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Od au to ra 

Je sie nią 2010 ro ku dr hab. To masz Lin kow ski, dy rek tor Morskiego
Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego, wy stą pił z ini -
cja ty wą, abym pod jął się opra co wa nia bio gra fii pro fe so rów In sty tu tu z oka z-
ji przy pa da ją ce go w czerw cu 2011 ro ku ju bi le uszu dzie więć dzie się cio le cia
je go ist nie nia. Pro po zy cję dy rek to ra Lin kow skie go przy ją łem z wiel ką ra do-
ścią, choć cza su na przy go to wa nie ni niej szej pu bli ka cji nie by ło zbyt wie le.

Głów nym ce lem pra cy by ło przy po mnie nie syl we tek nie ży ją cych już
pro fe so rów zwią za nych z MIR. Na ba zie do stęp nych ma te ria łów źró dło-
wych oraz li te ra tu ry po moc ni czej sta ra łem się w pro sty i przy stęp ny spo-
sób przy bli żyć Czy tel ni ko wi ży cio ry sy po szcze gól nych na ukow ców oraz
ro lę, ja ką ode gra li w In sty tu cie. 

Kwe ren da ar chi wal no -bi blio tecz na ogra ni czy ła się do nie zbęd ne go
mi ni mum. Cen ne ma te ria ły i in for ma cje zna la zły się w ar chi wach: MIR,
Pol skiej Aka de mii Na uk, Uni wer sy te tu War miń sko -Ma zur skie go w Olsz ty-
nie, Za chod nio po mor skie go Uni wer sy te tu Tech no lo gicz ne go w Szcze ci-
nie, Aka de mii Po mor skiej w Słup sku i Szko ły Głów nej Go spo dar stwa
Wiej skie go w War sza wie. 

Zda ję so bie spra wę, że opra co wa nie to nie jest wol ne od błę dów, któ-
rych przy ta kim tem pie pra cy nie moż na by ło unik nąć. Za pew ne wie le
wąt ków w bio gra fiach pro fe so rów moż na uzu peł nić lub roz wi nąć o do dat -
ko we in for ma cje, jed nak wy dłu ży łoby to znacz nie pra ce nad wy da niem
książ ki. Mam na dzie ję, że mo je bra ki w spe cja li stycz nej wie dzy i spe cy -
ficz nym ję zy ku na uko wym spo tka ją się ze zro zu mie niem, gdyż książ ka zo -
sta ła na pi sa na z per spek ty wy hi sto ry ka. 

Na ko niec chciał bym ser decz nie po dzię ko wać wszyst kim oso bom, któ-
re oka za ły mi po moc i przy czy ni ły się do po wsta nia tej pu bli ka cji. Z te go
gro na chciał bym szcze gól nie wy róż nić prof. dr hab. An drze ja Ro pe lew -
skie go, by łe go dy rek to ra MIR i au to ra wie lu pu bli ka cji na te mat In sty tu-
tu, je go pra cow ni ków i pol skie go ry bo łów stwa, bez któ re go cen nych uwag
i bie żą cej kry ty ki ro bo czych wer sji po szcze gól nych bio gra fii, a tak że bez
udo stęp nio nych przez Pro fe so ra ma te ria łów, pra ca by ła by znacz nie uboż-
sza i za wie ra ła by wię cej po tknięć au to ra. Wie le war to ścio wych in for ma cji
na te mat Bo ry sa Di xo na otrzy ma li śmy od za przy jaź nio nych z In sty tu tem
dr. Bo ri sa Ko te ne va i dr. Vy at che sla va Bi zi ko va z Ro syj skie go Fe de ral ne -
go In sty tu tu Ry bo łów stwa i Oce ano gra fii w Mo skwie. Bar dzo chciał bym
rów nież po dzię ko wać mo im naj bliż szym za oka za ną mi wy ro zu mia łość. 

Prze my sław Dor szew ski 
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Wprowadzenie

Pro fe sor Ta de usz Ol czak z In sty tu tu Geo fi zy ki Uni wer sy te tu War -
szaw skie go, któ ry w la tach 1928–1930 pro wa dził ba da nia si ły cięż ko ści
na Po mo rzu, tak pi sał w li ście z 1975 r. do pro fe so ra An drze ja Ro pe lew -
skie go, ów cze sne go za stęp cy dy rek to ra MIR ds. na uko wych, o ro li Mor -
skie go La bo ra to rium Ry bac kie go w tam tych od le głych la tach:

Choć dziś szcze gó łów nie pa mię tam, utrwa li ło się jed nak wów -
czas mo je prze ko na nie o god nej naj wyż szej uwa gi ro li, ja ką już wte -
dy, po nie wie lu la tach ist nie nia, umia ło wy peł niać na Wy brze żu
Mor skie La bo ra to rium Ry bac kie /…/ Gdy nia tam tych cza sów,
przy ca łym im po nu ją cym jej roz wo ju, by ła jed nak – ni cze go jej ów -
cze snym bu dow ni czym nie uj mu jąc – in te lek tu al nie ra czej dość pu -
sta wa /…/ Ude rza ło to w tam tych cza sach tym sil niej, że są sia du ją -
cy tuż obok Gdańsk /…/ przy gnia tał nie tyl ko swą si łą
po li tycz no -spo łecz ną, ale i ogrom nym bo gac twem kul tu ral nym, z je -
go do sko na le wy po sa żo ną Po li tech ni ką, mnó stwem to wa rzystw na -
uko wych, sie cią spraw nie funk cjo nu ją cych sta cji i za kła dów na uko -
wo -ba daw czych, itd. /…/ W tych wa run kach każ da na Wy brze żu
pla ców ka kul tu ral na pol ska, choć by skrom na, ale pro wa dzo na z ta -
len tem i po sia da ją ca na swym kon cie rze tel ne suk ce sy – li czy ła się
na po trój ną wa gę zło ta. Stwier dzić trze ba, że do wie lu te go ro dza ju
pla có wek, ja kie po wsta ły po pierw szej woj nie świa to wej na Po mo -
rzu pol skim, na le ża ło z pew no ścią Mor skie La bo ra to rium Ry bac kie.

Je że li w po wyż szym cy ta cie mo wa o kul tu ro twór czej ro li MLR,
to mi mo wol nie na su wa się tu ana lo gia z po wo jen ną ro lą MIR ja ko
tej in sty tu cji, któ rej lu dzie by li pio nie ra mi przy two rze niu i roz wi -
ja niu zu peł nie no wych w Pol sce kie run ków „ry bac kie go” szkol nic -
twa wyż sze go, ma ją ce go słu żyć po trze bom mor skie go prze my słu
ryb ne go. Mam na my śli nie tyl ko Wy dział Ry bac ki WSR w Olsz ty -
nie, ale tak że WSHM w So po cie, Po li tech ni kę Gdań ską oraz szko le -
nie spe cja li stów na śred nim tech nicz nym i za wo do wym po zio mie.
By ło to udzia łem W. Cię gle wi cza, K. De me la, F. Chrzana, J. Po pie la
i tak bli sko zwią za ne go z MIR -em J. Ku li kow skie go. A w jesz cze póź -
niej szym okre sie, w la tach sie dem dzie sią tych ubie głe go stu le cia, nie
spo sób po mi nąć zna cze nia ka dry na uko wej MIR w pro ce sie po wsta -
wa nia Uni wer sy te tu Gdań skie go. W tym kon tek ście wspo mnieć na -
le ży ro lę Wła dy sła wa Mań kow skie go i Kry sty ny Wik tor, ale rów nież
W. Cię gle wi cza, F. Chrza na i J. Wik to ra. 

De cy du jąc się na przy go to wa nie bio gra mów pro fe so rów za trud -
nio nych w Mor skim In sty tu cie Ry bac kim, jak zwy kle na le ża ło zde -
cy do wać, ja ki klucz do bo ru za sto so wać, aby uwzględ nić oso by, któ -
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rych dzia łal ność mia ła istot ny wpływ na In sty tut, ale rów nież unik -
nąć po wtó rzeń, w przy pad ku tych pro fe so rów, któ rych bio gra fia sta -
no wi ła przed miot wcze śniej szych opra co wań. Przy ję to rów nież za -
sa dę, że opra co wa ne bio gra fie bę dą do ty czy ły je dy nie zmar łych
pro fe so rów. W ni niej szym opra co wa niu nie znaj dą więc czy tel ni cy
bio gra mu naj po pu lar niej sze go pro fe so ra MIR, któ re go dzia łal ność
na uko wa i po pu la ry za tor ska zna na jest znacz nie sze rzej niż na Wy -
brze żu, a mia no wi cie Ka zi mie rza De me la, któ re go ży ciu po świę co -
na jest nie jed na pu bli ka cja, w tym ob szer na po zy cja książ ko wa au -
tor stwa A. Ro pe lew skie go. Po mi nię to rów nież bio gra my pro fe so rów,
któ rzy po ja wia li się w MIR przej ścio wo, a ich ka rie ry na uko we
zwią za ne by ły z in ny mi in sty tu cja mi. Sto su jąc po wyż sze kry te ria,
uczy nio no wy ją tek w przy pad ku Bo ry sa Di xo na. Otóż brak jest jed -
no znacz nych in for ma cji na te mat po sia da nia przez Bo ry sa Di xo -
na ty tu łu na uko we go. Zwa żyw szy jed nak na ro lę, ja ką ode grał
w roz wo ju ba dań ry bac kich ten ne stor ich tio lo gii sto so wa nej w Pol -
sce, a tak że na to, iż w wie lu do ku men tach do ty czą cych B. Di xo -
na po słu gi wa no się tym ty tu łem, przy ję to, że nie bę dzie nad uży ciem
umiesz cze nie bio gra mu te go na ukow ca wśród bio gra mów pro fe so -
rów MIR.

Czy lu dzi, o któ rych mó wią bio gra my, moż na po dzie lić na ja kieś
róż nią ce się gru py? My ślę, że moż na. Tak np. wie ko we: tych uro dzo -
nych jesz cze w koń cu XIX stu le cia, wy kształ co nych prze waż nie po -
za kra jem, z pew ną do zą en tu zja zmu prze ży wa ją cych sa do wie nie się
nie pod le głej Pol ski nad Bał ty kiem, jak to ktoś okre ślił. Dru dzy to ci
wy kształ ce ni już w wol nym kra ju i wresz cie ci, któ rzy zdo by wa li wyż -
sze wy kształ ce nie w PRL. Te dwie pierw sze gru py, a zwłasz cza ci naj -
star si, to pra cow ni cy na uko wi, któ rym szczę śli wy los szcze gól nie
sprzy jał – nie za leż nie od te go, ja ką zaj mo wa li się te ma ty ką, pra wie
za wsze wkra cza li na dzie wi cze po le ba daw czej dzia łal no ści. Cze go
nie ru szy li, oka zy wa li się pierw szy mi u nas w da nej dzie dzi nie.

Mi row scy pro fe so ro wie wpro wa dza li ja ko pierw si spra wy mor -
skie go prze my słu ryb ne go do pol skie go pi śmien nic twa. Wie le ich
prac po pu lar no -na uko wych i pod ręcz ni ków na róż nym po zio mie na -
ucza nia by ło pio nier ski mi w na szym kra ju, np. pra ce De me la, Cię -
gle wi cza, czy na wet „Śledź” Po pie la, oczy wi ście tak że dzia łal ność
prze kła do wa Di xo na.

By li wśród tych lu dzi zwo len ni cy tzw. „czy stej na uki” – jak np.
Bo guc ki, by li też ta cy na sta wie ni bar dzo prak tycz nie na po trze by ry -
bo łów stwa – jak np. Di xon, czy też „siew cy wie dzy o mo rzu i je go ży -
ciu” jak De mel, wy bit ny po pu la ry za tor. War to rów nież zwró cić uwa -
gę, że mi row skim pro fe so rom przy pa da ła czę sto od po wie dzial na ro la
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re pre zen to wa nia na sze go kra ju na mię dzy na ro do wym fo rum ry bac -
kim i zaj mo wa nia tam zna czą cych funk cji z wy bo ru, zwłasz cza
w Mię dzy na ro do wej Ra dzie Ba dań Mo rza (ICES).

Dla te go też przed sta wie nie choć w wiel kim skró cie bio gra mów
tych wiel ce za słu żo nych lu dzi sta no wi swo isty hołd za ich wkład
w kształ to wa nie się i udział w do pro wa dze niu do współ cze sne go sta -
nu, po dzie więć dzie się ciu la tach od po wsta nia, Morskiego Instytutu
Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego.

Tomasz Linkowski 
Dyrektor Morskiego Instytutu Rybackiego 

– Państwowego Instytutu Badawczego
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Mie�czy�sław�Bo�guc�ki
(1884–1965)

Mie czy sław Bo guc ki uro dził się 10 li sto pa -
da 1884 ro ku w Ło dzi z oj ca Ta de usza, urzęd -
ni ka ko le jo we go i mat ki Klau dy ny, z do mu
Prze radz kiej. W Ło dzi mło dy Mie czy sław
roz po czął swo ją edu ka cję. Tu uczęsz czał
do gim na zjum. Już ja ko do ro sły czło wiek
wspo mi nał tam ten okres na stę pu ją co:
Uczęsz cza jąc do miej sco we go pań stwo we go

gim na zjum fi lo lo gicz ne go sty ka łem się od lat dzie cin nych z sys te -
mem szkol nym ów cze sne go car skie go rzą du, zdą ża ją ce go do wy na -
ro do wie nia pod le głych mu na ro do wo ści dro gą przy mu so we go ob ru -
sien ja. Świa do mość uci sku do zna wa ne go przez spo łe czeń stwo
pol skie bar dzo wcze śnie doj rza ła tak w mo im, jak i mo ich ró wie śni -
ków umy słach. Po wsta ła w nas od ru cho wa po trze ba czyn ne go sprze -
ci wu. Wy ra zi ła się ona w po wsta niu taj nych kó łek sa mo kształ ce nia,
na któ rych uwzględ nio ne by ły przed mio ty po mi ja ne lub sil nie zre -
du ko wa ne w pro gra mie szkol nym: hi sto ria Pol ski, li te ra tu ra pol ska
i na uki przy rod ni cze. Miesz ka jąc w Ło dzi na tle cha rak te ry stycz -
nych na ów czas dla niej kon tra stów nę dzy i luk su su zbo ga co nych fa -
bry kan tów bar dzo wcze śnie za czą łem upra wiać dzia łal ność spo łecz -
ną, ucząc ro bot ni ków na uki czy ta nia i pi sa nia, kol por tu jąc
nie le gal ną li te ra tu rę i or ga ni zu jąc śród nich ze bra nia, na któ rych
czy ta no i dys ku to wa no bro szu ry re wo lu cyj ne otrzy my wa ne od dzia ła -
ją cej na te re nie Ło dzi P. P. S. Or ga ni zu jąc po nad to od kla sy 6 po cząw -
szy kół ka nie le gal ne śród ko le gów Ro sjan, któ rych za opa try wa łem
w li te ra tu rę ro syj ską wcią ga łem się stop nio wo co raz wię cej w nie -
le gal ną dzia łal ność re wo lu cyj no -spo łecz ną1. 

W ósmej kla sie zo stał usu nię ty z gim na zjum za udział w przy go -
to wa niach do straj ku szkol ne go, któ ry miał być wy ra zem sprze ci wu
wo bec po li ty ki ru sy fi ka cyj nej władz za bor czych. O tych wy da rze -
niach pi sał: Wy da lo ny ze szko ły w 1904 w okre sie przy go to wy wa nia
straj ku szkol ne go, wy je cha łem do Mo skwy, gdzie zło ży łem eg za min
ma tu ral ny ja ko eks tern w 19052.

W 1905 ro ku roz po czął stu dia przy rod ni cze na Wy dzia le Fi lo zo -
ficz nym Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go w Kra ko wie. Jed no cze śnie
uczęsz czał na kur sy „wal ki czyn nej”, jak to okre ślał, or ga ni zo wa ne
przez kra kow ską PPS. Po ukoń cze niu ta kie go kur su, bę dąc czyn nym
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1 Ar chi wum PAN w War sza wie, Ak ta oso bo we prof. M. Bo guc kie go.
2 Ar chi wum PAN w War sza wie, Ak ta oso bo we prof. M. Bo guc kie go.
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człon kiem par tii, wy je chał do War sza wy. Kil ka mie się cy póź niej zo -
stał aresz to wa ny za dzia łal ność re wo lu cyj ną i uwię zio ny na osiem
mie się cy.

Po od by ciu ka ry miał do wy bo ru na tych mia sto wy wy jazd w głąb
Ro sji lub za  gra ni cę. Wy bra łem to ostat nie i wy je cha łem do Kra ko wa,
kon ty nu ując tam prze rwa ne stu dia. ... Do dzia łal no ści par tyj nej wię -
cej nie wró ci łem. Na pię cie re wo lu cyj ne w 1907 znacz nie w Kon gre -
sów ce osła bło, na to miast po głę biał się wów czas co raz bar dziej roz -
dź więk mię dzy pra wi cą i le wi cą PPS. Zra żo ny fa na ty zmem
zwal cza ją cych się frak cji i nie wy bred ną for mą ich wal ki ze so bą wy -
co fa łem się z par tii po świę ca jąc ca ły swój czas stu diom uni wer sy tec -
kim1.

Je sie nią 1907 ro ku wy brał się do Pa ry ża, gdzie pod szko lił się z ję -
zy ka fran cu skie go. Po zło że niu prze pi sa nych eg za mi nów ukoń czył
osta tecz nie w 1911 ro ku na Sor bo nie stu dia przy rod ni cze (li cen ce
dès scien ces na tu rel les).

W 1912 ro ku wró cił do Kra ko wa, by ob jąć sta no wi sko asy sten ta
w Za kła dzie Bio lo gii i Em brio lo gii Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go.
Kie row ni kiem te go Za kła du był zna ny bio log i le karz kra kow -
ski – pro fe sor Emil Go dlew ski ju nior (1875–1944).

Po wy bu chu I woj ny świa to wej, w paź dzier ni ku 1914 ro ku zgło sił
się do Le gio nów Pol skich, a w stycz niu 1915 ro ku wal czył już na fron -
cie. Wra że nia mi z po by tu w woj sku dzie lił się czę sto z pro fe so rem
Go dlew skim. W ma ju 1915 ro ku pi sał: Mnie woj na żad nej krzyw dy
jesz cze nie wy rzą dzi ła. Mi mo że od stycz nia do kwiet nia by łem
w dość trud nych wa run kach hi gie nicz nych i kil ka krot nie zda rza ło
mi się być w dość rzę si stym ogniu, to prze cież cho ro by i ku le omi ja -
ły mnie szczę śli wie2. Cho ro ba reu ma tycz na zmu si ła Bo guc kie go
do opusz cze nia Le gio nów, w któ rych do szedł do stop nia cho rą że go.
Po dłuż szym le cze niu wró cił po now nie na Uni wer sy tet Ja giel loń ski. 

W 1916 ro ku dok to ry zo wał się na Wy dzia le Ma te ma tycz no -Przy -
rod ni czym Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go w Kra ko wie, dy ser ta cją
pt.: Re ge ne ra cja mę skie go gru czo łu roz rod cze go u sa la man dry, któ -
ra zo sta ła w tym sa mym ro ku opu bli ko wa na w Roz pra wach Aka de -
mii Umie jęt no ści w Kra ko wie.

Po dok to ra cie po sta no wił opu ścić Ma ło pol skę i wraz z ro dzi ną za -
miesz kał w War sza wie. W 1917 ro ku zo stał za trud nio ny ja ko asy stent
w Za kła dzie Hi sto lo gii i Em brio lo gii Uni wer sy te tu War szaw skie go.
Je go kie row ni kiem był prof. Mie czy sław Ko no pac ki (1880–1939),
któ re mu dr Bo guc ki za wdzię czał za trud nie nie. 

10

1 Ar chi wum PAN w War sza wie, Ak ta oso bo we prof. M. Bo guc kie go.
2 Zob. U. Per kow ska, Uni wer sy tet Ja giel loń ski w la tach I woj ny świa to wej, Kra ków 1990, s. 99.
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W 1919 ro ku zo stał asy sten tem w Za kła dzie Fi zjo lo gii In sty tu tu
Bio lo gii Do świad czal nej im. M. Nenc kie go w War sza wie, któ ry na -
le żał or ga ni za cyj nie do To wa rzy stwa Na uko we go War szaw skie go.
Prze ło żo nym Bo guc kie go w Za kła dzie Fi zjo lo gii był w tam tym cza -
sie prof. Ka zi mierz Bia ła sze wicz, póź niej szy dy rek tor tej pla ców ki
(1931–1933), któ ry łą czył pra cę w In sty tu cie z kie ro wa niem Ka te -
drą Fi zjo lo gii Zwie rząt UW. Oprócz Bo guc kie go w Za kła dzie pra co -
wa li: Teo dor Vie we ger, An to ni Ko złow ski i Ry szard Szret ter. 

Po cząt ki dłu go let niej przy jaź ni z prof. Bia ła sze wi czem się ga -
ły 1917 ro ku. W cza sie tym za war łem bliż szą zna jo mość z nie od ża -
ło wa nej pa mię ci prof. K. Bia ła sze wi czem pod ów czas kie row ni kiem
Pra cow ni Fi zjo lo gicz nej To wa rzy stwa Na uko we go War szaw skie go.
Ocza ro wa ny at mos fe rą en tu zja zmu dla na uki, pa nu ją cą w je go Pra -
cow ni, jak i je go wy bit ną pra wo ścią cha rak te ru, przy ją łem bez wa -
ha nia je go pro po zy cję ob ję cia asy sten tu ry w Pra cow ni Fi zjo lo gicz -
nej T.N.W. Do kro ku te go skło ni ła mnie nad to chęć po zna nia
or ga ni zmu zwie rzę ce go nie tyl ko od stro ny mor fo lo gicz nej, ale
i od stro ny je go czyn no ści1. 

In sty tut trze ba by ło bu do wać od pod staw. M. Bo guc ki z uzna niem
pi sał o wkła dzie prof. Bia ła sze wi cza w je go po wo ła nie: Pra cu jąc
z nim od po cząt ku za bie gów o utwo rze nie In sty tu tu Nenc kie go, le -
piej niż kto in ny mo głem oce nić ogrom pra cy, ja ką wy ko nał
przy zwal cza niu prze szkód, z któ ry mi ini cja ty wa ta się spo tka ła2. 

W 1920 ro ku prze rwał pra cę na uko wą i za cią gnął się do Woj ska
Pol skie go, by bro nić kra ju. W woj sku pod czas woj ny pol sko -bol sze -
wic kiej do słu żył się stop nia pod po rucz ni ka. 

Po za koń cze niu walk wró cił do pra cy na uko wej w In sty tu cie Bio -
lo gii Do świad czal nej im. M. Nenc kie go, gdzie peł nił tak że funk cję
se kre ta rza w la tach 1921–1932. Nie za po mi nał o na ucza niu. W ro ku
aka de mic kim 1920/1921 pro wa dził wy kła dy z em brio lo gii na Wol nej
Wszech ni cy w War sza wie, zaś w ro ku aka de mic kim 1921/1922 trzy
dni w ty go dniu pro wa dził go dzin ny wy kład z em brio lo gii ogól nej
na Wy dzia le Le kar skim Uni wer sy te tu Ste fa na Ba to re go w Wil nie.
W 1922 ro ku za służ bę woj sko wą i obro nę mło dej pań stwo wo ści pol -
skiej zo stał od zna czo ny Krzy żem Nie pod le gło ści.

