictwo rybackie: w War-

szawie Liceum Rybackie, a w Tatarze pod Raw¹ Mazo-

wieck¹ Ni¿sza Szko³a Rybacka.

Warszawskie Liceum pod szyldem kszta³cenia techni-

ków rybackich, kontynuowa³o w konspiracji studia ogólno-

rolnicze i specjalizacjê ryback¹ SGGW. Kadra wyk³adow-

ców rekrutowa³a siê w du¿ej mierze z grona profesorskiego

uczelni warszawskich, a to gwarantowa³o wysoki poziom

kszta³cenia. Wielu ze s³uchaczy tych szkó³ uczestniczy³o

w dzia³alnoœci konspiracyjnej, a nastêpnie w Powstaniu

Warszawskim. Liczni nie doczekali koñca wojny, a ci którzy

przetrwali kontynuowali naukê i studia w ju¿ wybranym kie-

runku, b¹dŸ zmieniali swoje zainteresowania i obierali inny

zawód ni¿ rybactwo.

W latach 60., gdy obchodzono czterdziest¹ rocznicê

rybackiej katedry SGGW w¹tek Liceum by³ szczególnie

mocno akcentowany – spotkali siê absolwenci: ci, którzy

zostali w rybactwie i ci, których ¿ycie potoczy³o siê inaczej.

Na tym jubileuszowym spotkaniu dawni uczniowie witali

Profesora bardzo serdecznie i gor¹co, dziel¹c siê wspo-

mnieniami z prze¿ytych lat.

W latach wojny splot³y siê bardzo dzia³ania organiza-

cyjne 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 teryto-

rialne 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 Mini-

sterstwie 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 podejmuje ró¿ne funkcje zwi¹zane z dziedzin¹

rybactwa – prezesuje Radzie Nadzorczej 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 wyzwania organizacyjne – Instytut

Rybactwa Œródl¹dowego i Wydzia³ Rybacki WSR w Olszty-
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Fot. 5. Prof. St. Sakowicz z prof. Fr. Staffem w Oliwie



nie. Latem 1950 roku Profesor uzyskuje pe³nomocnictwo

Ministra Rolnictwa zorganizowania Instytutu. Pod kierow-

nictwem Profesora Instytut rozpocz¹³ 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 krytycznie oceni³ ten okres „ …obok ró¿o-

wych perspektyw rozwojowych zaczynaj¹ pocz¹wszy od

1949 r. wystêpowaæ ciemne plamy (…) niewolniczo zaczê-

liœmy przejmowaæ formy z zewn¹trz (…) przyst¹piliœmy

z nadzwyczajnym poœpiechem i gorliwoœci¹ do niszczenia

wszystkiego co by³o dobre (…) wykonania narzuconego

planu produkcji (…) nie licz¹c siê z potencjalnymi mo¿liwoœ-

ciami zbiorników”. Plan produkcji stawa³ siê nadrzêdnym

celem, a nie œrodkiem.

D³ugo jeszcze we wspomnieniach kierowników gospo-

darstw rybackich pobrzmiewa³y okrzyki b. dyrektora Cen-

tralnego Zarz¹du PGRyb Stanis³awa K. dawaj rybu.

Forma wypowiedzi Profesora na kortowskim 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

zniszczyliœmy 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 organizowanie oœrodków twórczej pracy

– Studium Rybackiego SGGW, Instytutu Rybactwa

Œródl¹dowego, Wydzia³u Rybackiego WSR – d¹¿y³ do rato-

wania i zachowania zdrowych podstaw naszego rybactwa.

Organizuj¹c Instytut otacza³ siê ludŸmi, którym móg³

zaufaæ w realizacji „swojego programu” odwrócenia szko-

dliwych trendów w zarz¹dzaniu gospodark¹ ryback¹.

Dzia³ania Profesora nie w pe³ni spotyka³y siê z apro-

bat¹ ze strony „czynników”. Œwiadcz¹ o tym fragmenty opi-

nii zachowane w aktach osobowych: „stoi za daleko od

wspó³czesnych potrzeb produkcji rybackiej, … nie bierze

zupe³nie pod uwagê oblicza politycznego przyjmowanych

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.

