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Instytut Rybactwa Œródl¹dowego im. Stanis³awa Sakowicza

Jubileusz 70-lecia Instytutu Rybactwa Œródl¹dowego

Instytut Rybactwa Œródl¹dowego zosta³ powo³any

przez Prezydium Rz¹du uchwa³¹ nr 33 z dnia 24 stycznia

1951 roku w sprawie reorganizacji nauki rolniczej. W 1987

roku przyj¹³ imiê swego za³o¿yciela, prof. Stanis³awa Sako-

wicza. W dniu 14 wrzeœnia 2021 r. odby³o siê uroczyste

posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Rybactwa

Œródl¹dowego im. Stanis³awa Sakowicza w Olsztynie,

bêd¹ce zwieñczeniem obchodów jubileuszu 70-lecia ist-

nienia Instytutu. Uroczystoœci odby³y siê w Centrum Kon-

ferencyjno-Szkoleniowym Uniwersytetu Warmiñsko-

-Mazurskiego w Olsztynie.

Patronat honorowy nad obchodami jubileuszu objêli:

– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda

– Wojewoda Warmiñsko-Mazurski Artur Chojecki

– Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich

– Wojewoda Ma³opolski £ukasz Kmita

– Rektor Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego dr

hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM

– Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz

Wydarzenie by³o okazj¹ do prezentacji dzia³alnoœci

i osi¹gniêæ Instytutu, w tym badañ naukowych oraz prac

rozwojowych i wdro¿eniowych, prowadzonych od kilku

dekad na rzecz rybactwa œródl¹dowego w Polsce.

W obchodach jubileuszowych wziê³o udzia³ wielu zna-

mienitych goœci, w tym: sekretarz stanu w Ministerstwie

Rolnictwa i Rozwoju Wsi Anna Gembicka, pe³nomocnik

wojewody warmiñsko-mazurskiego do spraw dialogu

spo³ecznego Jerzy Dostatni, prezydent Olsztyna Piotr

Grzymowicz, rektor Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego

dr hab. Jerzy Andrzej Przyborowski, prof. UWM, przewod-

nicz¹cy Rady G³ównej Instytutów Badawczych prof. dr hab.

Leszek Rafalski, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk prof.

dr hab. Romuald Zabielski oraz wielu innych przedstawicieli

rz¹du, samorz¹dów oraz instytucji naukowych wspó³pra-

cuj¹cych z Instytutem.

Gospodarzem uroczystoœci by³a dyrektor Instytutu

Rybactwa Œródl¹dowego im. Stanis³awa Sakowicza, dr in¿.

Anna M. Wiœniewska, która otworzy³a galê oraz przywita³a

zaproszonych goœci. Nastêpnie zaprezentowano film pt.:

„Na rzecz ryb”, który uczestnikom wydarzenia przybli¿y³

dzia³alnoœæ jednostki. W dalszej kolejnoœci przedstawiono

najwa¿niejsze fakty z wieloletniej dzia³alnoœci Instytutu,

który pierwotnie zajmowa³ siê opracowaniem podstaw

funkcjonowania gospodarki rybackiej w polskich wodach

œródl¹dowych oraz stopniowo rozwija³ badania limnolo-

giczne i hydrobiologiczne, a nastêpnie tak¿e dotycz¹ce

chowu i hodowli ryb w stawach oraz akwakultury. W Instytu-

cie zainicjowano program restytucji ³ososia i troci, który –

obecnie w ramach œrodków rz¹dowych przeznaczonych na

zarybianie polskich obszarów morskich – realizowany jest

nadal. Do wa¿nych zadañ jednostki nale¿y zaliczyæ tak¿e

dzia³ania zwi¹zane z ochron¹ zasobów genowych ryb –

w tym cennych przyrodniczo i zagro¿onych gatunków ryb

³ososiokszta³tnych (Zak³ad Hodowli Ryb £ososiowatych

w Rutkach ko³o Gdañska) czy te¿ istotnych gospodarczo,

wyselekcjonowanych linii karpia (Rybacki Zak³ad Doœwiad-

czalny w Zatorze ko³o Krakowa).