Już w tym okre sie dr Bo guc ki ze tknął się ze spra wa mi do ty czą cy mi
ba dań mor skich. 18 czerw ca 1921 ro ku po wo ła no Mor ski Urząd Ry bac -
ki, przy któ rym usta no wio no Mor skie La bo ra to rium Ry bac kie. Od dłuż -
sze go cza su trwa ły roz mo wy na te mat struk tu ry we wnętrz nej i pro gra -
mu MLR. Stro nę rzą do wą re pre zen to wa ły dwie zna ne po sta cie:
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1 Ar chi wum PAN w War sza wie, Ak ta oso bo we prof. M. Bo guc kie go.
2 M. Bo guc ki, Prof. dr Ka zi mierz Bia ła sze wicz, „Ac ta Bio lo giae Expe ri men ta lis”, nr 1 (1947),  s. 5.
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na czel nik Wy dzia łu Ry bac kie go Mi ni ster stwa By łej Dziel ni cy Pru skiej
Jó zef Bo ro wik oraz dr Fran ci szek Lu bec ki. Szu ka li oni od po wied nich
kan dy da tów na no wo utwo rzo ne sta no wi ska w la bo ra to rium. Pro wa dzo -
no roz mo wy ze zna ny mi zoo lo ga mi i bio lo ga mi: w Kra ko wie z prof. Mi -
cha łem Sie dlec kim, w Po zna niu z prof. An to nim Ja kub skim., w War sza -
wie z dr. Mie czy sła wem Bo guc ki m1. 

W la tach 20. XX wie ku Bo guc ki pra co wał w In sty tu cie Nenc kie go.
Tak pi sał o swo ich ba da niach: Mo ja pra ca ba daw cza te go okre su
skie ro wa na by ła po cząt ko wo na za gad nie nia fi zjo lo gii roz wo ju.
Do tej ka te go rii na le ży 5 prac po świę co nych ba da niom sztucz nej
par te no ge ne zy jaj ża by2. W 1928 ro ku dr Bo guc ki ha bi li to wał się
na Uni wer sy te cie War szaw skim w za kre sie fi zjo lo gii zwie rząt, uzy -
sku jąc sto pień do cen ta na pod sta wie pra cy Z ba dań nad dzie wo ródz -
twem sztucz nym. War to rów nież od no to wać staż, któ ry od był w tym
cza sie na Sta cji Zoo lo gicz nej w Ne apo lu. Wy ni ki tych ba dań ogło sił
w pra cy Wpływ ci śnie nia osmo tycz ne go na po wsta nie pe ri wi te li nu
w za płod nio nych ja jach je żow ców. 
Na po cząt ku lat 30. doc. M. Bo guc ki bli żej ze tknął się z za gad nie nia -
mi do ty czą cy mi ba dań mor skich, a 19 ma ja 1930 ro ku wziął czyn ny
udział w Wal nym Zgro ma dze niu człon ków MIR w War sza wie i zo -
stał wy bra ny człon kiem Za rzą du. 

W lip cu 1930 ro ku M. Bo guc ki uczest ni czył w in te re su ją cej wy pra wie.
De le ga cja pol skie go ry bo łów stwa mor skie go w skła dzie: na czel nik Wy dzia -
łu Ry bac kie go De par ta men tu Mor skie go Mi ni ster stwa Prze my słu i Han -
dlu dr F. Lu bec ki, na czel nik Mor skie go Urzę du Ry bac kie go w Gdy ni A.
Hry nie wic ki i czło nek za rzą du sto wa rzy sze nia MIR dr M. Bo guc ki, uda ła
się 4 lip ca 1930 ro ku na po kła dzie ku tra ba daw cze go „Ewa” do kil ku por -
tów państw nad bał tyc kich z za da niem za po zna nia się ze sta nem i or ga ni -
za cją ry bo łów stwa mor skie go w tych kra jach. 6 lip ca ku ter przy był do Ry -
gi, a 8 lip ca wy szedł z Ry gi, kie ru jąc się do Tal li na, do kąd do tarł 10 lip ca.
Dzień póź niej ku ter wy szedł z Tal li na w kie run ku Hel sing for su (Hel si nek),
przy by wa jąc tam te goż sa me go dnia. 15 lip ca wy ru szo no do Sztok hol mu,
na stęp nie na wy spę Go tland do Ro ne hamn, aby 23 lip ca przy być do He lu
i Gdy ni. Rok 1932 był po myśl ny w ka rie rze na uko wej M. Bo guc kie go, gdyż
zo stał po wo ła ny na sta no wi sko kie row ni ka Sta cji Mor skiej w He lu. Po li -
kwi da cji MLR oraz Dzia łu Eko no mii i Or ga ni za cji Ry bac twa3, Mi ni ster -
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1 Wię cej na ten te mat zob. A. Ro pe lew ski, Mor ski In sty tut Ry bac ki. Lu dzie i wy da rze -
nia 1921–2001, Gdy nia 2001, s. 12.

2 Ar chi wum PAN w War sza wie, Ak ta oso bo we prof. M. Bo guc kie go.
3 Dział Eko no mii i Or ga ni za cji Ry bac twa zo stał utwo rzo ny w 1926 ro ku w Byd gosz czy

ja ko od dział Pań stwo we go In sty tu tu Na uko we go Go spo dar stwa Wiej skie go w Pu ła -
wach. Na je go cze le stał J. Bo ro wik. Zob. A. Ro pe lew ski, Mor ski In sty tut Ry bac ki. 
Lu dzie i wy da rze nia 1921–2001, Gdy nia 2001, s. 15.
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stwo Wy znań Re li gij nych i Oświe ce nia Pu blicz ne go oraz Mi ni ster -
stwo Prze my słu i Han dlu po sta no wi ły po wo łać w 1932 ro ku Sta cję
Mor ską w He lu. Or ga ni za cyj nie zo sta ła ona wcie lo na do In sty tu tu
Nenc kie go. W tym cza sie szu ka no od po wied niej oso by na sta no wi -
sko kie row ni ka Sta cji. Ja ko że pod le ga ła ona In sty tu to wi, więc po -
wsta ła myśl po wie rze nia jej kie row nic twa pra cow ni ko wi tej in sty -
tu cji. Za in te re so wa nie spra wa mi ba dań mor skich, za gra nicz ne
prak ty ki bio lo gicz ne, człon ko stwo w MIR to atu ty, któ re prze ma wia -
ły na ko rzyść M. Bo guc kie go. Prof. A. Ro pe lew ski przy pusz cza, że
za miar po wie rze nia mu kie row nic twa Sta cji Mor skiej wy szedł z ini -
cja ty wy dr. Lu bec kie go1.
8 stycz nia 1932 ro ku ze brał się Ko mi tet Or ga ni za cyj ny Sta cji Mor -
skiej. W je go skład wcho dzi li: rad ca W. Przy by ło wicz, dr F. Lu bec ki,
prof. M. Sie dlec ki, J. Bo ro wik, prof. E. Go dlew ski oraz prof. K. Bia -
ła sze wicz. Na pierw szym ze bra niu omó wio no spra wy or ga ni za cyj -
ne, pro gra mo we, bu dże to we oraz per so nal ne. W ra mach te go ostat -
nie go punk tu ob rad Ko mi tet for mal nie po wo łał doc. Mie czy sła wa
Bo guc kie go na sta no wi sko kie row ni ka Sta cji Mor skiej.
No mi na cję tę tak wspo mi nał: Gdy w koń cu ro ku 1931 In sty tut im.
Nenc kie go za pro po no wał mi ob ję cie kie row nic twa pro jek to wa nej
Sta cji Mor skiej nad Bał ty kiem, pod ją łem się te go za da nia z en tu zja -
zmem. Mo je za in te re so wa nia fau ną mor ską i wa run ka mi jej by to -
wa nia zro dzi ły się rów no cze śnie, bo już w cza sach stu denc kich, gdy
ja ko słu chacz Sor bo ny od by wa łem kur sy prak tycz ne na Sta cji Bio -
lo gicz nej w Ro scoff. Brak mor skiej pla ców ki ba daw czej w Pol sce od -
czu wa łem bar dzo sil nie i by łem prze świad czo ny, że pol skim bio lo -
gom dzie je się krzyw da, bo nie ma jąc do stę pu do mo rza ska za ni by li
na za mknię cie w te ma ty ce lą do wej i słod ko wod nej2. 
No we obo wiąz ki ob jął w po cząt ku 1932 ro ku. Zja wiał się w He lu
prze waż nie raz w mie sią cu, wzbu dza jąc wśród miej sco wych lu dzi
za in te re so wa nie swo ją po sta cią odzia ną w ciem ną sze ro ką pe le ry nę,
z du żym be re tem na gło wie3.
La tem 1932 ro ku z wi zy tą na Sta cji Mor skiej za wi tał de le gat rzą du
bry tyj skie go do Mię dzy na ro do wej Ra dy Ba dań Mo rza, wi ce pre zes
an giel skie go Kró lew skie go To wa rzy stwa Na uko we go, wy kła dow ca
bio lo gii na sta rym szkoc kim uni wer sy te cie w St. An drews, prof. sir
d’Ar cy Wen tworth Thomp son. Przy był na po kła dzie pol skie go stat -
ku „Lwów” 17 sierp nia 1932 ro ku do Gdy ni, skąd na ku trze „Ewa”
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1 Zob. A. Ro pe lew ski, Prof. dr Ka zi mierz De mel. Żoł nierz – ba dacz mo rza – na uczy ciel,
Gdańsk 1978, s. 103.

2 Ar chi wum PAN w War sza wie, Ak ta oso bo we prof. M. Bo guc kie go.
3 A. Ro pe lew ski, Prof. dr Ka zi mierz De mel. Żoł nierz – ba dacz mo rza – na uczy ciel,

Gdańsk 1978, s. 106.
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udał się na Hel, gdzie spę dził kil ka dni, zwie dza jąc Sta cję Mor ską.
W za gad nie nia zwią za ne z pol ski mi ba da nia mi mo rza wpro wa dzi li
go kie row nik Bo guc ki i Ka zi mierz De mel. Gość wziął rów nież udział
w spo tka niach to wa rzy skich z pań stwem Bo guc ki mi, De me la mi oraz
in ny mi przy rod ni ka mi ba wią cy mi w tym cza sie w He lu1. 

W lip cu 1933 ro ku od był się trze ci kurs bio lo gii mo rza w He lu.
Bra ło w nim udział pra wie 30 osób, w tym kil ku przy szłych pra cow -
ni ków i na ukow ców Sta cji Mor skiej i MIR, m. in. Wa le rian Cię gle -
wicz oraz Wła dy sław Mań kow ski. Jed nym z wy kła dow ców był doc.
Bo guc ki, któ ry omó wił za gad nie nia zwią za ne z fi zjo lo gią zwie rząt
mor skich. War to wspo mnieć, że uczest ni cy kur su by li za kwa te ro wa -
ni w bu dyn ku wy na ję tym przez Sta cję Mor ską w hel skiej ko lo ni ry -
bac kiej, są sia du ją cym z do mem K. De me la, przy daw nej uli cy Por -
to wej. W po łu dnio wo -wschod niej czę ści bu dyn ku na par te rze
znaj do wa ło się miesz ka nie kie row ni ka Bo guc kie go, któ ry zaj mo wał
je la tem oraz pod czas co mie sięcz nych wi zyt w He lu. W dru giej czę -
ści par te ru znaj do wa ły się zbio ry mu ze al ne Sta cji, zaś na pię trze wy -
na ję te go do mu urzą dzo no po ko je dla jej pra cow ni ków. W bu dyn ku
li czą cym w su mie 105 m2 by ło 9 po koi.

Jesz cze w 1933 ro ku kie row nik Sta cji Mor skiej po ku sił się o ma -
łe pod su mo wa nie jej dzia łal no ści i or ga ni za cji. Opis ten da je wgląd
w pro ble my, z ja ki mi wte dy mu sia ła zma gać się no wa pla ców ka na -
uko wa. M. Bo guc ki pi sał na stę pu ją co: Sta cja Mor ska po okre sie
przy go to waw czym i do ko na nej w ro ku ubie głym re or ga ni za cji mo -
że już w ro ku bie żą cym od dać na usłu gi ba da czy pol skich kil ka
miejsc do pra cy. Wa run ki kry zy so we, w ja kich pla ców ka ta po wsta -
wa ła, spra wi ły, że po sia da ona wie le jesz cze bra ków za rów no
pod wzglę dem urzą dzeń tech nicz nych, jak i pod wzglę dem za sob no -
ści w apa ra tu rę na uko wą. Tem po dal szej pra cy or ga ni za cyj nej bę -
dzie nie wąt pli wie za leż ne od stop nia za in te re so wa nia się ba da nia -
mi mor ski mi przez ogół przy rod ni ków w Pol sce. Da lej czy ta my:
Sta cja Mor ska, za opa trzo na we wszel kie no wo cze sne urzą dze nia
i apa ra tu rę sta nie się rze czy wi sto ścią. Cel ten da le ki jest jesz cze,
ale oko licz ność że w tak trud nych wa run kach mo gli śmy do tej pra -
cy przy stą pić już dziś, mo że do dać każ de mu otu chy2. Sło wa te świad -
czy ły o głę bo kiej wie rze Bo guc kie go w po wo dze nie mi sji zbu do wa -
nia pla ców ki na uko wo -ba daw czej z praw dzi we go zda rze nia.

3 ma ja 1934 ro ku M. Bo guc ki wy je chał z Gdy ni w po dróż służ bo -
wą do An glii w ce lu za po zna nia się z or ga ni za cją i dzia łal no ścią mor -
skich pla có wek ba daw czych. Nie wie le wia do mo o sa mej po dró ży Bo -
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1 A. Ro pe lew ski, Mor ski In sty tut Ry bac ki. Lu dzie i wy da rze nia 1921-2001, Gdy nia 2001, s. 21.
2 M. Bo guc ki, Sta cja Mor ska na He lu, „Wszech świat”, nr 2 (1933).
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guc kie go, jej ce lem by ło za zna jo mie nie się z or ga ni za cją po dob nych
in sty tu cji bio lo gicz no -mor skich. W An glii zwie dził Ply mo uth, na -
stęp nie ko lej ne mor skie pla ców ki ba daw cze na Hel go lan dzie
i w Ber gen. Przy po mnij my, że kil ka lat wcze śniej zwie dził sta cje bio -
lo gicz ne w Ne apo lu i Ro scoff. W tym sa mym ro ku Bo guc ki wszedł
w skład de le ga cji pol skiej do Mię dzy na ro do wej Ra dy Ba dań Mo rza. 
Oprócz kie ro wa nia Sta cją, doc. Bo guc ki ob jął ko lej ne sta no wi sko.
W 1934 ro ku zo stał dy rek to rem In sty tu tu Bio lo gii Do świad czal nej
im. M. Nenc kie go. Pia sto wał ten urząd do wy bu chu II woj ny świa -
to wej. No wo cze sna te ma ty ka ba daw cza, do sko na ła or ga ni za cja pra -
cy i otwar ty cha rak ter In sty tu tu Nenc kie go by ły głów ny mi czyn ni -
ka mi, któ re wy zna cza ły je go ran gę za rów no w kra ju, jak i wśród
za gra nicz nych ośrod ków na uko wych. Pod dy rek cją Bo guc kie go in -
sty tu cja ta roz wi nę ła się w znacz nym stop niu. W tym okre sie za czę -
to mó wić o po wsta łych w In sty tu cie szko łach na uko wych: fi zjo lo gii
i che mii po rów naw czej Ka zi mie rza Bia ła sze wi cza, pro to zo olo gii do -
świad czal nej – opar tej na ba da niach Ja na i Sta ni sła wy Dem bow -
skich, eto lo gii – Ro mu al da Min kie wi cza i Ja na Dem bow skie go oraz
pol skiej szko le lim no lo gicz nej, któ rej pod sta wy stwo rzy li Al fred Li -
tyń ski i Mie czy sław Bo guc ki. Pla ców ka ta sły nę ła rów nież ze swo -
jej sie ci sta cji te re no wych. Oprócz tej utwo rzo nej w He lu, ist nia ła
już wcze śniej sta cja w Wi grach (1920), zaś za ka den cji dy rek to ra Bo -
guc kie go w 1935 ro ku utwo rzo no po dob ną w Piń sku.

M. Bo guc ki nie za po mniał tak że o na ucza niu stu den tów. Ze spi su
wy kła dów w ro ku aka de mic kim 1935/1936 Uni wer sy te tu Jó ze fa Pił -
sud skie go w War sza wie (ta ką na zwę przy jął UW w owym cza sie),
wia do mo, że pro wa dził on przez dwie go dzi ny w ty go dniu wy kład
na te mat fi zjo lo gii roz ro du. War to jesz cze od no to wać, że w 1937 ro -
ku M. Bo guc ki zo stał od zna czo ny Krzy żem Ofi cer skim Po lo nia Re -
sti tu ta za za słu gi w or ga ni zo wa niu Sta cji Mor skiej. 

Do licz nych obo wiąz ków M. Bo guc kie go na le ża ło tak że uczest ni -
cze nie w po sie dze niach Mię dzy na ro do wej Ra dy Ba dań Mo rza. Jed -
no z nich od by ło się w Ko pen ha dze i trwa ło od 23 do 28 ma ja 1938
ro ku. M. Bo guc ki brał udział w pra cach Ko mi sji Bał ty ku. Wy gło sił
re fe rat na te mat przy czyn „klę ski szpro to wej” w la tach 1937-1938.
Pod kre ślił, że sta rał się zba dać, czy szpro ty znik nę ły ty ko z wód
u wy brze ży pol skich, czy też z ca łe go Bał ty ku. Dal sze re fe ra ty w du -
żym stop niu na wią zy wa ły do wy stą pie nia pol skie go eks per ta. Zda -
niem prof. Sie dlec kie go, re fe rat M. Bo guc kie go był naj bar dziej in -
te re su ją cy.

Do naj więk szych osią gnięć or ga ni za cyj nych Bo guc kie go w 1938
ro ku na le ży za li czyć prze no si ny do no we go bu dyn ku Sta cji Mor skiej
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w Gdy ni, nad któ re go pro jek to wa niem oraz bu do wą spra wo wał nad -
zór. M. Bo guc ki za miesz kał na dru gim pię trze bu dyn ku w je go za -
chod niej czę ści, na par te rze swo je miej sce zna leź li po zo sta li pra cow -
ni cy Sta cji – W. Cię gle wicz, W. Mań kow ski, A. Bur sa, Z. Mu lic ki, zaś
na pierw szym pię trze za miesz ka li pań stwo De me lo wie. Pra ce or ga -
ni za cyj ne przy prze no si nach z He lu do Gdy ni oraz obo wiąz ki dy rek -
to ra In sty tu tu Nenc kie go pra wie bez resz ty ab sor bo wa ły mój czas
i ener gię. Na wła sną pra cę nie wie le zo sta wa ło mi cza su. To też
w okre sie tym ogło si łem tyl ko 3 drob ne pra ce1.

Wy buch II woj ny świa to wej prze rwał ka rie rę na uko wą pro fe so -
ra. Oku pa cja nie miec ka 1939 ro ku do pro wa dzi ła do prze rwa nia dzia -
łal no ści In sty tu tu Bio lo gii Do świad czal nej im. Nenc kie go w War sza -
wie, któ rym od kil ku lat kie ro wał. W oku po wa nej sto li cy mu siał te raz
zna leźć so bie in ne za trud nie nie. Do 1944 ro ku pra co wał ko lej no ja -
ko szklarz oraz urzęd nik szpi tal nic twa. Wy ka zał się pa trio ty zmem,
pro wa dząc nie le gal ne wy kła dy z fi zjo lo gii czło wie ka dla stu den tów
me dy cy ny. Je go sy tu acja skom pli ko wa ła się po wy bu chu Po wsta nia
War szaw skie go w 1944 ro ku. Wte dy to mu siał wy je chać ze sto li cy
i prze niósł się w oko li ce Skier nie wic, gdzie na dal pro wa dził taj ne
wy kła dy dla stu den tów.

Za koń cze nie dzia łań wo jen nych w Eu ro pie w ma ju 1945 ro ku by -
ło oka zją do usta le nia przez ów cze sne mo car stwa no we go po rząd ku
na kon ty nen cie. Pol ska zy ska ła sze ro ki do stęp do mo rza. Przy od bu -
do wie struk tur pań stwo wych kra ju nie moż na by ło po mi nąć spraw
zwią za nych z ry bo łów stwem. Już 24 ma ja 1945 ro ku Mi ni ster stwo
Prze my słu wy sła ło do M. Bo guc kie go pi smo na stę pu ją cej tre ści:
Na wnio sek De par ta men tu Mor skie go mia nu ję Oby wa te la Kie row -
ni kiem Mor skie go La bo ra to rium Ry bac kie go zw. Sta cja Mor ska
w Gdy ni z dn. 1 ma ja r. b. w V -ym stop niu służ bo wym2. Pi smo za -
adre so wa no do Gdy ni, na le ży więc wnio sko wać, że M. Bo guc ki dość
szyb ko, bo już w ma ju 1945 ro ku, po ja wił się nad mo rzem. Fakt ten
zda je się po twier dzać dal sza ko re spon den cja. 30 ma ja De par ta ment
Mor ski Mi ni ster stwa Prze my słu wy słał do Głów ne go Mor skie go
Urzę du Ry bac kie go w Gdy ni pi smo na stę pu ją cej tre ści: De par ta -
ment prze sy ła w za łą cze niu no mi na cje ob. ob. Dr. Bo guc kie go Mie -
czy sła wa i Dra De me la Ka zi mie rza ce lem do rę cze nia ich za in te re -
so wa nym. Dy rek tor De par ta men tu Jan Woj nar3. Za in te re so wa ni
otrzy ma li pi sma 2 czerw ca, po twier dza jąc ich od biór pod pi sem.
No mi na cja na kie row ni ka MLR po sta wi ła przed Bo guc kim no we wy -
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1 Ar chi wum PAN w War sza wie, Ak ta oso bo we prof. M. Bo guc kie go.
2 Ar chi wum MIR w Gdy ni, Akta oso bo we prof. M. Bo guc kie go.
3 Ar chi wum MIR w Gdy ni, Akta oso bo we prof. M. Bo guc kie go.
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zwa nia. Po now nie mu siał wy ka zać się ta len tem or ga ni za tor skim,
cho ciaż wa run ki do pra cy by ły zu peł nie in ne od tych pa nu ją cych
przed woj ną. Doc. Bo guc ki wspo mi nał, że woj na nie tyl ko znisz czy -
ła na sze warsz ta ty pra cy na uko wej i nie tyl ko sil nie uszczu pli ła sze -
re gi pra cow ni ków, ale jed no cze śnie ob ni ży ła, przy naj mniej cza so -
wo, zdol ność twór czą tych co po zo sta li. To też trze ba by ło kil ku
mie się cy, aby za cząć my śleć no wy mi ka te go ria mi, by wżyć się na
no wo w za gad nie nia na uko we, aby wy pra co wać na no wo tę nie zbęd -
ną do pra cy na uko wej zdol ność sku pia nia się1. 