Instytut Rybactwa Œródl¹dowego

Pocz¹tki Instytutu by³y bardzo skromne – ani siedziby,

ani wyposa¿enia; by³a jednak konsekwencja w dzia³aniu

Profesora i zapa³ m³odych pracowników, g³ównie absol-

wentów SGGW.
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Fot. 6. S³uchaj¹cy Profesora na wiecu w Kortowie: J. Patalasowa, J. Zawisza,
B. Karpiñska-Waluœ, K. Patalas, J. Kossakowski, A. Zapaœnik

Fot. 7. Profesor z J. Jokielem w Oliwie



Siedzibê Instytutu, zbudowan¹ w Kortowie w latach

1952-1953, zasiedlili pracownicy, wielu tu i pracowa³o,

i mieszka³o. Z czasem pracownie i laboratoria zyska³y

wyposa¿enie, stosownie do potrzeb, ówczeœnie wzglêdnie

nowoczesne.

Profesor Sakowicz, rekapituluj¹c dorobek pierwszego

dziesiêciolecia podkreœli³, ¿e mimo wzglêdnie krótkiego istnie-

nia, Instytut zdo³a³ ustaliæ specyficzne kierunki badawcze

i konsekwentnie je realizowaæ. Charakteryzowa³y je komplek-

sowoœæ w rozwi¹zywaniu problemów badawczych, tworzenie

interdyscyplinarnych zespo³ów z udzia³em specjali-

stów 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 wyni-

ków i ich rzetelnej interpretacji. By³ autorem kilku

powa¿nych projektów badawczych, które w du¿ej

mierze tworzy³y program dzia³ania Instytutu.

Pierwszym, rozpoczêtym jeszcze przed oficjal-

nym powo³aniem Instytutu, ale z udzia³em wielu

jego przysz³ych pracowników, by³y biolo-

giczno-rybackie badania Wis³y prowadzone przez

interdyscyplinarne zespo³y: w rejonie Krakowa,

œrodkowej Wis³y oraz Torunia.

Przyrodnicze podstawy produkcji rybackiej

jezior by³y kolejnym przedsiêwziêciem badawczym

prowadzonym pod kierunkiem Profesora. Ta pro-

blematyka na lata zwi¹za³a gros si³ Instytutu.

Zagadnienie urz¹dzania jeziorowej gospodarki

rybackiej by³o Profesorowi bliskie ju¿ od przedwo-

jennych lat. Ustawa z 1932 r. suponowa³a 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 potrze-

bie powo³ania specjalnego dzia³u us³ugowego

w zakresie bonitacji i urz¹dzania gospodarstwa

rybackiego w naturalnych zbiornikach wodnych.

W 1958 r. powo³ano w Instytucie Grupê Urz¹dzeniow¹.

Profesor bezpoœrednio nie kierowa³ t¹ komórk¹, ale

poœwiêca³ jej wiele uwagi. Powsta³a ona bowiem z Jego

inspiracji.

Zadania Grupy by³y wyraŸnie sprecyzowane: œcis³a

wspó³praca z ichtiologami jeziorowych gospodarstw

w zakresie badañ terenowych i zbierania materia³ów do

opracowania wytycznych prowadzenia nale¿ytej gospo-

darki rybackiej w poszczególnych zbiornikach.
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Fot. 8. Pocz¹tki budowy Instytutu

Fot. 9. Ostatni etap budowy

Fot. 10. Gmach IRS – lata szeœædziesi¹te XX w.



Problemem wymagaj¹cym rozwi¹zania by³o wytypo-

wanie elementów, które nale¿y poznaæ, aby okreœliæ kieru-

nek gospodarowania. W tym celu od pocz¹tku lat 50. pod-

jêto 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, bardzo szczegó³owe wielo-

stronne badania dotyczy³y Tajt, jeziora w okolicy Gi¿ycka.

Opracowano wówczas metodologiê praktycznych prac

urz¹dzeniowych. Profesor na podstawie wyników badañ

w obszernym opracowaniu przedstawi³: Projekt urz¹dzenia

gospodarki rybackiej na jeziorze Tajty.

Przyjête za³o¿enia weryfikowano badaniami Jeziora

Kortowskiego, a nastêpnie podjêto program badawczy

obejmuj¹cy ponad 40 jezior okolic Wêgorzewa. Te parolet-

nie prace da³y podstawê opracowania uproszczonej

metody urz¹dzania gospodarstwa rybackiego. Z bardzo

wielu czynników wybrano kilka, których znajomoœæ

pozwala³a nakreœliæ w³aœciwy kierunek gospodarowania

w konkretnym jeziorze.

Uproszczona metoda w praktycznym dzia³aniu umo-

¿liwi³a objêcie wszystkich gospodarstw jeziorowych w Pol-

sce. Profesor patronowa³ temu przedsiêwziêciu, a w reali-

zacji brali udzia³: J. Zawisza, K. Patalas, B. D¹browski i K.