Instytut Rybactwa Œródl¹dowego tworz¹ przede

wszystkim ludzie. To prawdziwi pasjonaci, którzy dyspo-

nuj¹ specjalistyczn¹ wiedz¹ oraz potrafi¹ ini-

cjowaæ potrzebne dla bran¿y rybackiej pro-

gramy badawcze i wdro¿eniowe. W zwi¹zku

z tym, obchody 70-lecia Instytutu to ho³d

i podziêkowania skierowane do wszystkich

pracowników i wspó³pracowników, którzy

przez kilkadziesi¹t lat tworzyli i nadal tworz¹

historiê tej placówki.

Po s³owach wprowadzenia do 70-letniej

dzia³alnoœci Instytutu, g³os zabra³a sekretarz

stanu w MRiRW, Anna Gembicka. Z³o¿y³a ser-

deczne gratulacje i wyrazy najwy¿szego uzna-

nia i szacunku, a przede wszystkim przypo-

mnia³a, „¿e wysoki poziom prowadzonych

badañ naukowych, aktualnoœæ tematyki oraz jej
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znaczenie poznawcze i praktyczne sprawi³y,

i¿ od pocz¹tku funkcjonowania Instytut

zdoby³ uznanie jako bran¿owy oœrodek

naukowo-badawczy”, podkreœlaj¹c te¿ zas-

³ugi dla dzisiejszego innowacyjnego i zrów-

nowa¿onego rybactwa œródl¹dowego.

Nastêpnie odby³y siê wyst¹pienia okoliczno-

œciowe zaproszonych goœci, w tym m.in. rek-

tora UWM w Olsztynie, pe³nomocnika woje-

wody warmiñsko-mazurskiego do spraw dia-

logu spo³ecznego, prezydenta Olsztyna,

przewodnicz¹cego RGIB, wiceprezesa PAN,

dyrektora IRZiB¯ PAN w Olsztynie, dyrektora

MIR-PIB w Gdyni, dyrektora PIWet-PIB

w Pu³awach oraz przedstawicieli pozo-

sta³ych instytutów badawczych (IOR-PIB

w Poznaniu, IHAR-PIB w Radzikowie, IWNiRZ-PIB

w Poznaniu), przedstawicieli uczelni pañstwowych (UWM

w Olsztynie, ZUT w Szczecinie, SGGW w Warszawie, UPP

w Poznaniu), prezesów PTZ, PZW w Toruniu, ZPRyb-OP

w Poznaniu oraz Stowarzyszenia Absolwentów UWM.

Listy gratulacyjne przes³ano równie¿ drog¹ pocztow¹,

w tym m.in. od wojewody mazowieckiego Konstantego

Radziwi³³a, burmistrza miasta i gminy Piaseczno Daniela

Putkiewicza, reprezentanta Instytutu Zootechniki i Rybac-

twa UP-H w Siedlcach oraz emerytowanych pracowników

Instytutu.

Niektórzy z nich wyró¿nili siê w szczególny sposób

i zostali uhonorowani odznaczeniami pañstwowymi, które

wrêczy³a sekretarz stanu w MRiRW, Anna Gembicka.

Br¹zowe Krzy¿e Zas³ugi otrzymali: dr in¿. Andrzej Kapu-

sta oraz dr in¿. Miros³aw Cieœla; Srebrne Krzy¿e Zas³ugi –

prof. dr hab. Jacek Wolnicki, dr hab. Piotr Dêbowski,

prof. Instytutu, dr hab. Piotr Parasiewicz, prof. Insty-

tutu, dr hab. Miros³aw Szczepkowski, prof. Instytutu

oraz – poœmiertnie – dr in¿. Stanis³aw Robak; natomiast

Z³ote Krzy¿e Zas³ugi otrzymali: dr hab. Stefan Dobosz,

prof. Instytutu oraz dr in¿. Andrzej Lirski.

Br¹zowym Krzy¿em Zas³ugi odznaczeni zostali rów-

nie¿ wspó³pracownicy Instytutu: dr in¿. Jerzy Œliwiñski,
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Hanna G³owacka, Krzysztof Skorupa oraz Marian

Tomala. Srebrny Krzy¿ Zas³ugi otrzyma³ równie¿ Marcin

Wiœniewski.