Głów nym ce lem kie row ni ka MLR by ło po now ne zor ga ni zo wa nie
daw nej pla ców ki na uko wo -ba daw czej. Za miesz kał w bu dyn ku MLR
przy Alei Zjed no cze nia, zaj mu jąc swo je daw ne miesz ka nie. Po za -
koń cze niu woj ny w gma chu tym po zo stał jesz cze ob ser wa cyj ny po -
ste ru nek ob słu gi wa ny przez kil ku żoł nie rzy ra dziec kich, któ rzy zaj -
mo wa li dwa po ko je na par te rze. Do Gdy ni przy by wa li tak że po
za wie ru sze wo jen nej po zo sta li daw ni pra cow ni cy MLR i Sta cji Mor -
skiej. Przez ca łe la to 1945 ro ku pro wa dzo no pra ce po rząd ko wo -re -
mon to we. Doc. Bo guc ki pi sał o nich na stę pu ją co: Wzno wie nie dzia -
łal no ści Sta cji Mor skiej [wła ści wie MLR – P. H. Dor szew ski]
wy ma ga ło od two rze nia wszyst kich pod sta wo wych ele men tów nie -
zbęd nych do pra cy ba daw czej: wy re mon to wa nia uszko dzo ne go bu -
dyn ku, wszyst kich in sta la cji, zdo by cia księ go zbio ru fa cho we go,
przy rzą dów la bo ra to ryj nych i oce ano gra ficz nych, środ ków lo ko mo -
cji i na rzę dzi po ło wu oraz co naj waż niej sze – sku pie nia współ pra -
cow ni ków. Wszyst kie te za gad nie nia trze ba by ło roz wią zy wać w wa -
run kach nie zwy kle trud nych po wo jen ne go cha osu2. 

Bu dy nek la bo ra to ryj ny zo stał od da ny do użyt ku na po cząt ku
wrze śnia 1945 ro ku. Doc. Bo guc ki wspo mi nał: Od te go mo men tu we -
szli śmy w okres urzą dza nia we wnętrz ne go po szcze gól nych pra cow -
ni, za opa try wa nia ich w me ble i przy rzą dy ko niecz ne do pra cy.
Okres ten trwa jesz cze, gdyż o ile kwe stia ume blo wa nia zo sta ła 
z grub sza roz wią za na przez zor ga ni zo wa nie warsz ta tu sto lar skie go,
to kwe stia przy rzą dów i che mi ka liów wciąż jest bo lącz ką zna ną
wszyst kim in sty tu cjom na uko wym w Pol sce3. War to nad mie nić, że
ofi cjal ne wzno wie nie dzia łal no ści MLR na stą pi ło 30 wrze śnia pod -
czas uro czy sto ści, na któ rą za pro szo no go ści z in sty tu cji ry bo łów -
stwa mor skie go. 

W dniach od 4 do 8 lip ca 1945 ro ku przed sta wi cie le ry bo łów stwa
mor skie go: dy rek tor Głów ne go Mor skie go Urzę du Ry bac kie go 
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A. Hry nie wic ki, dy rek tor MIR dr J. Ku li kow ski i dy rek tor MLR doc.
M. Bo guc ki do tar li do Dar ło wa, Szcze ci na i Świ no uj ścia, by za po -
znać się z in fra struk tu rą ry bac ką tych por tów. 

Rok 1946 mi nął na spo tka niach i wy jaz dach. Od 12 do 17 sierp -
nia M. Bo guc ki ra zem z dr. Cię gle wi czem, ja ko pierw si po woj nie re -
pre zen tan ci Pol ski, wzię li udział w do rocz nej se sji Mię dzy na ro do -
wej Ra dy Ba dań Mo rza w Sztok hol mie. Po po wro cie do Pol ski, 
6 wrze śnia przed sta wi li spra woz da nie z po dró ży na po sie dze niu na -
uko wym MLR. Jesz cze w tym sa mym mie sią cu doc. Bo guc ki, dr De -
mel i dr Cię gle wicz wzię li tak że udział w pierw szej wiel kiej na ra -
dzie ry bac kiej, któ ra od by ła się 27 i 28 wrze śnia w Szcze ci nie.
Kie row nik MLR wy gło sił tam re fe rat po świę co ny pro ble mo wi za łóg
dla pol skich da le ko mor skich stat ków ry bac ki ch1. 

W tym okre sie M. Bogucki pro wa dził tak że wy kła dy aka de mic -
kie. Po wsta ją ca po II woj nie świa to wej Aka de mia Me dycz na 
w Gdań sku roz po czę ła za ję cia na Wy dzia le Far ma cji 4 grud nia 1946
ro ku. Pierw sze wy kła dy na wy dzia le pro wa dzi li: doc. I. Adam czew -
ski z fi zy ki, prof. T. Sul ma z bo ta ni ki oraz prof. Bo guc ki z fi zjo lo gii. 
1 stycz nia 1949 ro ku do szło do for mal ne go włą cze nia MLR do MIR,
choć fak tycz nie na stą pi ło to kil ka mie się cy póź niej. Po po łą cze niu
MLR z In sty tu tem M. Bo guc ki zo stał kie row ni kiem Dzia łu Ich tio lo -
gicz ne go. Od po wied nie pi smo z mi ni ster stwa wy sła no 26 kwiet nia.
Czy ta my w nim: Z dniem 1 stycz nia 1949 ro ku mia nu ję Oby wa te la
Kie row ni kiem Dzia łu w Mor skim In sty tu cie Ry bac kim w Gdy ni 
w II –ej gru pie upo sa że nia pra cow ni ków na uki2. 
8 kwiet nia 1949 ro ku MIR zor ga ni zo wał na ra dę po świę co ną za gad -
nie niu sta nu za so bów dor szy bał tyc kich, na któ rej M. Bo guc ki wy -
gło sił re fe rat Pol skie po ło wy dor sza w świe tle ba dań bio lo gicz nych.
W 1950 ro ku M. Bo guc ki zo bo wią zał się opra co wać pro jekt roz sze -
rze nia pol skich po ło wów po za Bał tyk. W lip cu te go ro ku otwo rzył
do rocz ny kurs bio lo gii mo rza. Sam po pro wa dził za ję cia z cha rak te -
ry sty ki fi zy ko che micz nej śro do wi ska mor skie go (5 go dzin) oraz z fi -
zjo lo gii zwie rząt mor skich (5 go dzin)3. 

Pod ko niec 1951 ro ku usu nię to M. Bo guc kie go z In sty tu tu. Ja ko
że ukoń czył już 66 lat, wła dze po sta no wi ły prze nieść go w stan spo -
czyn ku. De cy zję tę pod jął Mi ni ster Że glu gi pi smem z 29 grud nia
1950 ro ku. M. Bo guc ki pró bo wał in ter we nio wać, w dniu 10 mar ca
1951 ro ku skie ro wał pi smo do dy rek cji MIR, w któ rym pro sił o moż -
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Gdańsk 1978, s. 184.

Ksiazka_MIR_wnetrze-popr_25-07-11_Layout 1  11-07-25  21:41  Page 18



li wość kon ty nu owa nia pra cy, jed nak de cy zja by ła od mow na. Przy -
czy ny po zby cia się pro fe so ra tak na kre ślił po kil ku la tach dy rek tor
Z. Fru czek: brak po wią za nia na uki z po trze ba mi za cho dzą cych prze -
mian spo łecz nych i go spo dar czych i tu za ob ser wo wa no, że nie po -
tra fił włą czyć się czyn nie, a ra czej wy ka zał bier ność i obo jęt ność do
za cho dzą cych prze mian w kra ju. Prze nie sio ny w stan spo czyn ku 
z po wo du prze kro cze nia wie ku i wy żej po da nych po wo dów1. 

Odej ście M. Bo guc kie go w stan spo czyn ku z dniem 1 ma ja by ło
dla pra cow ni ków In sty tu tu wiel kim za sko cze niem. 17 mar ca człon -
ko wie tzw. la bo ra to ryj nej gru py człon ków Związ ku Za wo do we go
Pra cow ni ków Pań stwo wych przy MIR zwo ła li ze bra nie, na któ rym
do ma ga li się po zo sta wie nia pro fe so ra. Je den z la bo ran tów wy stą pił
z za rzu tem wo bec nie go, że nie brał udzia łu w pra cach spo łecz nych
i nie był od da ny ca łą du szą wła dzy lu do wej. Od by ło się gło so wa nie,
w któ rym 22 oso by opo wie dzia ły się za po zo sta wie niem pro fe so ra,
tyl ko jed na by ła prze ciw. Mi mo te go M. Bo guc ki opu ścił swo ją pra -
cow nię już 31 mar ca, gdyż miał do wy ko rzy sta nia jesz cze za le gły
urlop. Przez pa rę na stęp nych mie się cy na dal miesz kał na te re nie
gma chu In sty tu tu2. Osta tecz nie prze niósł się w paź dzier ni ku do Pań -
stwo we go In sty tu tu Bio lo gii Do świad czal nej im. M. Nenc kie go w Ło -
dzi, był sa mo dziel nym  pra cow ni kiem na uko wym. Kie row nic two
Dzia łu Ich tio lo gicz ne go MIR prze jął po nim dr W. Mań kow ski. 

War to od no to wać, że uchwa łą Cen tral nej Ko mi sji Kwa li fi ka cyj -
nej dla Pra cow ni ków Na uki z dnia 30 czerw ca 1954 ro ku przy zna no
M. Bo guc kie mu ty tuł pro fe so ra nad zwy czaj ne go. Z wnio skiem 
o nada nie ty tu łu wy stą pił prof. dr W. Nie mier ko. 2 lu te go 1954 ro ku
na pi sał: Prof. M. Bo guc ki jest wy bit nym spe cja li stą w dzie dzi nie  fi -
zjo lo gii zwie rząt mor skich i wnio sek o przy zna nie mu ty tu łu pro fe -
so ra nad zwy czaj ne go nie mo że bu dzić żad nych wąt pli wo ści3.

2 li sto pa da 1956 ro ku po ja wi ła się oka zja po wro tu do MIR. Prof.
Cię gle wicz zło żył re zy gna cję ze sta no wi ska za stęp cy dy rek to ra do
spraw na uko wych. Dy rek tor In sty tu tu Z. Fru czek za pro po no wał to
sta no wi sko prof. Bo guc kie mu, któ ry li czył 72 la ta i nie chciał po dej -
mo wać się tak od po wie dzial nych obo wiąz ków. Na pro po zy cję dy rek -
to ra Frucz ka od po wie dział li stem z 22 li sto pa da, w któ rym na pi sał:
Po zo rien to wa niu się w obec nym sta nie or ga ni za cji MIR do sze dłem
do prze świad cze nia, że roz wój MIR po szedł bar dzo da le ko w kie run -
ku za in te re so wań go spo dar czo -tech nicz nych i dla ba dań na uko wych
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bio lo gicz nych nie wie le w nim zo sta ło miej sca. Nie wąt pli wie za ini -
cjo wa ne w MIR pra ce z tech no lo gii pro duk tów ryb nych, z dzie dzi ny
eko no mi ki i sta ty sty ki ry bac kiej oraz tech ni ki po ło wów i sprzę tu ry -
bac kie go są w Pol sce bar dzo po trzeb ne i po win ny być na wła ści wym
miej scu na le ży cie oce nio ne. Wy da je mi się jed nak błę dem po łą cze -
nie tych spe cjal no ści w jed ną or ga ni za cyj ną ca łość z pra ca mi bio lo -
gicz ny mi i ich tio lo gicz ny mi, wraz z ba da nia mi śro do wi ska mor skie -
go, któ re sta no wi ły pod sta wę za dań na uko wych In sty tu tu1. List prof.
Bo guc kie go skut ko wał tym, że do koń ca 1956 ro ku sta no wi sko za stęp -
cy dy rek to ra MIR do spraw na uko wych nie zo sta ło ob sa dzo ne. 

23 li sto pa da 1957 ro ku  prof. Bo guc ki  prze wod ni czył ob ra dom
Sek cji  Ry bo łów stwa i Prze my słu Ryb ne go Ra dy Na uko wej przy Mi -
ni strze Że glu gi i Go spo dar ki Wod nej. Ob ra dy do ty czy ły roz wo ju ry -
bo łów stwa pol skie go i od by wa ły się w MIR.

Bę dąc w Gdy ni, prof. Bo guc ki od wie dzał cza sa mi daw ne miej sce
pra cy. Z no ta tek prof. De me la wia do mo, że 27 lip ca 1959 ro ku prof.
Bo guc ki za wi tał do In sty tu tu, gdzie spo tkał się z daw ny mi ko le ga -
mi2. W tym że ro ku nada no mu ty tuł pro fe so ra zwy czaj ne go, któ ry
był pew ne go ro dza ju pod su mo wa niem je go dłu go let niej ka rie ry na -
uko wej. W ro ku na stęp nym (30 wrze śnia) pro fe sor prze szedł na za -
słu żo ną eme ry tu rę. Nie ozna cza ło to, że od ra zu zo sta wił spra wy na -
uki. Na dal pa mię ta no o nim w In sty tu cie Bio lo gii Do świad czal nej
im. M. Nenc kie go, gdzie da rzo no go wiel kim sza cun kiem. Wła dze In -
sty tu tu Nenc kie go po sta no wi ły w 1963 ro ku po wie rzyć mu funk cję
prze wod ni czą ce go Ra dy Na uko wej tej pla ców ki. W tym sa mym ro -
ku pro fe sor był rów nież go ściem Ra dy Na uko wej MIR. Mi mo że nie
star cza ło już mu sił na ba da nia, pro fe sor Bo guc ki brał ak tyw ny
udział w re da go wa niu cza so pism na uko wych. Zmarł w War sza wie 
8 lu te go 1965 ro ku.

Do ro bek po nad 50 lat pra cy na uko wej prof. Bo guc kie go jest bar -
dzo ob szer ny i wszech stron ny. Pierw sze pu bli ka cje do ty czy ły re ge -
ne ra cji mę skie go gru czo łu roz rod cze go u sa la man dry. Ar ty kuł ten
w ję zy ku fran cu skim uka zał się w 1914 ro ku, zaś w 1916 ro ku wy da -
no dru kiem je go pra cę dok tor ską do ty czą cą tej sa mej te ma ty ki. Pra -
cu jąc w In sty tu cie Bio lo gii Do świad czal nej im. M. Nenc kie go, pro -
fe sor opu bli ko wał sze reg prac po świę co nych pro ble mom
dzie wo ródz twa do świad czal ne go u pła zów i szkar łup ni. Więk szość 
z nich uka za ła się w Pra cach Za kła du Fi zjo lo gii In sty tu tu im. M. Nenc -
kie go, m.in.: Ba da nia nad dzie wo ródz twem sztucz nym jaj ża by pło -

20

1 A. Ro pe lew ski, Mor ski In sty tut Ry bac ki. Lu dzie i wy da rze nia 1921-2001, Gdy nia 2001, s. 60.
2 A. Ro pe lew ski, Prof. dr Ka zi mierz De mel. Żoł nierz – ba dacz mo rza – na uczy ciel,

Gdańsk 1978, s. 264.

Ksiazka_MIR_wnetrze-popr_25-07-11_Layout 1  11-07-25  21:41  Page 20



wej (1921), Dal sze ba da nia nad dzie wo ródz twem sztucz nym (1922),
Ro la krwi w sztucz nej par te no ge ne zie jaj ża by (1923) oraz pra ca 
ha bi li ta cyj na Z ba dań nad dzie wo ródz twem sztucz nym (1927).
Ostat ni mi pra ca mi wy ko na ny mi w Za kła dzie Fi zjo lo gii In sty tu tu 
im. M. Nenc kie go by ły ba da nia nad za leż no ścią śro do wi ska we -
wnętrz ne go sko ru pia ków od zmian za cho dzą cych w śro do wi sku ota -
cza ją cym: O re gu lo wa niu ci śnie nia osmo tycz ne go he mo lim fy rów -
no no gów mor skich oraz Ba da nia nad re gu la cją skła du mi ne ral ne go
krwi ra ka. Pod ko niec lat 20. XX wie ku prof. Bo guc ki skie ro wał swo -
je za in te re so wa nia na fi zjo lo gię eko lo gicz ną, roz po czy na jąc wie lo -
let nie stu dia nad za gad nie niem przy sto so wań zwie rząt do ży cia 
w wo dach sło na wych. Z tej dzie dzi ny opu bli ko wał bar dzo war to ścio -
we pra ce: Ba da nia nad prze pusz czal no ścią błon oraz ci śnie niem
osmo tycz nym jaj ryb ło so sio wa tych oraz O re gu la cji ci śnie nia osmo -
tycz ne go u po dwo ja (Me si do tea en to mon L.). Uzu peł nia ją tę te ma -
ty kę pra ce o bio lo gii roz ro du i roz wo ju me du zy Au re lia au ri ta L., 
a po II woj nie świa to wej, po dob ne ba da nia nad po dwo jem (O roz ro -
dzie po dwo ja w Bał ty ku). W 1937 ro ku za mie ścił dwa ar ty ku ły 
w Biu le ty nie Sta cji Mor skiej: O prze cho wy wa niu zwie rząt ży wych 
w akwa riach oraz Okres roz ro du nie któ rych ga tun ków fau ny Bał ty -
ku. Kon ty nu ując pra ce nad bio lo gią zwie rząt sło no wod nych, szcze -
gól ną uwa gę po świę cił wie losz cze to wi Ne re is di ver si co lor (Müll).
Ba dał je go eko lo gię, roz wój oraz ada pta cję do roz cień czo nej wo dy
mor skiej i wo dy słod kiej. Na stęp nie wy dał dwie mo no gra fie – Ne re ida
(1951) oraz Pod wój (1956). Szcze gól nie waż ne są ba da nia nad bio lo gią
po dwo ja i wie losz cze ta. Pra ce te moż na śmia ło na zwać pio nier ski mi
w kra jo wych ba da niach bio lo gii mo rza oraz wód słod kich o zmien nym
stop niu za so le nia. Licz ne je go pra ce we szły do li te ra tu ry świa to wej.
By ły oma wia ne przez A. Dal cqa (Les ba ses phy sio lo gi qu es de la fécon -
da tion et de la parthénogénèse), J. Ne edha ma (Che mi cal Em brio lo gy)
oraz A. Kro gha (Osmo tic re gu la tion in aqu atic ani mals). Do ro bek ten
uzu peł nia pra ca Mor skie sta cje bio lo gicz ne (1950), któ ra jest jed ną 
z pierw szych na ten te mat w pol skim pi śmien nic twie. 

Wy jąt ko we by ły za słu gi pro fe so ra w or ga ni za cji ba dań hy dro bio -
lo gicz nych w Pol sce, zwłasz cza w za kre sie pro ble ma ty ki mor skiej.
Je go na zwi sko zwią za ne by ło z po wsta niem i roz wo jem Sta cji Mor -
skiej, na stęp nie Mor skie go La bo ra to rium Ry bac kie go i Mor skie go
In sty tu tu Ry bac kie go. Po tra fił za pew nić in sty tu cjom na uko wo -ba -
daw czym nie tyl ko od po wied nią ba zę ma te rial ną (np. plan gma chu
Sta cji w Gdy ni), ale przede wszyst kim wy szko lić nie zbęd ną ka drę
na uko wą. Dla po twier dze nia moż na przy to czyć sło wa dy rek to ra
MIR Z. Frucz ka: Ja ko kie row nik sa mo dziel nej pla ców ki MLR, 
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a póź niej Kie row nik Dzia łu Ich tio lo gicz ne go sta rał się zor ga ni zo -
wać i po sta wić pra cę na uko wą na od po wied ni po ziom. Z wy po wie -
dzi na ukow ców na szych wy ni ka, że ob. Bo guc ki był dość wy so kiej
kla sy na ukow cem dba ją cym o szcze gól ne po głę bie nie wie dzy na -
uko wej, był wy ma ga ją cym i po tra fił od pod le głe go Mu per so ne lu wy -
ma gać. Wie dzę po sia da ną sta rał się prze ka zy wać. (…) uprzej my,
wy ka zu ją cy du ży po ziom in te lek tu al ny1. 

Prof. Bo guc ki roz wi jał oży wio ną dzia łal ność, peł niąc sze reg za -
szczyt nych i od po wie dzial nych funk cji. Re pre zen to wał Pol skę 
w Mię dzy na ro do wej Ra dzie Ba dań Mo rza. W la tach 1955-1965 prze -
wod ni czył Ko mi te to wi Hy dro bio lo gicz ne mu Pol skiej Aka de mii Na -
uk, na stęp nie Ko mi te to wi Ba dań Mo rza, a w la tach 1960-1963 Sek -
cji Bio lo gicz nej tej in sty tu cji. Był człon kiem Rad Na uko wych
Mi ni ster stwa Że glu gi, MIR i Za kła du Bio lo gii Wód PAN. Już od lat
20. XX wie ku brał udział w re da go wa niu cza so pism na uko wych. Od
1926 ro ku za czę ło wy cho dzić „Ar chi wum Hy dro bio lo gii i Ry bac -
twa”, któ re współ re da go wał z A. Li tyń skim. Po kil ku let niej prze rwie
wzno wił ten ty tuł w 1947 ro ku. W 1953 ro ku cza so pi smo to zmie ni ło
ty tuł na „Pol skie Ar chi wum Hy dro bio lo gii”, zaś prof. Bo guc ki peł -
nił w nim obo wiąz ki re dak to ra. Po dob ną funk cję pia sto wał od 1956
ro ku w „Ac ta Bio lo giae Expe ri men ta lis”. W la tach 1954-1957 był re -
dak to rem dzia łu Bio lo gii Pol skiej Bi blio gra fii Ana li tycz nej PAN.
Współ pra co wał przy wy da wa niu „Biu le ty nu” Sta cji Mor skiej, MLR
oraz „Prac” MIR. Był człon kiem kil ku to wa rzystw na uko wych: 
Mię dzy na ro do we go To wa rzy stwa Lim no lo gicz ne go, Pol skie go To wa -
rzy stwa Zoo lo gicz ne go, Pol skie go To wa rzy stwa Bio che micz ne go, 
To wa rzy stwa Fi zjo lo gicz ne go oraz To wa rzystw Na uko wych – War -
szaw skie go, Łódz kie go i Gdań skie go. 

Za osią gnię cia na uko we zo stał uho no ro wa ny wie lo ma od zna cze -
nia mi i wy róż nie nia mi: ho no ro wym człon kow stwem Pol skie go To -
wa rzy stwa Hy dro bio lo gicz ne go, na gro dą na uko wą mia sta Gdań ska,
Zło tą Od zna ką „Za słu żo ny Dzia łacz To wa rzy stwa Roz wo ju Ziem Za -
chod nich”, Krzy żem Ofi cer skim Po lo nia Re sti tu ta oraz Krzy żem
Nie pod le gło ści. Pro fe sor Bo guc ki był ce nio ny za wiel ką wie dzę i do -
świad cze nie. Pierw szy zwró cił  uwa gę na moż li wość zwięk sze nia po -
ło wów śle dzi  na Bał ty ku, wi dział też przy szłość pol skie go ry bo łów -
stwa na da le kich ło wi skach Mo rza Ba rent sa, Is lan dii i Gren lan dii.
Uzna jąc  wy bit ne za słu gi prof. Mie czy sła wa Bo guc kie go, MIR na -
zwał je den ze swo ich stat ków je go imie niem. 
Po tra fił być ostry i bez kom pro mi so wy, gdy bro nił swo ich po glą dów
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i za sad. Na przy kład pod czas zjaz du zoo lo gów w Ło dzi nie wa hał się
wy stą pić pu blicz nie prze ciw prof. Hir schle ro wi, któ ry w cza sie woj -
ny za de kla ro wał się ja ko Nie miec. 
Prof. Bo guc ki po zo stał w pa mię ci ba da czem, któ ry zaj mo wał się naj -
czę ściej pra ca mi la bo ra to ryj ny mi nad ze bra nym w mo rzu ma te ria -
łem. Pod sta wę prac ba daw czych pro fe so ra sta no wi ły za wsze eks pe -
ry men ty, któ re pro wa dził z ogrom ną po my sło wo ścią i pra co wi to ścią
Po tra fił go dzi na mi prze sia dy wać nad ma te ria łem przy rod ni czym ze
wzro kiem utkwio nym w szkłach lu py czy oku la rze mi kro sko pu. Był
su ro wym re cen zen tem i na uczy cie lem. Szko lił mło dych na ukow ców
w za kre sie zbie ra nia i opra co wy wa nia ma te ria łu oraz przy go to wy -
wa nia pra cy do dru ku1. Trud no nie zgo dzić się ze sło wa mi prof. 
W. Mań kow skie go, któ ry pi sał na stę pu ją co: Pro fe sor dr Mie czy sław
Bo guc ki przez pra wość swe go cha rak te ru, głę bo kie za mi ło wa nie do
wie dzy oraz po świę ce nie w szko le niu ka dry na uko wej był god nym
do na śla do wa niu wzo rem2. 