Ró¿ycki, natomiast w bezpoœredniej wspó³pracy z ichtiolo-

gami w gospodarstwach uczestniczyli: 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 boga-

tego zbioru materia³ów charakteryzuj¹cych ponad dwa

tysi¹ce jezior, dla których opracowano operaty urz¹dze-

niowe. Tak zasobne archiwum wiedzy o jeziorach by³o i jest

ewenementem w skali miêdzynarodowej.

Mimo up³ywu ponad 50. lat (obecnie 70 – dop. redakcji) wiele

z tych materia³ów stanowi nadal istotn¹ wartoœæ poznawcz¹.
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Fot. 11. Rozpoczêcie prac urz¹dzeniowych. Batymetria Jeziora D³ugiego
w Olsztynie – 1958 r. (zdjêcie powy¿ej)



Kolejnym du¿ym interdyscyplinarnym projektem

badawczym podjêtym pod kierunkiem Profesora by³y zagad-

nienia dotycz¹ce ryb ³ososiowatych, a szczególnie troci

jeziorowej bytuj¹cej we Wdzydzach na Pojezierzu Kaszub-

skim. Ide¹ tych badañ by³o ewentualne zast¹pienie troci¹

wdzydzk¹ stada wiœlanej troci wêdrownej zagro¿onego

zabudow¹ Wis³y oraz zarybianie innych zbiorników.

Wynikiem kilkuletnich badañ by³a monografia troci

wdzydzkiej opublikowana na ³amach Roczników Nauk Rol-

niczych oraz kilka innych pozycji wydawniczych.

Obok wyników poznawczych badania przynios³y te¿

okreœlone efekty gospodarcze. Podejmowano próby intro-

dukcji 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 literackiej” pracowników IRS – w krêgu Insty-

tutu 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 stadiów ³ososiowatych.

W³aœnie z takim zamys³em wiosn¹ 1954 r. pod kierunkiem

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 skrupulatnie foto-

graficznie dokumentowane. Do dziœ zachowa³o siê ca³kiem

pokaŸne archiwum zdjêciowe. Oryginalnymi zdjêciami ilustro-

wane by³y publikacje autorstwa Profesora. Odbitkami fotogra-

ficznymi chêtnie obdarowywa³ osoby zainteresowane.

Gdy siê Go fotografowa³o gor¹co protestowa³, lecz po

czasie: „Proszê pana, w³aœciwie rzecz bior¹c, to niech pan

mi je przyniesie”.

W po³owie lat 60. zosta³ podjêty projekt badawczy, który

jak poprzednie ³¹czy³ w sobie elementy poznawcze i utyli-

tarne. 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 azjatyckich ryb roœlino¿ernych.

Wspó³praca Zak³adu w ¯abieñcu z Oœrodkiem w Gos³awi-

cach poœrednio przyczyni³a siê do zapocz¹tkowania wielolet-

nich badañ dotycz¹cych wód podgrzanych.

Równolegle prowadzono prace badawcze dla pozna-

nia skutków nasilaj¹cej siê antropopresji w ró¿nych natural-

nych zbiorowiskach wodnych.

Profesor Sakowicz w ostatniej dekadzie dzia³alnoœci skie-

rowa³ swoje zainteresowania bardziej na gospodarkê ryback¹

wód otwartych. Tê profesorsk¹ sk³onnoœæ we wspomnieniach

podkreœlali po latach Jego m³odzi wspó³pracownicy. Nie zna-

czy to jednak, ¿e nie wspiera³ dzia³añ innych kierunków – ufa³

zespo³om, które je prowadzi³y i rozwija³y.

Profesor czuwa³ te¿ nad instytutowymi placówkami

poza Olsztynem. Wizytowa³ 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 pierw-

szych 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 zmianom. Placówki pozaolsztyñskie

zmienia³y lokalizacjê, a tak¿e zakres dzia³ania.

Szczegó³y zmian przedstawia kalendarium w jubile-

uszowym wydawnictwie 50 lat Instytutu Rybactwa

Œródl¹dowego im. Stanis³awa Sakowicza.

Po latach problematyka badawcza Instytutu uleg³a daleko

id¹cym modyfikacjom. Wp³ywa³o na to wiele czynników, ale

przede wszystkim odzwierciedla³o wszechobecny postêp

w nauce, technice i gospodarce. Zachodz¹ce przemiany skut-

kowa³y ró¿nie i nie tylko pozytywnie, zw³aszcza wzglêdem

naturalnego œrodowiska.

W swych dzia³aniach Instytut nadal pomny przemyœleñ

Profesora Sakowicza 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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Fot. 12. Konferencja Hydrobiologiczna Miko³ajki 1956 r. Profesor z dr. J. Za-
wisz¹