Jubileuszowa gala by³a tak¿e okazj¹ do wrêczenia

dyplomów doktorskich wypromowanym w Instytucie

Rybactwa Œródl¹dowego im. Stanis³awa Sakowicza

w 2020 roku doktorantom. Z r¹k przewodnicz¹cego Rady

Naukowej Instytutu, prof. dr hab. Krzysztofa Formickiego

odebrali je: dr Sylwia Judycka (Zak³ad Biologii Gamet

i Zarodka Instytutu Rozrodu Zwierz¹t i Badañ ¯ywnoœci

PAN w Olsztynie), dr in¿. Konrad Stawecki (Zak³ad Ichtiolo-

gii, Hydrobiologii i Ekologii Wód IRS w Olsztynie) oraz dr in¿.

Maciej Ro¿yñski (Zak³ad Akwakultury IRS w Olsztynie).

Ostatni z wymienionych otrzyma³ tak¿e dyplom za wyró¿-

nion¹ pracê doktorsk¹. Nastêpnie, w œlad za s³owami

zastêpcy przewodnicz¹cego Rady Naukowej IRS, prof. dr.

hab. Andrzeja Siwickiego, doktorzy z³o¿yli uroczyste œlubo-

wanie.

Zastêpca dyrektora ds. naukowych, dr hab. Agnieszka

Napiórkowska-Krzebietke, podziêkowa³a dotychczaso-

wym (kadencja 2017-2021) oraz wrêczy³a powo³ania

nowym (kadencja 2021-2025) cz³onkom Rady Naukowej

Instytutu Rybactwa Œródl¹dowego im. Stanis³awa Sakowi-

cza. Cz³onkowie nowej kadencji, którzy zostali nominowani

przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi odebrali powo³ania

z r¹k sekretarz stanu w MRiRW, Anny Gembickiej.

W trakcie gali jubileuszu mo¿na by³o zapoznaæ siê

z wystaw¹ pt. „39 lat z Instytutem i aparatem – fotografie

Arkadiusza Wo³osa”, której autor na co dzieñ kieruje

Zak³adem Bioekonomiki Rybactwa IRS.

Oficjalna czêœæ uroczystoœci zakoñczy³a siê poczê-

stunkiem. Pyszne dania rybne zapewni³a Organizacja Pro-

ducentów „Polski Karp” sp. z o.o. By³y one przygotowy-

wane przez znamienitego kucharza i serwowane na

bie¿¹co z Food Trucka.

Nieoficjaln¹ czêœci¹ obchodów jubileuszu, integruj¹c¹

pracowników IRS, by³a uroczysta kolacja, a zwieñczeniem

wieczoru – degustacja wyœmienitego tortu.

Z okazji jubileuszu wydano okolicznoœciowy album: „70

lat Instytutu Rybactwa Œródl¹dowego” oraz przygotowano

specjalny numer popularnonaukowego czasopisma

„Komunikaty Rybackie” .

Relacje z uroczystych obchodów jubileuszu ukaza³y siê

w mediach:

1) TVP Olsztyn: https://olsztyn.tvp.pl/55857589/jubileusz-rybac-

kiego-instytutu-pracownikom-wreczono-odznaczenia

2) Radio Olsztyn: https://radioolsztyn.pl/to-jedyna-taka-in-

stytucja-w-polsce-wyjatkowy-jubileusz-instytutu-rybac-

twa-srodladowego-w-olsztynie/01592101

Dyrekcja Instytutu Rybactwa Œródl¹dowego im. Sta-

nis³awa Sakowicza przekazuje serdeczne podziêkowa-

nia licznie przyby³ym na obchody jubileuszu Instytutu

goœciom oraz partnerom, którymi byli: Park Rozrywki

Energylandia, Scandinavia Resort, Aller Aqua Polska Sp.

z o.o., Wylêgarnia D¹bie, Polski Zwi¹zek Wêdkarski,

Rybacka Lokalna Grupa Dzia³ania Opolszczyzna. Szcze-

gólne podziêkowania kieruje tak¿e w stronê pracowni-

ków, którzy zaanga¿owali siê w prace zwi¹zane z organi-

zacj¹ obchodów 70-lecia IRS.
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