Fe�liks�Chrzan
(1911–1985)

Fe liks Chrzan uro dził się 9 wrze śnia 1911
ro ku w Gro dzi sku Dol nym (daw ne woj.
lwow skie) ja ko czwar te dziec ko ro bot ni ka
ko le jo we go To ma sza i An ny z do mu Baj. Do
szko ły po wszech nej uczęsz czał w ro dzin nej
miej sco wo ści, na stęp nie wstą pił do gim na -
zjum w Le żaj sku. Eg za min doj rza ło ści zdał
w czerw cu 1932 ro ku. W sierp niu te go ro ku

po wo ła no go do woj ska i po 13 mie sią cach służ by prze nie sio no do
re zer wy w stop niu ka pra la pod cho rą że go. We wrze śniu 1933 ro ku
zdał eg za min wstęp ny na Wy dział Che micz ny Po li tech ni ki War szaw -
skiej. Aby za pew nić so bie utrzy ma nie pod jął rów no cze śnie do dat ko -
wą pra cę w Elek trow ni War szaw skiej. W mar cu 1934 ro ku na sku -
tek re duk cji pra cow ni ków zo stał zwol nio ny i z bra ku ja kich kol wiek
fun du szów mu siał zre zy gno wać ze stu diów w War sza wie.
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1 A. Ro pe lew ski, Prof. dr Ka zi mierz De mel. Żoł nierz – ba dacz mo rza – na uczy ciel,
Gdańsk 1978, s. 207.

2 W. Mań kow ski, Mie czy sław Bo guc ki 10 XI 1884 – 8 II 1965, „Eko lo gia Pol ska”, se ria B,
z. 3 (1965), s. 288.
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Prze niósł się do Kra ko wa, gdzie zo stał tym cza so wo za trud nio ny
w Kra kow skiej Izbie Rol ni czej, je sie nią 1934 ro ku wstą pił na Wy -
dział Rol ni czy Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go. Pod czas stu diów spe -
cja li zo wał się z ry bac twa. Po ukoń cze niu II ro ku od był wa ka cyj ną
prak ty kę w go spo dar stwie sta wo wym w To mi cach ko ło Wa do wic. Za -
po znał się tam z za gad nie nia mi go spo dar ki ry bac kiej. 

Od 1 lip ca do 31 sierp nia 1937 ro ku F. Chrzan prze by wał w gdyń -
skim Od dzia le Ry bac kim Sta cji Mor skiej w He lu, gdzie wy ko ny wał
pra ce pod opie ką Bo ry sa Di xo na. Już wte dy wy ka zy wał du że za in -
te re so wa nie ich tio lo gią sto so wa ną. Stu dia ukoń czył w 1938 ro ku,
uzy sku jąc ty tuł in ży nie ra rol nic twa. Pra cę dy plo mo wą na pi sał na te -
mat po ży wie nia na tu ral ne go ka ra sia. Od lu te go 1939 ro ku pra co wał
ja ko na uczy ciel w Za wo do wej Szko le Ry bac kiej (póź niej sze Tech ni -
kum Ry bac kie) w Sie ra ko wie nad War tą.

We wrze śniu 1939 ro ku uczest ni czył w dzia ła niach wo jen nych ja -
ko pod po rucz nik re zer wy i do wód ca ko lum ny amu ni cyj nej. Pod czas
walk zo stał ran ny i tra fił do nie wo li nie miec kiej. W li sto pa dzie za -
koń czył ho spi ta li za cję i pod czas trans por tu uda ło mu się zbiec.
Po cząt ko wo ukry wał się i za ra biał na ży cie ja ko zwy kły ro bot nik. 
W mar cu 1941 ro ku zo stał za an ga żo wa ny przez Kra jo we To wa rzy -
stwo Ry bac kie w Kra ko wie na sta no wi sko kie row ni ka Do świad czal -
nej Sta cji Ry bac kiej w Roż no wie nad Du naj cem, któ rą mu siał zor -
ga ni zo wać od pod staw. Po wo ła no ją m. in. w ce lu zba da nia wpły wu
za po ry wod nej na wę drów ki ryb oraz dla za bez pie cze nia by tu tro ci
du na jec kiej, któ ra mia ła tar li ska w gór nym od cin ku rze ki. F. Chrzan
pra co wał na Sta cji do stycz nia 1945 ro ku, zaj mu jąc się go spo dar ką
ryb ną na Du naj cu i Je zio rze Roż now skim.

Po przej ściu fron tu wró cił do Kra ko wa. 1 kwiet nia 1945 ro ku ob -
jął sta no wi sko star sze go asy sten ta w Za kła dzie In ży nie rii Rol ni czej
UJ. Po za koń cze niu pierw sze go ro ku aka de mic kie go, we wrze śniu
1945 ro ku, po pro sił o zwol nie nie z UJ, po nie waż otrzy mał pro po zy -
cję pra cy w Mor skim La bo ra to rium Ry bac kim.

Po sta no wił prze nieść się do Gdy ni. Od 1 paź dzier ni ka 1945 ro ku
roz po czął pra cę w cha rak te rze asy sten ta -ich tio lo ga w tam tej szym
Dzia le Ich tio lo gicz nym MLR. Po wie rzo no mu pro wa dze nie ba dań
nad cy klem ży cio wym i cha rak te ry sty ką bio lo gicz no -ry bac ką dor -
sza bał tyc kie go. Opra co wa nie ze bra ne go ma te ria łu za bra ło mu po -
nad dwa la ta. Wspo mi nał, że spra wa nie by ła pro sta. Przede wszyst -
kim brak by ło bi blio te ki i apa ra tu ry, któ rej część zo sta ła wy wie zio na
przez Niem ców1. W związ ku z tym doc. M. Bo guc ki za pro po no wał 
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1 Ar chi wum MIR w Gdy ni, Ak ta oso bo we prof. F. Chrza na.
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F. Chrza no wi wy jazd do Nie miec Za chod nich w ce lu od szu ka nia za -
gra bio nych ele men tów wy po sa że nia daw nej Sta cji Mor skiej. Wy pły -
wał tam trzy krot nie na pol skich stat kach. Po dłu gich po szu ki wa -
niach od na lazł bi blio te kę i część apa ra tu ry Sta cji, któ re znaj do wa ły
się w Szko le Mor skiej (Se efahrt schu le) w Ham bur gu -Al to nie.
Wszyst kie te rze czy wró ci ły na stat ku han dlo wym „To ruń” do Gdy -
ni w sierp niu 1946 ro ku. Od zy ska no oko ło 70% przed wo jen ne go księ -
go zbio ru. W tym sa mym ro ku (28 wrze śnia) za warł w Kra ko wie
zwią zek mał żeń ski z inż. Ha li ną Maj cher ską, któ ra by ła asy stent ką
w Za kła dzie Ich tio lo gii UJ.

W tym okre sie, obok pra cy ba daw czej, F. Chrzan wy kła dał tak że
na kur sach dla szy prów ry bac kich w la tach 1946–1952. Szko lił z tech -
ni ki ry bo łów stwa mor skie go m. in. w Pań stwo wym Cen trum Wy cho -
wa nia Mor skie go oraz Szko le Ry ba ków Da le ko mor skich w Gdy ni.

W 1948 ro ku roz po czął wy kła dy z tech ni ki ry bo łów stwa mor skie -
go oraz oce ano gra fii ry bac kiej w Wyż szej Szko le Han dlu Mor skie go
(póź niej sza Wyż sza Szko ła Eko no micz na) w So po cie. Przez na stęp -
ne 3 la ta pro wa dził tak że wy kła dy z ich tio lo gii sto so wa nej i ry bac -
twa na Wy dzia le In ży nie rii Rol nej Po li tech ni ki Gdań skiej i Stu dium
Ry bac kim Szko ły Głów nej Go spo dar stwa Wiej skie go w War sza wie.
Ze wzglę du na ogrom pra cy w MLR mu siał zre zy gno wać z wy kła da -
nia na PG i SGGW. Na sta łe zwią zał się tyl ko z uczel nią so poc ką,
gdzie pro wa dził wy kła dy na Wy dzia le Mor skim. 

Po włą cze niu MLR do MIR, F. Chrzan zo stał za trud nio ny od 
1 stycz nia 1949 ro ku ja ko sa mo dziel ny pra cow nik na uko wy na Wy -
dzia le Ich tio lo gicz nym. Po dwóch la tach pra cy w In sty tu cie dy rek -
tor Jan Pie cza ra pi sał o nim, że z obo wiąz ków swo ich wy wią zy wał
się na le ży cie i był jed nym z naj bar dziej pro duk tyw nych na ukow ców
z za kre su ich tio lo gii1.

Jed ną z istot nych kwe stii ro ku 1950 by ło ra cjo nal ne wy ko rzy sta -
nie za le wo wych za so bów ryb. W mar cu i ma ju MIR przy stą pił do za -
ry bia nia Za le wu Szcze ciń skie go szczu pa kiem oraz Za le wu Wi śla ne -
go san da czem. Ca łą ak cją kie ro wał O. Tja der, zaś jed nym 
z współ pra cow ni ków był inż. Chrza n2. 

Od 1 kwiet na 1951 ro ku F. Chrzan zo stał mia no wa ny kie row ni kiem Sek -
cji Ich tio lo gii Sto so wa nej w MIR. W tym mie sią cu uzy skał tak że sto pień
dok to ra na uk agro tech nicz nych na pod sta wie obro nio nej dy ser ta cji na Wy -
dzia le Rol ni czym SGGW w War sza wie pod ty tu łem Stu dia nad bio lo gią
dor sza Za to ki Gdań skiej. Pro mo to rem pra cy był prof. Fran ci szek Staff.
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1 Ar chi wum MIR w Gdy ni, Ak ta oso bo we prof. F. Chrza na.
2 A. Ro pe lew ski, Mor ski In sty tut Ry bac ki. Lu dzie i wy da rze nia 1921-2001, Gdy nia 2001, s. 42.
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W 1952 ro ku dr Chrzan opra co wał za sa dy ochro ny ryb i go spo -
dar ki ry bac kiej na Za le wie Wi śla nym. 9 kwiet nia 1953 ro ku na Ra -
dzie Na uko wej MIR wy gło sił re fe rat po świę co ny za gad nie niom dor -
sza bał tyc kie go. W dniach 27-30 czerw ca 1953 ro ku od by ła się
roz sze rzo na se sja Ra dy Na uko wej MIR z udzia łem na ukow ców 
z ZSRR i NRD. Dr Chrzan wy gło sił na niej re fe rat pod ty tu łem Wy -
ni ki ba dań nad po gło wiem dor sza w po ło wach po łu dnio wo -wschod -
nie go Bał ty ku w la tach 1948–1952.

Uchwa łą z dnia 30 czerw ca 1954 ro ku Ko mi sja Kwa li fi ka cyj na
dla Pra cow ni ków Na uki nada ła F. Chrza no wi ty tuł pro fe so ra nad -
zwy czaj ne go.

W 1955 ro ku prof. Chrzan wy stą pił z ini cja ty wą prze pro wa dze -
nia bo ni ta cji pol skich rzek pod ką tem  moż li wo ści pra wi dło we go ich
za ry bie nia tro cią lub ło so siem.

Od 1 stycz nia 1957 ro ku prof. Chrzan zo stał po wo ła ny przez dy -
rek to ra Z. Frucz ka na kie row ni ka Za kła du Ich tio lo gii po prof. Mań -
kow skim. Od po cząt ku ro ku roz po czął zna ko wa nie tro ci, któ rą za ry -
biał rze ki wpa da ją ce do Za le wu Wi śla ne go. W 1961 ro ku prof.
Chrzan zo stał kie row ni kiem eki py na uko wej dru giej wy pra wy stat -
ku ba daw cze go „Bir kut” na wo dy u brze gów za chod niej Afry ki. Jej
ce lem by ło okre śle nie wa run ków eks plo ata cji i wiel ko ści za so bów
ryb użyt ko wych. Od kwiet nia do sierp nia, na tra sie od Ma ro ka do
Za to ki Gwi nej skiej, wy ko na no po ło wy ba daw cze i ob ser wa cje w za -
kre sie ja ko ści dna mor skie go, tem pe ra tu ry, za so le nia, ga tun ko we go
skła du po ło wów i wy daj no ści po ło wo wej po szcze gól nych re jo nów.

30 wrze śnia 1965 ro ku uchwa łą Ra dy Pań stwa nada no F. Chrza -
no wi ty tuł na uko wy pro fe so ra zwy czaj ne go na uk przy rod ni czych.
W ro ku aka de mic kim 1969/1970 prof. Chrzan zo stał wy bra ny dzie -
ka nem Wy dzia łu Mor skie go WSE w So po cie. W tym ro ku za pa dła
rów nież de cy zja o po łą cze niu WSE z Wyż szą Szko łą Pe da go gicz ną 
w Gdań sku i utwo rze niu Uni wer sy te tu Gdań skie go. Pro fe sor wszedł
do ści słe go Ko mi te tu Or ga ni za cyj ne go, w skład któ re go we szli rek -
to rzy i dzie ka ni obu uczel ni. Po ukon sty tu owa niu się uni wer sy te tu
przez dwie ka den cje był człon kiem se na tu tej że uczel ni.

Pod ko niec wrze śnia 1972 ro ku prof. Chrzan wy ra ził chęć re zy gna cji
ze sta no wi ska kie row ni ka Za kła du Ich tio lo gii MIR. De cy zja ta wią za ła się
z je go pla na mi przej ścia na UG. Osta tecz nie dnia 30 li sto pa da 1972 ro ku
zre zy gno wał z peł nie nia funk cji kie row ni czej. Od ro ku aka de mic kie go
1973/1974 prof. Chrzan po sta no wił prze nieść się do In sty tu tu Eko no mi ki
i Or ga ni za cji Pro duk cji UG, zaś w MIR był za trud nio ny od paź dzier ni ka
1973 ro ku na pół eta tu. Od 1975 ro ku pro fe sor ob jął kie row nic two Za kła -
du Tech no lo gii Pro duk cji Prze my sło wej i Ła dun ko znaw stwa UG.
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Z dniem 1 lu te go 1976 ro ku prof. Chrzan zo stał prze nie sio ny z Za -
kła du Ich tio lo gii do Za kła du Ry bo łów stwa Bał tyc kie go MIR. 

1 paź dzier ni ka 1981 ro ku prof. Chrzan prze szedł na eme ry tu rę.
Do 1982 ro ku kie ro wał jesz cze Za kła dem Tech no lo gii Pro duk cji
Prze my sło wej i Ła dun ko znaw stwa UG. Pro wa dził wy kład „Ba za su -
row co wa ry bo łów stwa mor skie go”. Od 1 kwiet nia 1984 ro ku pra co -
wał na ćwierć eta tu w Za kła dzie Ry bo łów stwa Bał tyc kie go MIR.
Zbie rał ma te ria ły i opra co wy wał pro gno zy po ło wów ło so sia i tro ci,
udzie lał po rad i zaj mo wał się szko le niem w za kre sie bio lo gii ryb wę -
drow nych. Zmarł 19 kwiet nia 1985 ro ku w wie ku 74 lat.

Mię dzy na ro do wa, eks perc ka i na uko wa dzia łal ność prof. Chrza -
na roz po czę ła się w ro ku 1956 ro ku od udzia łu w pra cach or ga nów
na uko wych i  do rad czych Mię dzy na ro do wej Ra dy Ba dań Mo rza
(MRBM). Był eks per tem w Ko mi te cie Ło so sia i Tro ci oraz człon -
kiem Bał tyc kiej Gru py Ro bo czej. Opra co wy wał do rocz ne ra por ty 
o sta nie pol skich ba dań nad ry ba mi wę drow ny mi. W póź niej szym
cza sie był tak że eks per tem Ko mi te tu Atlan tyc kie go oraz Ko mi te tu
Bli skich Mórz Pół noc nych. W tym że ro ku, po do rocz nej kon fe ren cji
na uko wej MRBM w nor we skim Ber gen F. Chrzan wraz z gru pą pol -
skich eks per tów ry bac kich udał się na stat ku MIR „Bir kut” do Ham -
bur ga na I Mię dzy na ro do wy Kon gres Or ga ni za cji Wy ży wie nia i Rol -
nic twa (FAO) po świę co ny na rzę dziom po ło wu ryb i in nych
or ga ni zmów wod ny ch1. W kon fe ren cji FAO po świę co nej mię dzy na -
ro do wej współ pra cy w dzie dzi nie ra cjo nal nej eks plo ata cji ży wych
za so bów mo rza pro fe sor wziął  udział jesz cze raz, w 1969 ro ku 
w Rzy mie2.

Od 1961 ro ku prof. Chrzan, po za dzia łal no ścią na fo rum MRBM,
za czął re pre zen to wać Pol skę w pra cach Mię dzy na ro do wej Ko mi sji
Ry bo łów stwa Pół noc no -Za chod nie go Atlan ty ku (IC NAF) z sie dzi bą
w ka na dyj skim Ha li fa xie. Wią za ło się to z ko niecz no ścią licz nych
de le ga cji za gra nicz nych. W li sto pa dzie 1967 ro ku na wnio sek Zjed -
no cze nia Go spo dar ki Ryb nej (ZGR) prof. Chrzan zo stał człon kiem
Sta łe go Ko mi te tu Środ ków Re gu la cji Ry bo łów stwa IC NAF. W 1969
ro ku Ko mi sja IC NAF ob ra do wa ła po raz pierw szy w Pol sce, w Ja -
błon nej pod War sza wą. Spo tka li się tam re pre zen tan ci 14 państw, 
w tym licz na de le ga cja pol ska z prof. Chrza nem. Pro fe sor Chrzan
brał rów nież udział w licz nych spo tka niach wie lo stron nych lub bi la -
te ral nych państw blo ku so wiec kie go (naj czę ściej ZSRR i NRD) do ty -
czą cych współ pra cy w za kre sie ry bo łów stwa mor skie go tych kra jów.
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1 A. Ro pe lew ski, Prof. dr Ka zi mierz De mel. Żoł nierz – ba dacz mo rza – na uczy ciel,
Gdańsk 1978, s. 240.

2 A. Ro pe lew ski, Mor ski In sty tut Ry bac ki. Lu dzie i wy da rze nia 1921-2001, Gdy nia 2001, s. 84.
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W ostat nim okre sie swo jej ka rie ry na uko wej prof. Chrzan ogra -
ni czył dzia łal ność na fo rum mię dzy na ro do wym nie mal wy łącz nie do
uczest nic twa w spo tka niach Gru py Ro bo czej Ło so sia Bał tyc kie go
MRBM. Na do rocz nej se sji na uko wej MRBM, któ ra od by ła się
pierw szy raz w Pol sce w 1979 ro ku w War sza wie pro fe sor przed sta -
wił re fe rat pod ty tu łem „Fe eding of sal mon and sea tro ut and the ir
fo od re so ur ces in the Bal tic Sea”. Na ostat nim spo tka niu Gru py Ro -
bo czej Oce ny Za so bów Ło so sia Bał tyc kie go MRBM, w któ rym
uczest ni czył prof. Chrzan w Ko pen ha dze w 1980 ro ku, usta lo no po
raz pierw szy do pusz czal ny odło wów te go ga tun ku na Bał ty ku.

Do ro bek na uko wy prof. Fe lik sa Chrza na obej mu je po nad 100 po -
zy cji, w tym 30 w ję zy ku an giel skim. Spe cja li zo wał się w mor skich
za so bach ryb nych. Był jed nym z czo ło wych ich tio lo gów MIR. Pro -
wa dził ba da nia w za kre sie ryb ło so sio wa tych, a w szcze gól no ści tro -
ci wi śla nej. Tą te ma ty ką in te re so wał się już pod czas II woj ny świa -
to wej, kie dy pra co wał ja ko kie row nik Do świad czal nej Sta cji
Ry bac kiej w Roż no wie nad Du naj cem. W 1947 ro ku opu bli ko wał mo -
no gra fię Za gad nie nie ło so sio we w Pol sce. Troć du naj co wa i za po ra
wod na w Roż no wie, gdzie opi sał cykl ży cio wy ło so sia, któ ry uległ
za kłó ce niu wsku tek wy bu do wa nia wy żej wy mie nio nej za po ry. Te ma -
ty ka ta by ła wio dą cą w na stęp nych je go pu bli ka cjach. Na ła mach
cza so pi sma „Prze gląd Ry bac ki” uka zał się ar ty kuł Rze ki ło so sio we
na Zie miach Od zy ska nych (1947) oraz Spra wa go spo dar ki ło so sio -
wej na Za chod nim Po mo rzu (1948).

Od mo men tu za trud nie nia w MLR, a póź niej w MIR, pro wa dził
ba da nia nad bio lo gią dor sza bał tyc kie go. W 1951 ro ku w „Pra cach
MIR” uka za ła się je go dy ser ta cja pod ty tu łem Stu dia nad bio lo gią
dor sza Za to ki Gdań skiej.

W 1954 ro ku w ra mach „Prac MIR” uka zał się ar ty kuł Ba da nia
nad sta nem po gło wia dor sza w po ło wach po łu dnio wo -wschod nie go
Bał ty ku w la tach 1948-1951. Bad nia te wy ka za ły, że sta do dor sza by -
ło bar dzo sil nie eks plo ato wa ne i na le ża ło się spo dzie wać spad ku po -
ło wów. Po dob ną ana li zę do ty czą cą lat 1952-1954 opu bli ko wa no tak -
że w „Pra cach MIR” w 1957 ro ku (Stan sta da dor sza po łu dnio wo - 
-wschod nie go Bał ty ku w la tach 1952–1954).

W 1957 ro ku pro fe sor Chrzan wy dał bro szu rę po pu lar no -na uko -
wą Wę drów ki ryb. Dwa la ta póź niej uka zał się ar ty kuł Ło soś i troć 
w pol skich po ło wach na Bał ty ku w la tach 1946–1955. Opie ra jąc się
na da nych sta ty stycz nych, po mia rach ryb i ba da niu łu sek, pro fe sor
przed sta wił fluk tu ację po ło wów oraz jej przy czy ny. Do ko nał tak że
cha rak te ry sty ki bio lo gicz nej tro ci, po rów nu jąc wiel kość, wiek i tem -
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po wzro stu osob ni ków wy stę pu ją cych w róż nych na szych rze kach.
Wy ja śnił róż ne za leż no ści bio lo gicz ne i przed sta wił prak tycz ne
wnio ski, w ce lu za cho wa nia za so bów ryb nych przez re gu la cję ry bo -
łów stwa.

W 1962 ro ku w „Pra cach MIR” wy da no ar ty kuł Po karm i od ży -
wia nie się dor sza w Za to ce Gdań skiej, gdzie omó wio no za gad nie nie
od ży wia nia się dor sza w za leż no ści od je go wiel ko ści, płci i doj rza -
ło ści płcio wej. Na tej pod sta wie wy su nię to wnio ski od no śnie se zo -
nów, w któ rych na le ża ło by in ten sy fi ko wać po ło wy tej ry by.

W 1972 ro ku w ra mach „Stu diów i Ma te ria łów MIR” pro fe sor wy -
dał mo no gra fię pod ty tu łem Za so by ryb ne i wa run ki ry bo łów stwa
mor skie go. W książ ce tej do ko nał oce ny ak tu al ne go sta nu za so bów
ryb nych Atlan ty ku i po dał wie le in te re su ją cych su ge stii od no śnie
dal szych moż li wo ści roz wo ju ry bo łów stwa na otwar tym oce anie.
Sta ra niem Wy daw nic twa UG uka zał się w 1979 ro ku skrypt uczel -
nia ny Śro do wi sko mor skie i ry by. By ła to pierw sza część se rii Przy -
rod ni cze pod sta wy ry bo łów stwa mor skie go. Do dziś sta no wi on pod -
sta wo we kom pen dium w za kre sie ży wych za so bów mo rza.

W 1955 ro ku uka zał się skrypt dla szkół wyż szych Or ga ni za cja 
i tech ni ka ry bo łów stwa mor skie go. Cz. III Na rzę dzia i tech ni ka po -
ło wów. Z tej dzie dzi ny wy dał tak że ar ty kuł Ba da nie nad dzia ła niem
nie któ rych pre pa ra tów w kon ser wa cji na rzę dzi ry bac kich.

Pro fe sor Chrzan pu bli ko wał rów nież na ła mach ta kich cza so pism
jak „Prze gląd Zoo lo gicz ny”, „Go spo dar ka Ryb na”, „Tech ni ka i Go -
spo dar ka Mor ska” czy „Wszech świat”. W wy daw nic twach IC NAF 
i MRBM opu bli ko wał wy ni ki sze re gu prac do ty czą cych dor sza, ło -
so sia i tro ci oraz ga tun ków ryb wy stę pu ją cych na szel fie afry kań -
skim od Gi bral ta ru do Za to ki Gwi nej skiej.

Pro fe sor wy róż niał się w dzia łal no ści dy dak tycz nej. Szko lił ry -
ba ków na licz nych kur sach. Wy kła dał na uczel niach wyż szych. Pod
je go kie run kiem na pi sa no po nad 100 prac ma gi ster skich. Był pro -
mo to rem 4 prac dok tor skich.

W cią gu wie lu lat prof. Chrzan był człon kiem róż nych sto wa rzy -
szeń i to wa rzystw, m. in. Pol skie go To wa rzy stwa Zoo lo gicz ne go (od
1947 ro ku) i Pol skie go To wa rzy stwa Przy rod ni ków im. Ko per ni ka
(od 1952 ro ku). Za swo ją dzia łal ność na uko wo -dy dak tycz ną zo stał
od zna czo ny: Me da lem X -le cia PRL (1955), Krzy żem Ka wa ler skim
Or de ru Od ro dze nia Pol ski (1959), Zło tą Od zna ką Za słu żo ny Pra cow -
nik Mo rza (1965), Me da lem Ko mi sji Edu ka cji Na ro do wej czy Od -
zna ką Ho no ro wą Za słu żo ny Zie mi Gdań skiej (1973).

29

Ksiazka_MIR_wnetrze-popr_25-07-11_Layout 1  11-07-25  21:41  Page 29



Wa�le�rian�Mi�ko�łaj�Cię�gle�wicz
(1909–1996)

Uro dził się 6 grud nia 1909 ro ku we Lwo wie 
z oj ca Ty tu sa, ma szy ni sty ko le jo we go i mat ki
Pau li ny, z do mu Go łu chow skiej. Wy cho wy wał
się w wie lo dziet nej ro dzi nie. Do szko ły po -
wszech nej i gim na zjum uczęsz czał w la tach
1916–1928 w Stry ju. We wrze śniu  1928 ro ku
roz po czął stu dia na Wy dzia le Ma te ma tycz no -
-Przy rod ni czym Uni wer sy te tu Ja na Ka zi mie -

rza we Lwo wie, któ re ukoń czył w czerw cu 1933 ro ku, uzy sku jąc dy -
plom ma gi stra zoo lo gii wraz z ana to mią po rów naw czą z wy ni kiem
bar dzo do brym. Te mat je go pra cy ma gi ster skiej brzmiał Struk tu ra
we wnętrz na wrze cio na po dzia ło we go u Asca ris me ga lo ce pha la.

Już pod czas stu diów Cię gle wicz in te re so wał się za gad nie nia mi
mor ski mi. W lip cu 1931 ro ku wziął udział w kur sie bio lo gii mo rza,
któ ry zor ga ni zo wa ło Mor skie La bo ra to rium Ry bac kie dla stu den tów
Ko ła Przy rod ni ków Uni wer sy te tu Ja na Ka zi mie rza we Lwo wie.
Uczest ni cy kur su za kwa te ro wa ni by li w Wiel kiej Wsi, bra li udział 
w wy kła dach w He lu, wy pły wa li w rej sy  po Za to ce Gdań skiej. 
Ko lej ny ta ki kurs, zor ga ni zo wa ny tym ra zem przez Sta cję Mor ską,
od był się w lip cu 1933 ro ku. Po raz dru gi wziął w nim udział mgr Cię -
gle wicz. Za in te re so wa nie spra wa mi mor ski mi spra wi ło, że po sta no -
wił prze nieść się do Gdy ni, za mie rza jąc po świę cić się pra cy na uko -
wej w ów cze snej Sta cji Mor skiej w He lu. Po nie waż ta nie
dys po no wa ła wów czas wol ny mi eta ta mi, 1 wrze śnia 1933 ro ku pod -
jął pra cę po moc ni ka ma ga zy nie ra w gdyń skiej Ha li i Chłod ni Ryb -
nej, spół ce, któ ra przy na le ża ła do sto wa rzy sze nia MIR. W wol nym
cza sie pro wa dził ba da nia z dzie dzi ny ich tio lo gii, ko rzy sta jąc z po -
mo cy Bo ry sa Di xo na, któ ry był kie row ni kiem Od dzia łu Ry bac kie go
Sta cji Mor skiej w Gdy ni. W tym okre sie zwią zał się ze sto wa rzy sze -
niem MIR. Na po sie dze niu w dniu 4 ma ja 1934 ro ku, któ re od by ło
się w gdyń skim bu dyn ku Mor skie go Urzę du Ry bac kie go, Cię gle wicz
zo stał człon kiem MIR.

W kwiet niu 1935 ro ku zo stał za trud nio ny na sta no wi sku młod -
sze go asy sten ta ich tio lo ga w Od dzia le Ry bac kim Sta cji Mor skiej. Już
w czerw cu 1935 ro ku ja ko pierw szy pol ski pra cow nik ba daw czy ry -
bo łów stwa mor skie go wy szedł po za Bał tyk na ku trze ry ba ka gdyń -
skie go J. Na dol skie go, by wziąć udział w po ło wach ma kre li staw ny -
mi sie cia mi na wo dach Ska ger ra ku. 11 czerw ca 1936 ro ku 
W. Cię gle wicz wy pły nął z Gdy ni na ku trze „Ewa”, któ ry ob rał kurs
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na Li ba wę. Pro gram tej wy pra wy obej mo wał zba da nie moż li wo ści
eks plo ato wa nia li baw skich wód, ze bra nie po rów naw czych ma te ria -
łów do ba da nia stor ni, zna ko wa nie stor ni, po ło wy plank to nu, szpro -
tów oraz jaj szpro ta w oko li cy Go tlan du. Od 13 do 15 czerw ca od by -
wa ły się po ło wy w oko li cy Li ba wy. 16 czerw ca ku ter wy pły nął 
w kie run ku wy spy Go tland, gdzie do 20 czerw ca pro wa dzo no dal sze
po ło wy. Wy ni kiem wy pra wy by ło stwier dze nie moż li wo ści eks plo -
ato wa nia wód ło tew skich przez pol skich ry ba ków.

Do wy bu chu II woj ny świa to wej mgr Cię gle wicz był dwu krot nie
na róż ne go ro dza ju prak ty kach za gra nicz nych. W la tach 1935–1936
spę dził kil ka mie się cy w la bo ra to riach bio lo gicz no -ry bac kich Da nii
(Ko pen ha ga), An glii (La bo ra to rium Ry bac kie w Lo we stoft), Nor we -
gii (Ber gen, Oslo). Na stęp nie w 1938 ro ku prze by wał w la bo ra to riach
tech no lo gicz nych prze my słu ryb ne go Szko cji (Aber de en), Da nii (Ko -
pen ha ga) i Ho lan dii (Ha ga). Wi zy ty te przy bli ży ły go do pro ble ma ty -
ki tech no lo gii prze twór stwa ryb ne go, któ rą po sta no wił wpro wa dzić
w Sta cji Mor skiej, sta jąc się pio nie rem te go kie run ku ba daw cze go
w Pol sce. Po prze nie sie niu w 1938 ro ku Sta cji Mor skiej z He lu do Gdy -
ni, Cię gle wicz za miesz kał na par te rze no we go bu dyn ku Sta cji.

Wy buch II woj ny świa to wej za stał ma gi stra Cię gle wi cza w Gdy -
ni. Po za ję ciu mia sta przez Niem ców, zo stał on za trzy ma ny i umiesz -
czo ny w ko ście le przy uli cy Świę to jań skiej. Po trzech dniach wy do -
stał go z rąk nie miec kich Ro man Zdro jew ski, urzęd nik Pol skie go
Zjed no cze nia Ry ba ków Mor skich. W. Cię gle wicz mu siał się co dzien nie
mel do wać nie miec kiej po li cji. W tym cza sie ra zem z in ny mi pra cow ni -
ka mi na uko wy mi wy wiózł nie któ re ele men ty wy po sa że nia Sta cji Mor -
skiej i znisz czył księ gę in wen ta rzo wą. Jed no cze śnie spo   rzą dzo no wy -
kaz naj waż niej szych skład ni ków Sta cji, któ ry za wie rał nu me ry
fir mo we po szcze gól nych przed mio tów. Wy kaz ten był naj waż niej -
szym źró dłem in for ma cji o daw nym ma jąt ku Sta cji, któ ry od zy ska -
no po woj nie. W paź dzier ni ku 1939 ro ku W. Cię gle wicz zo stał wy sie -
dlo ny z Gdy ni. Udał się do Kra ko wa, w któ rym na gru dzień te go ro ku
miał wy zna czo ny ter min obro ny dok tor skiej na UJ. Prof. M. Sie dlec -
ki, je go pro mo tor, po sta no wił skie ro wać Cię gle wi cza do współ pra cy
z prof. Fio do rem Spi cza ko wem, jed nak ry chłe aresz to wa nia na ukow -
ców w Kra ko wie prze kre śli ły te za mie rze nia1.

W. Cię gle wicz po sta no wił osiąść na czas woj ny w Miel cu, gdzie
przez rok pra co wał ja ko ro bot nik rol ny i bu dow la ny. Na stęp nie
do wrze śnia 1944 ro ku zo stał za trud nio ny ja ko księ go wy w roz lew ni
pi wa i wy twór ni wo dy so do wej fir my Z. Sta rek. Na sku tek dzia łań
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wo jen nych uległ spa le niu dom, w któ rym miesz kał w Miel cu. Po żar
stra wił część je go do ku men tów oso bi stych.

W li sto pa dzie 1944 ro ku zgło sił się do two rzą cych się władz Pol -
ski Lu do wej w Lu bli nie. Te skie ro wa ły go do pra cy w Za rzą dzie
Głów nym Li gi Mor skiej, gdzie był re fe ren tem do spraw ry bo łów -
stwa. Z po cząt kiem 1945 ro ku prze niósł się z Lu bli na do War sza wy,
spo tkał tu daw nych pra cow ni ków ry bo łów stwa mor skie go; K. De -
me la i A. Hry nie wic kie go. W po ło wie mar ca wszy scy trzej wy bra li
się do Byd gosz czy i we szli w skład tzw. Mor skiej Gru py Ope ra cyj -
nej. W dru giej de ka dzie kwiet nia 1945 ro ku mgr Cię gle wicz przy był
do Gdy ni. Za miesz kał w bu dyn ku MUR, w któ rym dzie lił po kój z K.
De me lem. Na wy brze żu roz po czął pra ce nad in wen ta ry za cją obiek -
tów ry bo łów stwa mor skie go oraz ich wstęp nym za bez pie cza niu.
Wszyst kie swo je dzia ła nia opi sał w spra woz da niu, któ re obej mo wa -
ło okres od 19 do 26 kwiet nia 1945 ro ku1.

Uru cha mia nie obiek tów ry bac kich od zy ska ne go wy brze ża, or ga -
ni za cja ad mi ni stra cji pań stwo wej ry bo łów stwa mor skie go, jak rów -
nież wzna wia nie dzia łal no ści przed wo jen nych in sty tu cji, by ło je go
za da niem ja ko za stęp cy dy rek to ra Głów ne go Mor skie go Urzę du Ry -
bac kie go w Gdy ni. Pod ko niec ma ja 1945 ro ku do tarł do Ust ki i Ko -
ło brze gu, gdzie za po znał się ze sta nem obiek tów ry bac kich. Sta no wi -
sko za stęp cy dy rek to ra pia sto wał od ma ja 1945 do mar ca 1946 ro ku. 

Rok 1946 był jed nym z naj bar dziej po myśl nych dla W. Cię gle wi -
cza. W kwiet niu po sta no wił wró cić do pra cy na uko wej w MLR, gdzie
ob jął funk cję kie row ni ka Dzia łu Tech no lo gicz ne go, któ re go był
głów nym or ga ni za to rem. Zaj mo wa no się w nim m. in. opra co wa niem
me to dy so le nia dor szy i śle dzi, ba da niem za war to ści tłusz czu w mię -
sie dor szy w za leż no ści od po ry ro ku oraz gar bo wa niem skór ry bich.
24 kwiet nia te go ro ku W. Cię gle wicz zło żył eg za mi ny i uzy skał
na Wy dzia le Ma te ma tycz no -Przy rod ni czym Uni wer sy te tu Ja giel loń -
skie go w Kra ko wie dy plom dok to ra fi lo zo fii z za kre su zoo lo gii i ana -
to mii po rów naw czej. Te mat je go pra cy dok tor skiej brzmiał: Wę drów -
ki i wzrost zna ko wa nych stor ni (Pleu ro nec tus fle sus L.) z Za to ki
Gdań skiej i Ba se nu Born holm skie go. Pro mo to rem był prof. dr Hen -
ryk Hoy er. War to przy po mnieć, że pier wot ny ter min obro ny był wy -
zna czo ny już na gru dzień 1939 ro ku, jed nak dzia ła nia wo jen ne spo -
wo do wa ły, że swo ją pra cę dok tor ską obro nił póź niej. Rów nież w tym
ro ku za szły zmia ny w je go ży ciu pry wat nym. 16 ma ja w Gdy ni oże -
nił się z Ire ną Niem co wą z do mu Jan kow ską, z za wo du urzęd nicz ką.
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W. Cię gle wicz wraz z M. Bo guc kim w lip cu 1946 ro ku uczest ni -
czył w se sji Mię dzy na ro do wej Ra dy Ba dań Mo rza (MRBM) w Sztok -
hol mie. 6 wrze śnia na po sie dze niu na uko wym MLR omó wi li jej prze -
bieg. W lip cu te go ro ku Mi ni ster Że glu gi wy zna czył dr. Cię gle wi cza
eks per tem Sta łe go Ko mi te tu Do rad cze go na po sie dze nia Mię dzy na -
ro do wej Kon fe ren cji w spra wie ure gu lo wa nia za gad nie nia nad mier -
nych po ło wów na Mo rzu Pół noc nym i wo dach przy le ga ją cych
do Wysp Bry tyj skich. Cię gle wicz miał skła dać spra woz da nia z jej
prac de le ga to wi J. Bo ro wi ko wi oraz mi ni ster stwu. 10 paź dzier ni ka
te go ro ku zo stał de le go wa ny do wzię cia udzia łu w ro ko wa niach, od -
no śnie wy bo ru punk tu prze ła dun ko we go dla pol skie go ry bo łów stwa
mor skie go w Da nii, oraz w pierw szym ze bra niu Sta łe go Ko mi te tu Do -
rad cze go dla spraw nad mier nych po ło wów – w Lon dy nie, w cha rak -
te rze eks per ta, to wa rzy szą ce go dy rek to ro wi Jó ze fo wi Bo ro wi ko wi1.
Pi smo za koń czo no po le ce niem mi ni stra że glu gi, by do pil no wał za ku -
pu w Sztok hol mie sprzę tu la bo ra to ryj ne go dla MLR w Gdy ni. We
wrze śniu 1946 ro ku dr Cię gle wicz wziął tak że udział w na ra dzie ry -
bac kiej w Szcze ci nie, na któ rej wy gło sił re fe rat Stan na sze go ry bo -
łów stwa w prze szło ści, obec ne po trze by i per spek ty wy przy szło ści.

Pod czas ko lej nej se sji MRBM, któ ra od by ła się w paź dzier ni -
ku 1947 ro ku w Sztok hol mie, dr Cię gle wicz wy gło sił re fe rat na te -
mat po rów naw czych ba dań śle dzi wio sen nej i je sien nej ra sy z Za to -
ki Gdań skiej. 23 li sto pa da te go ro ku zo stał człon kiem Ko mi te tu
do Spraw Chłod nic twa przy Mi ni ster stwie Że glu gi. 

W 1948 ro ku przez krót ki okres prze by wał w Ko pen ha dze, gdzie
zor ga ni zo wa no kurs chłod nic twa ryb ne go. Z dniem 1 ma ja 1948 ro -
ku po wie rzo no W. Cię gle wi czo wi do dat ko we sta no wi sko za stęp cy ko -
mi sa rycz ne go za rząd cy MIR. Peł nił w prak ty ce obo wiąz ki wi ce dy -
rek to ra in sty tu tu. O je go dzia łal no ści i zna cze niu dla MLR oraz MIR
do wia du je my się z ko re spon den cji J. Sze lą gie wi cza z Mi ni ster stwa
Że glu gi: Pra ce wy ko ny wa ne i kie ro wa ne przez dr. Cię gle wi cza w La -
bo ra to rium są o za sad ni czym go spo dar czym i na uko wym zna cze niu.
Ob. dr Cię gle wicz jest pra cow ni kiem nie tyl ko o spe cjal nych fa cho -
wych kwa li fi ka cjach, na ra zie nie do za stą pie nia w La bo ra to rium.
Wy co fa nie Go ze sta no wi ska w La bo ra to rium mo gło by spo wo do wać
nie za mie rzo ne przez De par ta ment Kadr skut ki2.

20 lip ca 1948 ro ku Mi ni ster Że glu gi anu lo wał swo je pi smo, prze -
no szą ce Cię gle wi cza ze sta no wi ska kie row ni ka Dzia łu Tech no lo gii
MLR na sta no wi sko za stęp cy ko mi sa rycz ne go za rząd cy MIR. 
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1 Ar chi wum MIR w Gdy ni, Ak ta oso bo we prof. W. Cię gle wi cza.
2 Ar chi wum MIR w Gdy ni, Ak ta oso bo we prof. W. Cię gle wi cza. 
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Do cza su osta tecz ne go włą cze nia MLR do MIR miał on po zo stać
kie row ni kiem Dzia łu Tech no lo gii MLR. Kie dy włą cze nie to sta ło się
fak tem, Pre zy dium Ra dy Mi ni strów na pi sa ło do Mi ni ster stwa Że -
glu gi, że wy ra zi ło zgo dę na za war cie sto sun ku służ bo we go z W. Cię -
gle wi czem, któ ry od 1 stycz nia 1949 ro ku zo stał wi ce dy rek to rem
MIR do spraw na uko wych. W czerw cu te go ro ku mia no wa no go
na człon ka Ra dy Nad zor czej Mor skich Za kła dów Ryb nych, ale
po trzech mie sią cach zre zy gno wał z tej funk cji.

Mi ni ster że glu gi po wo łał 26 stycz nia 1950 ro ku Ko mi sje Tech -
nicz no -Ry bac ką, któ ra współ pra co wa ła z Pań stwo wym Biu rem 
Pro jek tów Bu dow nic twa Mor skie go. Jej prze wod ni czą cym zo stał 
dr W. Cię gle wicz. W tym sa mym ro ku Mi ni ster Że glu gi po wo łał Cię -
gle wi cza do Ko mi sji Pla nów Dłu go fa lo wych Ry bo łów stwa Mor skie -
go z sie dzi bą przy MIR oraz do ko mi sji opra co wu ją cej za ło że nia
tech nicz ne, eko no micz ne i eks plo ata cyj ne stat ku -ba zy. Tej ostat niej
prze wod ni czył tyl ko mie siąc.

Po za pra cą w MLR, a póź niej w MIR, pro wa dził od kil ku lat wy -
kła dy z tech no lo gii prze twór stwa ryb. W la tach 1946-1948 od by wa -
ły się kur sy dla ry ba ków i pra cow ni ków prze my słu ryb ne go. Cię gle -
wicz wy kła dał na nich oraz w gdyń skiej Pań stwo wej Szko le
Ry bo łów stwa Mor skie go i tzw. Szko le Szy prów, zor ga ni zo wa nej przez
przed się bior stwo Dal mor. W 1950 ro ku od był się ko lej ny kurs bio lo -
gii mo rza w MIR, na któ rym dr Cię gle wicz pro wa dził za ję cia z tech -
no lo gii prze twór stwa ryb ne go. Brał tak że udział w or ga ni za cji szkol -
nic twa śred nie go w za kre sie ry bo łów stwa mor skie go i prze twór stwa
ryb. Wy kła dał i opra co wał pro gra my na ucza nia dla Tech ni kum Ry -
bo łów stwa Mor skie go w Gdy ni oraz Li ceum Prze my słu Ryb ne go
w So po cie. Od 1949 ro ku wy kła dał i two rzył pro gra my dla spe cja li -
za cji ry bo łów stwo na Wyż szej Szko le Han dlu Mor skie go w So po cie
(póź niej sza Wyż sza Szko ła Eko no micz na). Od ro ku aka de mic kie -
go 1950/1951 pra co wał rów nież na Wy dzia le Che mii Spo żyw czej Po -
li tech ni ki Gdań skiej.

W 1954 ro ku przy pa dło 20-le cie pra cy na uko wej W. Cię gle wi cza.
Z tej oka zji 26 lu te go od by ła się Ra da Na uko wa MIR, na któ rej przy -
ję to jed no gło śnie wnio sek o nada nie mu ty tu łu pro fe so ra nad zwy -
czaj ne go. Ofi cjal nie ty tuł ten otrzy mał 30 czerw ca te go ro ku.
Po dzie się ciu la tach, 12 czerw ca 1964 ro ku, Ra da Pań stwa nada ła 
W. Cię gle wi czo wi ty tuł pro fe so ra zwy czaj ne go.

2 li sto pa da 1956 ro ku od by ło się ze bra nie pra cow ni ków MIR,
na któ rym skry ty ko wa no po sta wę spo łecz no -po li tycz ną prof. Cię gle -
wi cza. W na stęp stwie tych dzia łań, 31 grud nia te go ro ku zre zy gno -
wał ze sta no wi ska wi ce dy rek to ra MIR
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Uczel nią, z któ rą zwią zał się na dłuż szy czas, by ła Wyż sza Szko ła
Rol ni cza w Olsz ty nie. Już w 1953 ro ku opra co wał dla niej pro gram
z tech no lo gii prze twór stwa ryb. 5 grud nia 1956 ro ku dzie kan Wy -
dzia łu Ry bac kie go WSR w Olsz ty nie, prof. dr Eu ge niusz Grab da na -
pi sał do MIR: Dzie ka nat Wy dzia łu Ry bac kie go Wyż szej Szko ły Rol -
ni czej w Ol szy nie za mie rza po wie rzyć pro wa dze nie Za kła du
i wy kła dów w przed mio cie ich tio bio lo gii w za kre sie 3 go dzin ty go -
dnio wo pro fe so ro wi dr. Wa le ria no wi Cię gle wi czo wi, pra cow ni ko wi
na uko we mu MIR. Pro fe sor Cię gle wicz wy ra ził zgo dę na przy ję cie
do dat ko wo tych obo wiąz ków, z tym że uza leż nił to od zgo dy władz
prze ło żo nych1. Na mar gi ne sie te go pi sma zna la zła się ad no ta cja, że
prof. Cię gle wicz zrzekł się po roz po czę ciu se me stru wy kła dów
na PG i WSE. 1 lu te go 1957 ro ku ob jął obo wiąz ki kie row ni ka Za kła -
du Bio lo gii Ryb na Wy dzia le Ry bac ki m2. Przez ko lej ne la ta pro wa -
dził za ję cia i kształ cił stu den tów ry bac twa. Z pi sma doc. B. Dą brow -
skie go, dzie ka na Wy dzia łu Ry bac kie go WSR w Olsz ty nie, z 1963
ro ku, do wie dzieć się mo że my, jak war to ścio wym pra cow ni kiem był
prof. Cię gle wicz dla tej uczel ni. Prof. Cię gle wicz zaj mu je na Wy dzia -
le Ry bac kim sta no wi sko kie row ni ka Za kła du Bio lo gii Ryb. Jest to
je den z pod sta wo wych Za kła dów Wy dzia łu i w przy pad ku nie moż -
no ści za trud nie nia prof. Cię gle wi cza na stą pi ła by prze rwa w pro wa -
dze niu za jęć dy dak tycz nych i na uko wych. Prof. Cię gle wicz jest jed -
nym z nie licz nych spe cja li stów w za kre sie ich tio bio lo gii i za stą pie nie
go in nym sa mo dziel nym pra cow ni kiem na uki w chwi li obec nej jest
nie moż li we. Obec nie w Za kła dzie Bio lo gii Ryb jest pro wa dzo nych
6 dok to ra tów i 6 prac ma gi ster skich, oprócz te go prof. Cię gle wicz
pro wa dzi pra cę na uko wą mło dej ka dry znaj du ją cej się w tym za kła -
dzie. Na le ży przy tym nad mie nić, że więk szość dok to ran tów to są
pra cow ni cy Mor skie go In sty tu tu Ry bac kie go3.

Po prze nie sie niu „mor skiej” czę ści Wy dzia łu Ry bac kie go z Olsz -
ty na do Szcze ci na, prof. Cię gle wicz ob jął tam, od 1 stycz nia 1968 ro -
ku, sta no wi sko kie row ni ka Ka te dry Bio lo gii Ryb na Wy dzia le Ry -
bac twa Mor skie go WSR4.

W 1971 ro ku pod jął pra cę w no wo utwo rzo nym In sty tu cie Oce -
ano gra fii Wy dzia łu Bio lo gii i Na uk o Zie mi Uni wer sy te tu Gdań skie -
go, na któ rym wy kła dał przed miot „Za so by bio lo gicz ne mórz, ich
eks plo ata cja i ochro na”. Oprócz prof. Cię gle wi cza, w Za kła dzie Oce -
ano gra fii Bio lo gicz nej za trud nie ni by li: prof. W. Mań kow ski i prof.
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1 Ar chi wum MIR w Gdy ni, Ak ta oso bo we prof. W. Cię gle wi cza.
2 Ar chi wum UWM w Olsz ty nie, Ak ta oso bo we prof. W. Cię gle wi cza.
3 Ar chi wum MIR w Gdy ni, Ak ta oso bo we prof. W. Cię gle wi cza.
4 Ar chi wum UWM w Olsz ty nie, Ak ta oso bo we prof. W. Cię gle wi cza.
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K. Wik to ro wa. Na Uni wer sy te cie Gdań skim pra co wał do 1980 ro ku.
Obok dzia łal no ści dy dak tycz nej i na uko wej prof. Cię gle wicz wie le
cza su po świę cił pra cy w kra jo wych i mię dzy na ro do wych or ga ni za -
cjach zaj mu ją cych się pro ble ma mi ry bo łów stwa mor skie go. Po cząt -
ki kon tak tów W. Cię gle wi cza z MRBM się ga ją 1935 ro ku. Po woj nie
już w 1946 ro ku był eks per tem, a w 1954 ro ku ob ser wa to rem
MRBM. Od no tuj my, że w la tach 1948–1954 Pol ska nie bra ła udzia łu
w pra cach Ra dy ze wzglę dów po li tycz nych. Do pie ro od 1955 ro ku
Cię gle wicz był de le ga tem Pol ski do MRBM z sie dzi bą w Ko pen ha -
dze. Pro fe sor prze wod ni czył dwóm ko mi te tom tej in sty tu cji: Ko mi -
te to wi Bał tyc kie mu (w la tach 1959–1964) i Ko mi te to wi Ryb Den nych
(w la tach 1968–1969). Czyn ny udział w pra cach MRBM przy niósł
mu wy róż nie nie w po sta ci wy bo ru na waż ne sta no wi ska. 13 paź -
dzier ni ka 1965 ro ku na do rocz nym po sie dze niu MRBM w Rzy mie,
prof. Cię gle wicz zo stał wy bra ny wi ce prze wod ni czą cym tej or ga ni -
za cji. Spra wo wał tę funk cję w la tach 1966-1969. Na stęp nie 25 wrze -
śnia 1969 ro ku na se sji MRBM w Du bli nie pro fe sor zo stał wy bra ny
na pre zy den ta tej ra dy. Je go ka den cja trwa ła od 1969 do 1972 ro ku.
Był pierw szym i jak do tych czas je dy nym Po la kiem, któ ry ob jął tak
wy so kie sta no wi sko w MRBM.

W. Cię gle wicz był tak że sta łym de le ga tem Pol ski w Mię dzy na ro -
do wej Ko mi sji Ry bo łów stwa Pół noc no -Wschod nie go Atlan ty ku (NE -
AFC) z sie dzi bą w Lon dy nie. W la tach 1959–1963 był jej wi ce pre zy -
den tem, zaś w la tach 1963–1966 prze wod ni czą cym II Ko mi te tu
Re gio nal ne go.

Ko lej ną or ga ni za cją mię dzy na ro do wą, w któ rej za zna czył swo ją
dzia łal ność prof. Cię gle wicz, był Ko mi tet Do rad czy Ba dań Za so bów
Mórz z sie dzi bą w Rzy mie, stwo rzo ny przez Or ga ni za cję Wy ży wie -
nia i Rol nic twa (FAO) ONZ oraz Mię dzy na ro do wą Ko mi sję Oce ano -
gra ficz ną (IOC). W la tach 1963–1967 prof. Cię gle wicz był człon kiem
te goż ko mi te tu. 

W ma ju 1969 ro ku od by ła się w Ja błon nej pod War sza wą XIX se -
sja Mię dzy na ro do wej Ko mi sji Ry bo łów stwa Pół noc no -Za chod nie go
Atlan ty ku (IC NAF). Prof. Cię gle wicz był jed nym z człon ków pol skiej
de le ga cji na tę se sję.

Bio rąc ak tyw ny udział w pra cach wy mie nio nych or ga ni za cji, zy -
skał sze ro ką po pu lar ność po za gra ni ca mi Pol ski, a jed no cze śnie wy -
so kie uzna nie władz pań stwo wych za god ne re pre zen to wa nie in te re -
sów pol skie go ry bo łów stwa mor skie go na are nie mię dzy na ro do wej.
W cią gu wie lu lat na le żał do róż nych ko mi sji, ko mi te tów i rad na -
uko wych w Pol sce. W la tach 1965–1969 był wi ce prze wod ni czą cym
Głów nej Ko mi sji Mor skiej i za ra zem prze wod ni czą cym Pod ko mi sji
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Roz wo ju Ry bo łów stwa Ko mi te tu Na uki i Tech ni ki (KNiT). W la -
tach 1970–1972 był człon kiem Pre zy dium Ko mi sji Głów nej Ba da nia
i Wy ko rzy sty wa nia Za so bów Mórz i Oce anów KNiT. W sierp niu 1973
ro ku po wo ła no go na prze wod ni czą ce go Mię dzy re sor to wej Ko mi sji
Ba dań i Wy ko rzy sty wa nia Za so bów Mórz i Oce anów. Od 1 mar -
ca 1974 ro ku pro fe sor zo stał człon kiem Ra dy Na uko wo -Tech nicz nej
przy Mi ni ster stwie Rol nic twa (Sek cja Ry bo łów stwa). Był tak że
człon kiem Ko mi sji Kwa li fi ka cyj nej przy Pre zy dium Rzą du ds. kadr
na uko wych w War sza wie. 

Prof. Cię gle wicz peł nił wie le istot nych funk cji rów nież w MIR,
był m. in. człon kiem Ra dy Na uko wej. Do świad cze nie zdo by te na are -
nie mię dzy na ro do wej skut ko wa ło tym, że przez wie le lat był po wo -
ły wa ny na kie row ni ka Gru py Pro ble mo wej ds. współ pra cy z mię -
dzy na ro do wy mi or ga ni za cja mi ry bac ki mi. 

Z dniem 1 czerw ca 1978 ro ku prof. Cię gle wicz prze szedł na eme -
ry tu rę, po zo sta jąc na dal pra cow ni kiem MIR w nie peł nym wy mia rze
eta tu. 2 czerw ca te go ro ku na spe cjal nym, uro czy stym po sie dze niu
Ra dy Na uko wej MIR po dzię ko wa no prof. W. Cię gle wi czo wi za 45 lat
pra cy na rzecz ry bo łów stwa mor skie go.

W tym cza sie zdro wie już mu nie do pi sy wa ło. W czerw cu 1980
ro ku prze szedł za wał ser ca. Po sze ściu mie sią cach nie zdo łał wró -
cić do peł ni sił. 31 grud nia 1980 ro ku z po wo du prze wle kłej cho ro -
by po sta no wił zre zy gno wać z pra cy w MIR. Wcze śniej zre zy gno wał
tak że z prze wod nic twa Mię dzy re sor to wej Ko mi sji Ba da nia i Wy ko -
rzy sty wa nia Za so bów Mórz i Oce anów. W pi śmie do Mi ni stra Han -
dlu Za gra nicz ne go i Go spo dar ki Mor skiej pi sał: W dniu 26 czerw ca
b. r. prze sze dłem za wał ser ca i mi mo dwu krot ne go le cze nia szpi tal -
ne go oraz pią te go mie sią ca cho ro by stan mo je go zdro wia unie moż -
li wia mi peł nie nie tej od po wie dzial nej funk cji1. Mi mo wy co fa nia się
z ży cia na uko we go, nie za po mnia no o je go za słu gach. Se nat Aka de -
mii Rol ni czej w Szcze ci nie (daw na WSR) w 1981 ro ku na dał W. Cię -
gle wi czo wi god ność dok to ra ho no ris cau sa tej uczel ni. Pro fe sor 
W. Cię gle wicz zmarł w wie ku 86 lat w dniu 17 czerw ca 1996 ro ku.
Je go do ro bek na uko wy jest wie lo stron ny i za wie ra wie le pio nier -
skich i klu czo wych dla ry bo łów stwa po zy cji. Był au to rem po nad 150
prac, w tym pod ręcz ni ków, do nie sień, re fe ra tów eks per tyz, ar ty ku -
łów na uko wych i po pu lar no -na uko wych. Opra co wał rów nież kil ka -
dzie siąt re cen zji prac ha bi li ta cyj nych, dok tor skich oraz ocen do rob -
ku na uko we go kan dy da tów do ty tu łów na uko wych. Wy pro mo wał 11
dok to rów, w tym dwóch ob co kra jow ców. Pod je go kie run kiem na pi -
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1 Ar chi wum MIR w Gdy ni, Ak ta oso bo we prof. W. Cię gle wi cza.
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sa no po nad 40 prac ma gi ster ski ch1. Pierw sze pra ce po świę co ne stor -
ni opu bli ko wał na ła mach „Ar chi wum Hy dro bio lo gii i Ry bac twa”:
Wzrost stor ni (Pl. Fle sus) po ła wia nej w Za to ce Gdań skiej i w za -
chod nim Bał ty ku (1935) oraz Doj rze wa nie płcio we i skład sta da trą -
cych się stor ni (Pleu ro nec tes Fle sus) z Za to ki Gdań skiej (1938). Ko -
lej ną, Skład prze my sło wych po ło wów stor ni pod wzglę dem dłu go ści
i wie ku ryb pod czas la ta 1937 na ła mach „Biu le ty nu Sta cji Mor skiej
w He lu” (1938). W 1947 ro ku opu bli ko wał w „Ar chi wum Hy dro bio -
lo gii i Ry bac twa” swo ją pra cę dok tor ską: Wę drów ki i wzrost zna ko -
wa nych stor ni (Pleu ro nec tes Fle sus) z Za to ki Gdań skiej i Ba se nu
Born holm skie go. W tym że ro ku za mie ścił w „Że gla rzu” oraz na ła -
mach „An na les Bio lo gi qu es” pra cę na te mat bio lo gii śle dzia – Po rów -
naw cze ba da nia śle dzi wio sen nej i je sien nej ra sy z Za to ki Gdań skiej
(wspól nie z K. Po sadz kim). Na wią zu jąc do swo ich przed wo jen nych
prac ba daw czych, kon ty nu ował ba da nia nad bio lo gią i oce ną sta nu
za so bów pła stug w Bał ty ku. Wy ni ki tych ba dań da ły pod sta wę
do usta le nia za sad ochro ny pła stug bał tyc kich, a na stęp nie do opra -
co wa nia ak tów praw nych usta la ją cych nor my i środ ki re gu lu ją ce
eks plo ata cję po pu la cji tych ryb.

Z cza sem swo je za in te re so wa nia na uko we W. Cię gle wicz skie ro -
wał ku za gad nie niom tech no lo gii prze twór stwa ryb ne go, by w tym
za kre sie stać się ce nio nym spe cja li stą. Opu bli ko wał sze reg ory gi -
nal nych prac z za kre su prze twór stwa ryb ne go oraz stwo rzył pierw -
sze in struk cje po stę po wa nia w pro ce sach ob rób ki ryb i prze twór -
stwa, któ re w tam tych cza sach mia ły cha rak ter pio nier ski. W 1946
ro ku opu bli ko wał pra ce na te mat prze my słu prze twór cze go ry bo -
łów stwa mor skie go oraz stat ków ry bac kich i na rzę dzi po ło wów.
W 1948 ro ku uka za ło się opra co wa nie Kon ser wa cja i prze twór stwo
ryb (za sa dy i prak ty ka), na stęp nie w 1951 ro ku skrypt Tech no lo gia
prze twór stwa ryb ne go oraz w 1954 ro ku naj bar dziej zna ne je go dzie -
ło Za rys tech no lo gii ryb. Te trzy po zy cje by ły w tam tym cza sie w Pol -
sce pra ca mi pio nier ski mi w tej dzie dzi nie. Pod ręcz nik z 1954 ro ku
słu żył kil ku po ko le niom tech no lo gów ryb nych, za rów no na kur sach,
jak też w szko łach za wo do wych i na uczel niach wyż szych. Do ro bek
z tej dzie dzi ny uzu peł nia ją ar ty ku ły pu bli ko wa ne w cza so pi śmie
„Ry bak i Prze twór ca”.

Prof. Cię gle wicz tak że współ pra co wał z in ny mi na ukow ca mi. Ra -
zem z P. Trzę siń skim wy dał dwie czę ści Z ba dań nad so le niem dor -
sza oraz Ubyt ki cię ża ru i wy daj ność pro duk cji przy czysz cze niu dor -
sza. W 1953 ro ku ra zem z E. Kor dy lem opu bli ko wał pra cę Me to da

38

1 A. Ro pe lew ski, Prof. dr Wa le rian Cię gle wicz, „Rocz nik Gdyń ski”, nr 13 (1998), s. 278-279.
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fi le to wa nia dor sza i wy daj ność su row ca w cy klu rocz nym (w za leż -
no ści od płci i ro dza ju go nad), w któ rej au to rzy po da li wy ni ki ba dań
nad wy daj no ścią su row ca ry bie go w róż nych sta diach roz wo ju z za -
sto so wa niem opra co wa nej przez nich me to dy fi le to wa nia. W 1964
ro ku po wsta ła wspól na pra ca z W. Strzy żew skim: Ba da nia se lek cji
dor sza bał tyc kie go przez włok ja ko pod sta wa do usta le nia ochron -
ne go roz mia ru oczek tej sie ci, zaś w 1971 ro ku ra zem z A. Ko sio rem:
Cha rak te ry sty ka eks plo ata cyj no -bio lo gicz na po ło wów pła stug
w pół noc no -za chod nim Atlan ty ku. Pro fe sor zaj mo wał się tak że pra -
ca mi re dak cyj ny mi. Od 1952 ro ku wszedł do Ko mi te tu Re dak cyj ne -
go wy daw nictw MIR. Od 1973 ro ku utwo rzo no se rię Oce ano gra fia
w ra mach Ze szy tów Na uko wych Wy dzia łu Bio lo gii i Na uki o Zie mi
UG. W. Cię gle wicz był ich re dak to rem na uko wym.

Pro fe sor po sia dał grun tow ne przy go to wa nie bio lo gicz ne, oprócz
za gad nień ich tio lo gicz nych, po głę bił swo ją wie dzę z za kre su tech -
no lo gii ryb. Przez wie le lat był czo ło wym fa chow cem, a na wet pio -
nie rem w tej dzie dzi nie. Pod kre śla się, że był pierw szym pra cow ni -
kiem na uko wym Sta cji Mor skiej, któ ry w okre sie mię dzy wo jen nym
pra co wał na mo rzu po za Bał ty kiem. Na le żał do pierw sze go po ko le -
nia bio lo gów, po M. Bo guc kim, K. De me lu i B. Di xo nie, któ rzy wy -
kształ ci li się na kra jo wych uni wer sy te tach nie pod le głej Pol ski i pod -
ję li pra cę ba daw czą na mo rzu1.

Przez wie le lat prof. Cię gle wicz był człon kiem róż nych sto wa rzy -
szeń i to wa rzystw, m. in. Pol skie go To wa rzy stwa Zoo lo gicz ne go, Pol -
skie go To wa rzy stwa Przy rod ni ków im. M. Ko per ni ka czy Gdań skie -
go To wa rzy stwa Na uko we go. Na le żał do Pol skiej Par tii Ro bot ni czej,
póź niej do Pol skiej Zjed no czo nej Par tii Ro bot ni czej. Za swo ją dzia -
łal ność otrzy mał Zło ty Krzyż Za słu gi (1951), Zło tą Od zna kę Za słu -
żo ny Pra cow nik Mo rza (1956), Krzyż Ka wa ler ski Or de ru Od ro dze -
nia Pol ski (1955), Ho no ro wą Od zna kę WSR w Olsz ty nie (1965),
Krzyż Ko man dor ski Or de ru Od ro dze nia Pol ski (1971), Od zna kę Ho -
no ro wą Za słu żo ny Zie mi Gdań skiej (1973), Na gro dę Rek to ra UG
(1978), Me dal im. Pro fe so ra Ka zi mie rza De me la (1993).
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1 A. Ro pe lew ski, Mor ski In sty tut Ry bac ki. Lu dzie i wy da rze nia 1921-2001, Gdy nia 2001, s. 22.
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Bo�rys�Di�xon�
(1873–1955)

Uro dził się 8 stycz nia 1873 ro ku w Pe ters bur -
gu. Na zwi sko za wdzię czał swo im szkoc kim
ko rze niom. Je go oj ciec był Szko tem, zaś mat -
ka Fran cuz ką. Di xo no wie przy by li do Ro sji
ja ko emi gran ci i przy ję li pra wo sła wie.
W 1894 ro ku Bo rys ukoń czył gim na zjum kla -
sycz ne i przez dwa la ta pra co wał w La bo ra -
to rium Bio lo gicz nym u prof. Pio tra Le sha fta

w Pe ters bur gu, na stęp nie pod jął stu dia uni wer sy tec kie. Za dzia łal -
ność po li tycz ną zo stał usu nię ty z uczel ni. W la tach 1896–1897 ukoń -
czył kurs hy dro bio lo gii na Uni wer sy te cie w Lo zan nie. 

Ko lej ną pra cę za wo do wą roz po czął w ad mi ni stra cji ry bac kiej
w Sa ra to wie, gdzie zo stał in spek to rem ry bac kim i ba da czem ry bo -
sta nu dol nej Woł gi. Od 1899 ro ku Bo rys Di xon prze wod ni czył Sa ra -
tow skie mu To wa rzy stwu Przy rod ni ków, któ re po wsta ło w 1895 ro -
ku z ini cja ty wy księ cia Espe ra Uchtom skie go, księ cia Bo ry sa
Bo ry so wi cza Go li cy na i Pio tra Se me no va -Ty an -Shan sky’ego. W 1900
ro ku roz po czę ło ono or ga ni zo wa nie w Sa ra to wie pierw szej w Eu ro -
pie rzecz nej sta cji bio lo gicz nej. Wy ni ki ba dań pro wa dzo nych w tej
pla ców ce by ły pu bli ko wa ne w „Pra cach Woł żań skiej Sta cji Bio lo -
gicz nej”. Di xon był jed nym ze współ au to rów te go pe rio dy ku.

15 mar ca 1903 ro ku Di xon zo stał człon kiem Ko mi sji Na uko wej
w Sa ra to wie, któ ra póź niej po łą czy ła się z Sa ra tow skim To wa rzy -
stwem Przy rod ni ków, two rząc zrę by no wo po wsta łe go Mu zeum Kra -
jo znaw cze go. Je go pra ca kon cen tro wa ła się wo kół sta cji. Od 1912
ro ku kie ro wał nią zna ny hy dro bio log i zoo log z dia spo ry nie miec -
kiej, prof. Arvid L. Beh ning, któ ry był tak że re dak to rem na czel nym
„Prac”. Z ko lo nii nie miec kiej w Sa ra to wie po cho dził tak że prof. 
W. Me is sner, pierw szy kie row nik sta cji, z któ rym Di xon utrzy my wał
w tym cza sie bli skie kon tak ty. Ra zem bra li udział w licz nych ba da -
niach bio lo gicz nych, m. in. w eks pe dy cji ka spij skiej pod kie run kiem
prof. Kni po wi cza. Jej wy ni kiem by ło opra co wa nie bio lo gii Alo sa kes -
sle ri G., za któ rą Ce sar skie To wa rzy stwo Ry bac kie przy zna ło B. Di -
xo no wi na gro dę im. Pe la. 

Roz po rzą dze niem Ro syj skie go De par ta men tu Rol nic twa od dnia
1 stycz nia 1904 ro ku Di xon zo stał in spek to rem ry bo łów stwa 8 re jo nu
do rze cza Woł gi, na stęp nie z mia no wa nia tej sa mej wła dzy w 1914 ro -
ku – star szym spe cja li stą do spraw ry bac twa na gu ber nię sa ra tow ską
i sa mar ską oraz dy rek to rem Za kła du Sztucz nej Ho dow li Ryb w Sa ra -
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to wie1. W Ural sku pra co wał mło dy in spek tor ry bac ki Jó zef Bo ro wik,
dłu go let ni przy ja ciel Di xo na, któ ry w przy szło ści bę dzie wspo ma gał
go w Pol sce. Ich zna jo mość w Ro sji da tu je się od wio sny 1915 ro ku,
kie dy to Bo ro wik czę sto przy jeż dżał z Ural ska do Sa ra to wa, aby kon -
sul to wać wy ni ki ba dań nad bio lo gią je sio tra ka spij skie go. Już wte dy
wią za ła ich głę bo ka współ pra ca i przy jaźń. 

W 1919 ro ku Bo rys Di xon zo stał po wo ła ny przez Uczo ny Ko mi -
tet Go spo dar czo -Rol ni czy na sta no wi sko star sze go asy sten ta w Wy -
dzia le Ry bac twa, zaś póź niej na dy rek to ra Sa ra tow skiej Ry bac kiej
Sta cji Do świad czal nej. W 1921 ro ku zo stał star szym in spek to rem
przy Biu rze Na uko wym Za rzą du Głów ne go Ry bac twa w Ro sji2. 
Pod su mo wu jąc epi zod ro syj ski w ży ciu Di xo na, na le ży wspo mnieć,
że oże nił się z Po lką o imie niu An na, któ ra uro dzi ła się w 1870 ro ku
w Sa ra to wie. By ła cór ką ase so ra Mi cha ła Do bro wol skie go. Ro dzi -
na Do bro wol skich po cho dzi ła z Li twy. Brat An ny był pod czas I woj -
ny świa to wej dy rek to rem gim na zjum pol skie go w Sa ra to wie. Jed -
nym z na uczy cie li w tej szko le był de por to wa ny z Ma ło pol ski w 1915
ro ku dr Fran ci szek Staff, zoo log i wy kła dow ca Stu dium Rol ni cze go
przy Uni wer sy te cie Ja giel loń skim, któ ry ko rzy stał w Sa ra to wie z go -
ścin no ści pań stwa Di xo nów. Tak oto już wte dy B. Di xon na wią zał
kon tak ty z Po la ka mi, któ re w przy szło ści od no wi w in nych oko licz -
no ściach.

W 1921 ro ku Di xo no wie po sta no wi li prze nieść się do Pol ski. Nie
zna my przy czyn tej de cy zji, ale moż na do my ślać się, że zde cy do wa -
ły pol skie ko rze nie An ny. 25 li sto pa da 1921 ro ku B. Di xon otrzy mał
w Mo skwie bry tyj ski pasz port wy sta wio ny przez Bri tish Com mer -
cial Mis sion to Rus sia. Znaj do wał się w nim za pis Pro ce eding to En -
gland via Fi nalnd and Po land oraz in for ma cja o wi zie na prze jazd
przez Tczew i War sza wę do Lon dy nu do dnia 31 grud nia, któ ra zo -
sta ła unie waż nio na3. Moż na więc są dzić, że pier wot nym ce lem wy -
pra wy pań stwa Di xo nów mia ła być An glia. Z dal szych in for ma cji za -
war tych w pasz por cie wy czy tać mo że my, że Di xo no wie zo sta li
wpi sa ni do książ ki nie sta łych lo ka to rów, za mel do wa nych w do mu
przy ul. Kra kow skie Przed mie ście w War sza wie z dniem 10 stycz -
nia 1922 ro ku. Być mo że w de cy zji o po zo sta niu w sto li cy po mógł
szwa gier Di xo na, An to ni Do bro wol ski, któ ry pra co wał w Bi blio te ce
Uni wer sy te tu War szaw skie go. 

Naj więk szym pro ble mem pań stwa Di xo nów by ło uzy ska nie zgo -
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dy na sta ły po byt w Pol sce. Wy zna cza no i prze dłu ża no im ko lej ne
ter mi ny (14 stycz nia, 13 lu te go, 16 ma ja, 17 sierp nia), do kie dy mo -
gli prze by wać w kra ju. Aby uzy skać sta ły mel du nek, mu sie li prze -
brnąć przez skom pli ko wa ne pro ce du ry urzęd ni cze. 27 kwiet nia John
Wil son, wi ce kon sul Kró le stwa Bry tyj skie go w Pol sce, za pi sał Di xo -
nów w kon su lar nej księ dze re je stra cyj nej an giel skich pod da nych. 

Dzię ki licz nym kon tak tom z pol ski mi uczo ny mi Di xon zdo łał ob -
jąć sta no wi sko ad iunk ta przy Ka te drze Ry bac twa w Szko le Głów nej
Go spo dar stwa Wiej skie go. Za pew ne po mo cy udzie lił mu prof. Zyg -
munt Mo krzec ki z SGGW, któ ry był oso bi stym zna jo mym pa na Di -
xo na od lat dwu dzie stu kil ku1 oraz wspo mnia ny już wcze śniej prof.
F. Staff. Pod ko niec lip ca 1922 ro ku Di xon wy brał się do Skier nie -
wic. Za miesz ki wał w lo ka lu na le żą cym do tej że szko ły i zaj mo wał
się  kom ple to wa niem zbio rów zoo lo gicz nych dla SGGW. 

Ze Skier nie wic prze niósł się do Wej he ro wa. Tu zna lazł za trud -
nie nie w Mor skim  Urzę dzie Ry bac kim. Na miej scu znaj do wał się
już A. Hry nie wic ki, któ ry wspo ma gał Di xo nów. Pe ry pe tie zwią za ne
z za trud nie niem Di xo na ilu stru je  do ku ment z 23 li sto pa da 1922 ro -
ku,  w któ rym czy ta my: Na wią zu jąc do wnio sku p. Na czel ni ka MUR
z dn. 8.XI. br. w imię p. Wo je wo dy Po mor skie go za wia da miam, że
Pan Mi ni ster Rol nic twa i Dóbr Pań stwo wych za twier dził wnio sek 
p. Wo je wo dy z dn. 9.XI.22 r. w spra wie za an ga żo wa nia p. Bo ry sa Di -
xo na do MUR w cha rak te rze urzęd ni ka kon trak to we go VI. ka te go -
rii płac. Od po wied nie pi smo do p. Wo je wo dy Po mor skie go wy sła no,
a za ra zem po ru czo no mu za we zwać te le fo nicz nie p. Di xo na do To -
ru nia dla pod pi sa nia kon trak tu2. No wą pra cę Di xon za wdzię czał naj -
praw do po dob niej J. Bo ro wi ko wi. Umo wę spi sa no 29 li sto pa da w To -
ru niu, zaś 1 grud nia Bo rys Di xon pod jął  obo wiąz ki służ bo we. 

Od te go mo men tu roz po czę ła się ko re spon den cja mię dzy urzę -
da mi w spra wie za ła twie nia wszel kich for mal no ści. Naj pierw za ję -
to się wy sta wie niem le gi ty ma cji służ bo wej, na stęp nie mi ni ster stwo
za żą da ło od wo je wo dy po mor skie go me try ki uro dze nia, dy plo mu,
świa dec twa le kar skie go oraz do ku men tu po twier dza ją ce go po sia da -
nie pol skie go oby wa tel stwa. W lu tym 1923 ro ku wła dze w To ru niu
wy sła ły tłu ma cze nie me try ki, tłu ma cze nie ustę pów wy ka zu służ bo -
we go, któ re by ły istot ne dla mi ni ster stwa oraz list B. Di xo na do
MUR, w któ rym po da ne by ły po wo dy nie do star cze nia dy plo mu.
Przy to czo na ko re spon den cja da je wgląd w sy tu ację, w ja kiej mu siał
od na leźć się Bo rys Di xon. Szcze gól nie waż na jest in for ma cja o li -
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ście, w któ rym wy ja śnił brak od po wied nie go dy plo mu, co dla na -
ukow ca sta no wi ło nie la da pro blem. Nie zna my nie ste ty do kład nej
tre ści te go li stu. Po zo sta ła jesz cze kwe stia sta łe go po by tu. 5 grud nia
1922 ro ku Urząd Mel dun ko wy w Wej he ro wie za mel do wał pań stwa
Di xo nów. Po twier dze niem te go by ło póź niej sze za świad cze nie Sta -
ro sty Wej he row skie go dr. Chmiel nic kie go z 1 sierp nia 1923 ro ku oraz
pi smo dr. F. Lu bec kie go do mi ni ster stwa o le gal nym po by cie B. Di -
xo na na te ry to rium Rzecz po spo li tej. 

Dzię ki ra chun kom, któ re wy sta wiał MUR w Wej he ro wie, wia do -
mo, do kąd w 1923 ro ku urzęd nik Bo rys Di xon po dró żo wał. Z po le -
ce nia mi ni ster stwa zo stał od de le go wa ny do War sza wy i Po zna nia,
by spo rzą dzić spis li te ra tu ry o te ma ty ce ry bac kiej i opra co wać plan
prac za ry bie nio wych, fi nan so wa nych przez pań stwo. Wię cej szcze -
gó łów przed sta wia na stę pu ją ce pi smo: Mi ni ster stwo Rol nic twa 
i Dóbr Pań stwo wych za mie rza spo rzą dzić ogól ny ka ta log dzieł ry -
bac kich znaj du ją cych się w ca łej Pol sce. Wo bec te go, że sze reg dzieł
ry bac kich szcze gól nie w ję zy ku ro syj skim znaj du je się w Bi blio te ce
Uni wer sy te tu War szaw skie go, któ ra nie po sia da rze czo we go ka ta -
lo gu, ko niecz nem jest spo rzą dze nie te go spi su za po mo cą sił Mi ni -
ster stwa Rol nic twa i Dóbr Pań stwo wych. W tym ce lu upo waż niam
Pa na do wy de le go wa nia p. Di xo na do War sza wy ce lem spo rzą dze -
nia te goż spi su. Jed no cze nie na le ży mu po le cić, że by w dro dze po -
wrot nej przy był do Po zna nia, ce lem opra co wa nia pla nu prac w za -
kre sie pań stwo we go za ry bia nia1. W go dzi nach ran nych 3 kwiet nia
Di xon wy brał się po cią giem I kla sy do sto li cy i po kil ku spę dzo nych
tam dniach wy ru szył do Po zna nia. Po dróż do bi blio te ki w War sza -
wie by ła za pew ne dla nie go wy jąt ko wym wy da rze niem, gdyż pra co -
wał tam je go szwa gier An to nii Do bro wol ski.

Sto sun ki pa nu ją ce w Wej he ro wie naj le piej pod su mo wał J. Bo ro -
wik. Wspo mi nał, że ob sa da per so nal na MUR by ła wprost wy jąt ko -
wa. Sta no wi li ją oby wa te le wy so kiej kla sy, wy traw ni znaw cy ry bo -
łów stwa i je go po trzeb, a jed no cze śnie lu dzie z wy ro bie niem
to wa rzy skim, po nad to zwią za ni ze mną wię za mi sta le po głę bia ją cej
się przy jaź ni. By li to: dr Edward Fran ci szek Lu bec ki, An to ni Hry -
nie wic ki oraz Bo rys Di xon. Zmon to wa nie ta kiej eki py na sa mym po -
cząt ku dzia łal no ści Mor skie go Urzę du Ry bac kie go by ło du żym suk -
ce sem or ga ni za cyj nym2.
La tem 1923 ro ku po wsta ły w Mi ni ster stwie Rol nic twa pla ny prze -
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nie sie nia Di xo na do War sza wy. W jed nym z pism czy ta my: Za mie -
rza jąc prze nieść z dn. 1 paź dzier ni ka br. p. Di xo na, pra cow ni ka kon -
trak to we go w MUR w Wej he ro wie do za rzą du cen tral ne go Mi ni ster -
stwa Rol nic twa Dóbr Pań stwo wych w War sza wie w tym że (VI -ym)
stop niu służ bo wym, pro szę Pa na Wo je wo dę, aby ze chciał za py tać p.
Di xo na, czy zga dza się na ta ką zmia nę umo wy i o od po wie dzi z za -
zna cze niem, czy ze stro ny Pa na Wo je wo dy prze szko dy prze ciw ko te -
mu nie za cho dzą – po dać do wia do mo ści Mi ni ster stwa1. 16 sierp nia
Di xon od po wie dział na proś bę mi ni ster stwa. Na za py ta nie skie ro -
wa ne do mnie przez Pa na Mi ni stra Rol nic twa w spra wie służ bo we -
go prze nie sie nia mnie do War sza wy, do no szę, że na pro po no wa ne
prze nie sie nie zga dzam się i uwa żam je za po żą da ne dla mej pra cy
za wo do wej2. 

Na czel nik MUR, dr Lu bec ki, prze słał wo je wo dzie wy żej wy mie -
nio ne oświad cze nie i jed no cze śnie wspo mniał, że Pan Di xon jest wy -
bit nym fa chow cem ry bac kim po sia da ją cym nie tyl ko teo re tycz ne
przy go to wa nie, lecz i dłu go let nią prak ty kę z za kre su go spo dar ki
pań stwo wej na wo dach otwar tych. Po nie waż pra ca nad or ga ni za -
cją pań stwo we go za ry bia nia wód otwar tych Rzecz po spo li tej Pol skiej
jest ze środ ko wa na w Wy dzia le Ry bac kim Mi ni ster stwa Rol nic twa,
prze nie sie nie p. Di xo na ja ko je dy ne go w Pol sce fa chow ca w tej dzie -
dzi nie, jest rze czą wy so ce po żą da ną w in te re sie ry bac kim. Prze nie -
sie nie Pa na B. Di xo na do War sza wy, nie tyl ko nie wy klu cza moż li -
wo ści prak tycz ne go udzia łu w pra cy ry bac kiej na Po mo rzu, lecz
prze ciw nie gwa ran tu je sko or dy no wa nie za bie gów go spo dar czych na
Po mo rzu z ca ło ścią pra cy ry bac kiej w ca łej Rzecz po spo li tej Pol -
skiej3. No we obo wiąz ki w Wy dzia le Ry bac kim De par ta men tu V mi -
ni ster stwa Di xon ob jął for mal nie 1 paź dzier ni ka.

W ra mach za ini cjo wa nej przez Wy dział Ry bac ki mi ni ster stwa ak -
cji za ry bia nia wód je sie nią 1923 ro ku pod ję to ba da nia miej sco wych
wa run ków po ło wu tar la ków ło so si na Du naj cu. Rze ka ta by ła bo -
wiem bo ga ta w ry by ło so sio wa te. Kie row nic two tych ba dań ob jął B.
Di xon ja ko de le gat Wy dzia łu Ry bac kie go. W pra cach uczest ni czył
tak że dr Lu bec ki, a do przy ja ciół do łą czył rów nież J. Bo ro wik. Eki -
pa ba daw cza do tar ła na miej sce 24 wrze śnia 1923 ro ku i wy bra ła do
odło wów dwa punk ty nad Du naj cem – we Fryd ma nie i w Ma nio -
wach. Naj pierw przy po mo cy miej sco wych ry ba ków zbu do wa no na
rze ce za gro dze nia zwa ne od jaz ka mi. Na stęp nie w go dzi nach ran nych
do ko na no odło wów. W dru giej po ło wie paź dzier ni ka B. Di xon wspo -
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mi nał, że po go da nad Du naj cem by ła ci cha, ja sna i czy sta. Na miej -
scu do ko ny wa no rów nież sztucz ne go za pład nia nia ikry, któ rą na stęp -
nie trans por to wa no do sta cji do świad czal nych. W tech no lo gii tych
prac Di xon ko rzy stał z do brze so bie zna nych wzo rów ro syj ski ch1.

1 ma ja 1924 ro ku B. Di xon zo stał ad iunk tem w Ka te drze Ich tio -
bio lo gii i Ry bac twa w war szaw skiej SGGW w cha rak te rze pra cow -
ni ka kon trak to we go na okres ro ku. Od po wied nią umo wę pod pi sał 17
czerw ca 1924 ro ku w War sza wie. Kie row ni kiem ka te dry był wte dy
je go do bry zna jo my prof. Fran ci szek Staff. W tym sa mym ro ku, 20
ma ja  B. Di xon pod pi sał no wą umo wę z Mi ni ster stwem Rol nic twa.
Prze wi dy wa ła ona, że z dniem 1 czerw ca 1924 ro ku  obej mie sta no -
wi sko kon trak to we go kon sul tan ta w Wy dzia le Ry bac kim te goż mi -
ni ster stwa z wy na gro dze niem ry czał to wym. Dal sze pa ra gra fy umo -
wy pre cy zo wa ły, że od 15 ma ja do 20 wrze śnia B. Di xon bę dzie
ak tyw ny w biu rze mi ni ster stwa 24 go dzi ny mie sięcz nie, na stęp nie
w okre sie od 20 wrze śnia do 20 grud nia po zo sta nie cał ko wi cie do
dys po zy cji mi ni ster stwa, ce lem przy go to wa nia i prze pro wa dze nia
kam pa nii ło so sio wej i sie la wo wej. Umo wa prze wi dy wa ła rów nież
moż li wość ko rzy sta nia z zaj mo wa ne go obec nie przez Di xo na lo ka lu
za od po wied nią kwo tę. Po miesz cze nie to znaj do wa ło się w gma chu
mi ni ster stwa przy ul. Se na tor skiej 15.

W 1923 ro ku prof. Staff uru cho mił Sta cję Do świad czal ną Ry bo -
łów stwa Słod ko wod ne go w Ru dzie Ma le niec kiej nad rze ką Czar ną,
któ ra by ła eks po zy tu rą SGGW. Po pew nym cza sie Di xon zo stał jej
kie row ni kiem. Pra co wał tam przez 2 la ta. Na wła sną proś bę zre zy -
gno wał z pra cy w mi ni ster stwie z dniem 28 lu te go 1926 ro ku. Je go
daw ny przy ja ciel z cza sów sa ra tow skich, Jó zef Bo ro wik, po sta no wił
spro wa dzić go do Byd gosz czy, gdzie or ga ni zo wał się pod od dział Pań -
stwo we go In sty tu tu Na uko we go Go spo dar stwa Wiej skie go w Pu ła -
wach. Osta tecz nie po wstał  byd go ski Dział Eko no mii i Or ga ni za cji
Ry bac twa PINGW. W kwiet niu 1927 ro ku Di xon zo stał przy ję ty tam
do pra cy ja ko kie row nik te goż dzia łu. Za miesz kał przy ul. Za ci sze 8
w Byd gosz czy. Zaj mo wał się ich tio lo gią sto so wa ną, utrzy my wał kon -
tak ty z in ny mi spe cja li sta mi w tej dzie dzi nie. 31 sierp nia 1931 ro ku
zo stał zwol nio ny ze służ by w związ ku z li kwi da cją Dzia łu Eko no mii
i Or ga ni za cji Ry bac twa. 

Pod ko niec lat 20. Di xon był po wo li wpro wa dza ny przez J. Bo ro wi -
ka w dzia łal ność sto wa rzy sze nia Mor ski In sty tut Ry bac ki, któ ra po zwo -
li ła mu zwią zać się na dłuż szy czas z ba da nia mi mor ski mi. 
21 ma ja 1929 ro ku Bo ro wik pi sał do MIR: Dział Eko no mi i Or ga ni za cji

45

1 M. Bo du szyń ska -Bo ro wi ko wa, Ży cie jak pło mień. O ży ciu i pra cach Jó ze fa Bo ro wi ka,
Gdańsk 1972, s. 97-98.

Ksiazka_MIR_wnetrze-popr_25-07-11_Layout 1  11-07-25  21:41  Page 45



Ry bac twa ma za miar kon ty nu ować w ro ku bie żą cym ba da nia do ty czą -
ce ry bo łów stwa flą dro we go oraz roz po cząć nie któ re ba da nia od no śnie
śle dzi. Że by te ba da nia usku tecz nić w bie żą cym se zo nie, ko niecz nym
bę dzie po byt na wy brze żu Kie row ni ka pod dzia łu sza co wa nia wód 
p. Di xo na, w cią gu sze re gu mie się cy w le cie i je sie ni ro ku bie żą ce go1.

5 czerw ca 1929 ro ku od by ło się po sie dze nie Za rzą du MIR w Gdy -
ni, na któ rym  pod ję to de cy zję o udzie le niu sub wen cji w kwo cie 4000
zł na utrzy ma nie kie row ni ka ba dań mor skich (Bo ry sa Di xo na), pro -
wa dzo nych przez Dział Eko no mii i Or ga ni za cji Ry bac twa PINGW 
w Byd gosz czy. Przy ję to rów nież do wia do mo ści wstęp ny pro jekt
prac ba daw czych na ku trach, któ ry opra co wał Di xon. Spra wa ta
mia ła być omó wio na na na stęp nych spo tka niach. 

Od 5 do 6 paź dzier ni ka 1929 ro ku ob ra do wa ła spe cjal na ko mi sja
MIR, któ ra oma wia ła spra wy po zy ska nia no we go ku tra ba daw cze go
oraz opra co wa nia przy szłe go pro gra mu ba dań na tym stat ku. W ob -
ra dach tych wziął udział B. Di xon, któ ry wy gło sił re fe rat ra zem 
z J. Bo ro wi kiem. W cza sie dys ku sji eks per tów Di xon wy su nął pro -
po zy cję za sto so wa nia w mie sią cach zi mo wych po ło wu śle dzi pław -
ni ca mi dla wy szu ki wa nia ła wic na otwar tym mo rzu. Ko mi sja uzna -
ła, że za gad nie nie to zo sta nie roz pa trzo ne po za koń cze niu ba dań nad
po ło wem ryb den nych. 

Po za ku pie niu przez MIR ku tra „Ewa” na le ża ło prze pro wa dzić
je go ada pta cję i od po wied nio wy po sa żyć. Sto wa rzy sze nie skon tak -
to wa ło się z J. Bo ro wi kiem, któ ry zle cił to za da nie Di xo no wi. 26
stycz nia 1930 ro ku J. Bo ro wik na pi sał do A. Hry nie wic kie go: Prze -
sy łam w za łą cze niu uwa gi od no śnie ada pta cji „Ewy” pod wzglę dem
na uko wo -tech nicz nym, któ re opra co wał na mo ją proś bę B. Di xon.
We dług me go zda nia, na le ży w naj bliż szym cza sie na być wszyst kie
bra ku ją ce przed mio ty i ma te ria ły, nie zbęd ne do nor mal ne go funk -
cjo no wa nia „Ewy” ja ko stat ku ba daw cze go. W tym ce lu mam za miar
upro sić p. Di xo na o od by cie po dró ży do War sza wy ce lem za ku pu nie -
któ rych przed mio tów, oraz do Gdy ni ce lem do pil no wa nia od po wied -
nie go za in sta lo wa nia apa ra tu ry. W związ ku z tym uprzej mie pro szę
o prze zna cze nie p. Di xo no wi za licz ki na po łą czo ne z za ku pa mi wy -
dat ki w su mie 1000 zł oraz za licz ki na kosz ta po dró ży do War sza wy
i Gdy ni, w su mie 250 zł. Był bym też wdzięcz ny za na de sła nie ewen -
tu al nych uwag w związ ku z za łą czo nym pro gra mem ada pta cji na -
uko wej2. Na pi śmie tym zna la zła się tak że od ręcz na ad no ta cja 
A. Hry nie wic kie go, aby w po ro zu mie niu z J. Bo ro wi kiem prze ka zać
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500 zł B. Di xo no wi ja ko za licz kę na za ku py i kosz ta po dró ży. „Uwa -
gi”, o któ rych wspo mi nał J. Bo ro wik w swo im li ście, to li czą cy czte -
ry stro ny do ku ment, opra co wa ny przez Di xo na. Za wie rał on wszel -
kie szki ce, opi sy i sche ma ty co do ada pta cji „Ewy” pod wzglę dem
na uko wo -tech nicz nym. Moż na stwier dzić, że B. Di xon stał się  kon -
sul tan tem na uko wo -tech nicz nym w spra wie „Ewy”. Już je sie nią
1929 ro ku, gdy za ku pio ny w Da nii sta tek przy był do Gdy ni, Di xon
brał udział w prze no sze niu apa ra tu ry ba daw czej z in nej jed nost ki
na „Ewę”. Tak że w 1935 ro ku, kie dy ku ter ten tra fił do Stocz ni Gdań -
skiej na re mont i wy mia nę sil ni ka, MIR wy słał B. Di xo na na kon sul -
ta cje do Gdań ska. 
Na „Ewie” Di xon pły wał od sa me go po cząt ku. MIR udo stęp niał sta -
tek byd go skim na ukow com z Dzia łu Eko no mii i Or ga ni za cji Ry bac -
twa już pod ko niec 1929 ro ku. Ze spra woz da nia z prac do ko na nych
na ku trze do wia du je my się, że od 1 grud nia te goż ro ku kie row ni kiem
ba dań był J. Bo ro wik, zaś je go za stęp cą B. Di xon. Pod czas licz nych
wy jaz dów ku tra kie row nik i je go za stęp ca udzie la li wska zó wek 
w spra wie me to dy ki ba dań, szcze gól nie w dzie dzi nie po szu ki wań śle -
dzio wych. W lip cu 1930 ro ku J. Bo ro wik pi sał do A. Hry nie wic kie -
go: W sierp niu i wrze śniu b.r. pro jek tu je my po świę cić spo ro uwa gi
za gad nie niom śle dzio wym i od być na „Ewie” kil ka dal szych rej sów
w kie run ku pół noc nym. Sa dzę, że by ło by z wiel ką ko rzy ścią dla
spra wy, że by w tych pra cach uczest ni czył p. Bo rys Di xon, któ re go
obec ność na wy brze żu w tym cza sie jest tym bar dziej wska za ną, że
nie bę dę mógł bez prze rwy tam po zo stać oso bi ście. To też uprzej mie
pro szę o przed sta wie nie po wyż sze go Za rzą do wi i uzy ska nie ze zwo -
le nia na wy pła tę dal szych za sił ków umoż li wia ją cych p. Di xo no wi
wy jazd i po byt na wy brze żu w cza sie wrze śnia1. Wia do mo, że je sie -
nią 1931 ro ku Di xon pro wa dził ba da nia śle dzio we i pró by wło ka śle -
dzio we go. Do koń ca te go ro ku wy pły wał jesz cze kil ka krot nie w ce -
lach ba daw czych. W tym okre sie był za ję ty bar dzo waż nym dla
ry bo łów stwa za gad nie niem do miesz ki mło dych rocz ni ków śle dzi 
w po ło wach szpro tów wło ka mi. W dal szym cią gu pra co wał nad wy -
ja śnie niem skła du po gło wia ło so si z po ło wów 1931 ro ku, a na stęp -
nie roz po czął pra cę nad moż li wo ścią po zy ska nia do sta tecz nej ilo ści
tar la ków pła stug, ce lem sztucz ne go za płod nie nia ikry tych ryb.

Z chwi lą roz wią za nia Dzia łu Eko no mii i Or ga ni za cji Ry bac twa 
w Byd gosz czy, MIR po sta no wił za ofe ro wać pra cę B. Di xo no wi w no -
wo utwo rzo nej Sta cji Mor skiej w He lu. Z dniem 1 kwiet nia 1932 ro -
ku ob jął on tam sta no wi sko star sze go asy sten ta – ich tio lo ga. Od po -
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wied nią umo wę pod pi sał w imie niu Sta cji prof. M. Sie dlec ki. Prze -
wi dy wa ła ona za trud nie nie no we go pra cow ni ka na okres prób ny, zaś
po upły wie trzech mie się cy mia ła być  prze dłu żo na na czas nie okre -
ślo ny. Kie row ni kiem Sta cji zo stał M. Bo guc ki. Or ga ni za cją no wej
pla ców ki ba daw czej zaj mo wał się z B. Di xo nem i K. De me lem. Di -
xon nie za miesz kał w He lu, a w Gdy ni, gdzie urzą dził pra cow nię ich -
tio lo gicz ną. Z cza sem otrzy ma ła ona na zwę Od dzia łu Ry bac kie go
Sta cji Mor skiej w Gdy ni, a sam zo stał je go kie row ni kiem. 

W pra cy Di xo na nic spe cjal nie się nie zmie ni ło. Ko lej ne la ta mi -
ja ły mu na rej sach mor skich, pod czas któ rych pro wa dził ba da nia.
Od 11 do 21 czerw ca 1936 ro ku od był się rejs ba daw czy „Ewy” na
wo dy u brze gów Ło twy. Kie row ni kiem wy pra wy był B. Di xon, a jej
ce lem by ło roz po zna nie moż li wo ści po ła wia nia tam pła stug. Za wi -
nię to do Li ba wy i na wią za no kon takt z przed sta wi cie la mi tam tej szej
ad mi ni stra cji ry bac kie j1. War to od no to wać, że Di xon pły wał ze stu -
den ta mi, któ rzy przy by wa li na kur sy bio lo gii mo rza or ga ni zo wa ne
w He lu. Słu żył rów nież wska zów ka mi wie lu mło dym pra cow ni kom
Sta cji, m. in. udzie lał po rad przy two rze niu prac dok tor skich W. Cię -
gle wi cza, W. Mań kow skie go i Z. Mu lic kie go. Za za słu gi po ło żo ne 
w dzie dzi nie or ga ni za cji ry bo łów stwa zo stał od zna czo ny w 1939 ro -
ku Zło tym Krzy żem Za słu gi.

Wy buch II woj ny świa to wej za stał Di xo na na urlo pie. We wrze śniu
1939 ro ku prze by wał u ro dzi ny swo jej żo ny na Li twie. Ja ko oby wa tel
bry tyj ski zo stał ewa ku owa ny przez Wła dy wo stok do Bris ba ne w Au -
stra lii, gdzie po bie rał za si łek od rzą du Wiel kiej Bry ta nii. Tak prze żył
kil ku let ni okres za wie ru chy wo jen nej. W tym cza sie tę sk nił do pra cy
w ry bo łów stwie mor skim, któ rą przez woj nę zmu szo ny był prze rwać2.

Po woj nie szu ka no od po wied nich lu dzi do pra cy na uko wo -ba daw -
czej w ry bo łów stwie. Di xon pra gnął po wró cić do Pol ski, zaś pol skie
wła dze ry bac kie sta ra ły się mu to uła twić. 7 lip ca 1946 ro ku dy rek -
tor Ge ne ral ne go In spek to ra tu Ry bo łów stwa Mor skie go F. Lu bec ki
za pro po no wał Di xo no wi ob ję cie daw ne go sta no wi ska, któ re pia sto -
wał przed 1939 ro kiem. Od po wied nie pi smo wy sła no do  Bris ba ne
w Au stra lii. Czy ta my w nim: Z po le ce nia Vi ce -Mi ni stra Że glu gi 
i Han dlu Za gra nicz ne go Dr. Ka zi mie rza Pe tru se wi cza – Ge ne ral ny
In spek to rat Ry bo łów stwa Mor skie go pro po nu je Oby wa te lo wi ob ję -
cie sta no wi ska, zaj mo wa ne go przez Nie go przed 1. wrze śnia 1939 r.
– kie row ni ka Dzia łu w Mor skim La bo ra to rium Ry bac kim [wła ści -
wie Sta cji Mor skiej w He lu z sie dzi bą w Gdy ni – P. H. Dor szew ski]
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w VI gru pie upo sa że nia. Ge ne ral ny In spek to rat Ry bo łów stwa Mor -
skie go pro si o po wia do mie nie o de cy zji w jak naj szyb szym ter mi nie1.
B. Di xon tra fił do Gdy ni dro gą mor ską przez Lon dyn, jak czy ta my
w dal szej czę ści pi sma dr. Lu bec kie go: Wszel kie uła twie nia przy
prze jeź dzie z An glii do Pol ski bę dą Oby wa te lo wi po czy nio ne 
w związ ku z tym, iż jest uru cho mio na nor mal na ko mu ni ka cja wod -
na mię dzy Lon dy nem i Gdy nią2. 

Po po wro cie do kra ju B. Di xon za miesz kał w gma chu MLR i roz -
po czął pra cę z no wym en tu zja zmem. 1 stycz nia 1948 ro ku pod pi sał
po twier dze nie zgło sze nia do pra cy w Wy dzia le Per so nal nym De par -
ta men tu Ry bo łów stwa Mor skie go Mi ni ster stwa Że glu gi, jed no cze -
śnie 5 stycz nia MLR wy sła ło proś bę do te goż mi ni ster stwa o po czy -
nie nie kro ków ce lem przy zna nia pra cow ni ko wi MLR Bo ry so wi
Di xo no wi do dat ku na uko we go3.  Dr F. Lu bec ki po twier dził osta tecz -
nie je go za trud nie nie. 9 stycz nia wpły nę ło do Mi ni ster stwa Że glu gi
pi smo na stę pu ją cej tre ści: Z dniem 1.I.1948 r. za an ga żo wa ny zo stał
Ob. Di xon Bo rys do Mor skie go La bo ra to rium Ry bac kie go w cha rak -
te rze asy sten ta -ich tio lo ga w VI -ej gr.up. W związ ku z po wyż szym
pro szę wy pła cić Ob. Di xo no wi po bo ry za m -c sty czeń 1948 ro ku4.
Po dob na ko re spon den cja wpły nę ła rów nież 14 stycz nia. Dr Lu bec ki
na pi sał: Za wia da miam, że w myśl zgo dy wy ra żo nej przez Ob. Mi ni -
stra na za an ga żo wa nie Ob. Di xo na Bo ry sa do Mor skie go La bo ra to -
rium Ry bac kie go w cha rak te rze asy sten ta -ich tio lo ga, Ob. Di xon
przy był z Au stra lii i roz po czął pra cę w M.L.R. w dniu 1.I.1948 r. 
W związ ku z po wyż szym sta wiam wnio sek o za war cie umo wy z wy -
mie nio nym w VI -ym stop niu służ bo wym. W za łą cze niu trzy eg zem -
pla rze umo wy pod pi sa nej przez Ob. Di xo na oraz tecz ka per so nal na
wy mie nio ne go5. 

Po włą cze niu MLR do MIR Di xon ob jął sta no wi sko do rad cy na -
uko we go In sty tu tu. Umo wę z za in te re so wa nym pod pi sał w za stęp -
stwie dy rek to ra W. Cię gle wicz. Na le ży pod kre ślić, że Di xon otrzy -
my wał wte dy skrom ne upo sa że nie w po rów na niu z in ny mi
pra cow ni ka mi na uko wy mi. W kwiet niu 1949 ro ku dy rek tor Jan Pie -
cza ra, do ce nia jąc za słu gi do rad cy, po sta no wił wy słać pi smo do Mi -
ni ster stwa Że glu gi z proś bą o pod wyż sze nie pen sji. Wy na gro dze nie
30 tys. zł dla Ob. Di xo na Bo ry sa by ło by krzyw dzą ce dla nie go w sto -
sun ku do in nych pra cow ni ków na uki, zwłasz cza, że w ro ku 1946 Mi -
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4 Ar chi wum MIR w Gdy ni, Ak ta oso bo we B. Di xo na.
5 Ar chi wum MIR w Gdy ni, Ak ta oso bo we B. Di xo na.
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ni ster stwo Że glu gi, do ce nia jąc za słu gi Oby wa te la Di xo na Bo ry sa,
po ło żo ne na po lu pra cy na uko wej w ry bo łów stwie i je go war to ści ja -
ko wy bit ne go znaw cę przed mio tu i fa chow ca, spo wo do wa ło je go po -
wrót z Au stra lii do Pol ski1. Wła dze mi ni ste rial ne od po wie dzia ły po -
cząt ko wo ne ga tyw nie na proś bę dy rek to ra Pie cza ry. Sy tu acja ta
ule gła zmia nie do pie ro w lip cu, kie dy to Mi ni ster stwo Że glu gi z oka -
zji świę ta na ro do we go pod wyż szy ło od 1 sierp nia pen sję Di xo na. 

26 grud nia 1954 ro ku Ra da Na uko wa MIR świę to wa ła 30-le cie
ba dań mor skich. Z oka zji ju bi le uszu wła dze skie ro wa ły gra tu la cje 
i po dzię ko wa nia do  dwóch wy bit nych osób: K. De me la oraz B. Di -
xo na. Za wie lo let nie ba da nia na uko we Di xon zo stał wy róż nio ny
Krzy żem Ka wa ler skim Or de ru Od ro dze nia Pol ski. 

W ostat nich la tach ży cia B. Di xon cięż ko cho ro wał. Od wie dzał go
w Gdy ni daw ny przy ja ciel J. Bo ro wik. Z je go re la cji wie my, że uskar -
żał się na pew ne do le gli wo ści: Tak ja koś mar z nę w sto py w ostat -
nich cza sach. (…) Tak mi zim no w sto py2 miał po wia dać. Whi sky po -
bu dza ła je go krew, co raz le ni wiej krą żą cą w ży łach. Zmarł po dłu giej
cho ro bie 9 ma ja 1955 ro ku w wie ku 82 lat. Zo stał po cho wa ny na
Cmen ta rzu Wi to miń skim w Gdy ni. Na gro bie Di xo na sta nął po dwój -
ny krzyż pra wo sław ny.  

Oce na ca łe go do rob ku na uko we go Bo ry sa Di xo na jest nie moż li -
wa ze wzglę du na brak peł nych in for ma cji o je go pu bli ka cjach,
szcze gól nie tych z okre su sa ra tow skie go, kie dy pra co wał w ad mi ni -
stra cji ry bac kiej nad Woł gą. W pew nym stop niu przy czy ni ły się do
te go tak że dwie woj ny. Jed ną z pierw szych je go prac był opis ry bo -
łów stwa 8 re jo nu do rze cza Woł gi z 1909 ro ku (Die Fi sche rei im 
8. Wol ga be zirk), któ rą wy da no w Pe ters bur gu. Na stęp ne pu bli ka cje
uka zy wa ły się w ra mach „Prac Woł żań skiej Sta cji Bio lo gicz nej”. 
W to mie 4 z 1912 ro ku opu bli ko wał ar ty kuł o sie ci plank to no wej do
ba dań rzecz nych, któ rą skon stru ował A. Fi li pow (Ein sta tionäres
Plank ton netz für Flußunter su chun gen). Na stęp nie na pi sał ra zem 
z B. A. Kel le rem ar ty kuł na te mat Je zio ra Bia łe go w Ro sji i je go oko -
lic (Der Be lo je -See und se ine Umge bung. Lim no lo gi sche und bo ta -
ni scher Une tr su chun gen), któ ry uka zał się w „Pra cach Woł żań skiej
Sta cji Bio lo gicz nej” z 1921 ro ku. 

Pierw sze pol skie pu bli ka cje Di xo na po cho dzą z 1924 ro ku, kie dy
pra co wał dla Wy dzia łu Ry bac kie go Mi ni ster stwa Rol nic twa nad Du -
naj cem, ba da jąc po ło wy ło so si (Pierw sza kam pa nia ło so sio wa na Du -
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naj cu). Ar ty kuł ten za mie ścił na ła mach „Ry ba ka Pol skie go”. Rok
póź niej uka za ła się po dob na pu bli ka cja opi su ją ca je go ba da nia na Po -
mo rzu (Pierw sza kam pa nia sie la wo wa na Po mo rzu w ro ku 1924) oraz
dru gą kam pa nię ło so sio wą (Spra woz da nie z dru giej kam pa nii ło so -
sio wej w 1924 ro ku, ra zem z F. Lu bec kim). W 1925 ro ku opu bli ko wał
na ła mach „Ar chi wum Ry bac twa Pol skie go” ar ty kuł Pró ba osza co -
wa nia pro duk cji ryb nej na wo dach śród lą do wych w Pol sce oraz 
w 1927 ro ku na ła mach „Ga ze ty Rol ni czej” Cho ro by kar pia a spra wa
od por no ści „ra sy pol skiej”. Uzu peł nie niem ba dań nad ry bo łów stwem
śród lą do wym by ły pra ce wy da ne w „Pa mięt ni ku Pań stwo we go In sty -
tu tu Na uko we go Go spo dar stwa Wiej skie go” (Troć rze ki Re dy) oraz
„Pra cach Dzia łu Eko no mii i Or ga ni za cji Ry bac twa PINGW” (Wiek 
i szyb kość wzro stu tro ci Sal mo trut ta z rze ki Re dy i Du naj ca).

Naj płod niej szy okres w je go dzia łal no ści na uko wej wią że się 
z ba da nia mi nad  ry bo łów stwem mor skim, któ re za ini cjo wał, pra cu -
jąc jesz cze w Byd gosz czy, a roz wi nął już w Gdy ni i He lu. W 1930 ro -
ku po ja wi ły się pierw sze pu bli ka cje do ty czą ce pła stug (Spo strze że -
nia co do szyb ko ści wzro stu flą der w Za to ce Gdań skiej). Ko lej ne
pu bli ka cje do ty czy ły bio lo gii ło so si (Wiek i wzrost ło so si po ła wia -
nych na pol skim Bał ty ku) oraz ich po ło wów (Skład mor skich po ło -
wów ło so sio wych na pol skim Bał ty ku na okres 1925, 28, 31–36). Wie -
le  je go ar ty ku łów uka za ło się tak że w „Biu le ty nie Sta cji Mor skiej 
w He lu”, szcze gól nie w 1937 ro ku (Pa so żyt ni cze wi dło no gi na szpro -
tach w wo dach Sun du) oraz w 1938 ro ku (O spad ku po ło wów szpro -
tów w se zo nie 1937/1938).

Był ce nio ny wy so ko tak że za gra ni cą. Od 1931 ro ku Di xon pu bli -
ko wał na ła mach  „Jo ur nal du Con se il In ter na tio nal po ur l’Explo ra -
tion de la Mer”, pe rio dy ku Mię dzy na ro do wej Ra dy Ba dań Mo rza.
Je den z waż niej szych ar ty ku łów uka zał się w 1932 ro ku (The mi xtu -
re of her rings with sprats in cat ches with sprat -trawl and the com -
po si tion of the sprat stock of the Gulf of Dan zig in 1932) oraz w 1934
ro ku (The age and growth of sal mon cau ght in the po lish Bal tic in
the years 1931–1933).

Więk szość prac do ty czy ła róż nych ga tun ków ryb. Di xon ba dał
głów nie ich po gło wie, prze pro wa dza jąc ana li zy sta da ze wzglę du na
wiek, doj rza łość płcio wą czy tem po wzro stu. Wpro wa dził po raz
pierw szy w Pol sce me to dę ozna cza nia wie ku na pod sta wie ba da nia
łu sek, oto li tów, war stwo we go na ra sta nia ko ści. Po słu gi wał się no wo -
cze sną, jak na tam te cza sy, apa ra tu rą (apa rat Edin ge ra)1.

Bez sprzecz nie, za słu gą B. Di xo na by ło uka za nie się po raz pierw -
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szy w Pol sce książ ki po świę co nej ich tio lo gii sto so wa nej. W 1937 ro -
ku MIR wy dał Ich tio lo gię sto so wa ną W. Me is sne ra w tłu ma cze niu 
i z uzu peł nie nia mi Di xo na oraz ze wstę pem prof. M.Sie dlec kie go.
Pra cę tę wzno wio no w 1948 ro ku. Dru gą po zy cją by ła Wę drów ka ryb
P. Szmid ta, rów nież tłu ma czo na z ję zy ka ro syj skie go przez B. Di xo -
na , któ ra wy szła dru kiem w 1950 ro ku. Zda niem prof. A. Ro pe lew -
skie go, wkład B. Di xo na w roz wój na uk ry bac kich w Pol sce nie zo -
stał do tych czas na le ży cie do ce nio ny1. 

Na le ży pod kre ślić, że Di xon dzie lił się chęt nie swo imi do świad -
cze nia mi z in ny mi. Dzię ki te mu zy skał sza cu nek i przy chyl ność wie -
lu osób. Część zna nych bio lo gów mo rza i eks per tów w dzie dzi nie ry -
bo łów stwa mor skie go szczy ci ło się tym, że by li ucznia mi Bo ry sa
Di xo na i ko rzy sta li z je go wie dzy oraz me tod, któ re sto so wa ł2.

Uważ ny czy tel nik spo strze że, że B. Di xo no wi nie nada no ni gdy
ty tu łu pro fe so ra, mi mo tak zna czą cych osią gnięć na uko wych. Nie
ma my na wet pew no ści, czy był dok to rem. Jest to jed na z naj bar dziej
in te re su ją cych kwe stii w je go bo ga tym ży cio ry sie. Spo glą da jąc na
ty tuł wspo mnie nia po śmiert ne go, któ re na pi sał o nim prof. K. De -
me l3, mo że my od nieść zu peł nie in ne wra że nie. Sam au tor ty tu łu je
w tek ście Di xo na pro fe so rem. Na le ży zgo dzić się z po glą dem prof.
A. Ro pe lew skie go, że re dak cja cza so pi sma, w któ rym uka zał się
tekst K. De me la, bę dąc za pew ne  prze świad czo na, że był on pro fe -
so rem, po sta no wi ła au to ma tycz nie do pi sać Di xo no wi ty tuł dok to ra,
stąd Prof. dr Bo rys Di xon. To prze świad cze nie o pro fe su rze Di xo na
nie by ło wy jąt kiem i prze bi ja się cza sa mi w róż nych ofi cjal nych do -
ku men tach. W 1930 ro ku Stocz nia Gdyń ska w ko re spon den cji 
z MUR po wo ły wa ła się na po le ce nia Pa na Prof. Dick so na4. Tych
przy kła dów moż na wy mie nić wię cej. W 1936 ro ku Mię dzy na ro do we
To wa rzy stwo Bu do wy Okrę tów i Ma szyn w Gdań sku po wo ły wa ło się
na roz mo wę z Wiel ce Sza now nym P. Pro fe so rem Di xo nem5. W ofi -
cjal nym spra woz da niu MIR za rok ob ra chun ko wy 1936/1937 w ze -
sta wie niu sald dłuż ni ków fi gu ro wał prof. Di xon6. Mo że my się tyl ko
do my ślać, że je go po de szły wiek i fakt, że zaj mo wał się od kil ku dzie -
się ciu lat ba da nia mi po wo do wa ły, że część je go roz mów ców uwa ża -
ła go za pro fe so ra.

Po zo sta ła do roz pa trze nia kwe stia stop nia dok to ra. Z in for ma cji
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uzy ska nych od stro ny ro syj skiej wie my1, że wśród go ści za pro szo nych na
na bo żeń stwo z oka zji ju bi le uszu ro syj skie go po ety A. S. Pusz ki na w 1899
ro ku znaj do wał się dok tor Bo rys Iva no wich Di xon. Nie dys po nu je my żad -
nym in nym prze ka zem o dok to ra cie Di xo na, więc nie moż na zwe ry fi ko -
wać przy to czo nych in for ma cji. Je śli są one praw dzi we, to Di xon w wie ku
26 lat był w car skiej Ro sji dok to rem. Być mo że w roz wią za niu tej za gad ki
po mógł by je go list, któ ry ob ja śniał po wo dy nie do star cze nia dy plo mu do
MUR w 1922 ro ku. Nie ste ty, nie dys po nu je my do kład ną tre ścią te go li stu.

Di xon był czło wie kiem lu bia nym i sza no wa nym. Utrzy my wał
licz ne kon tak ty z wie lo ma na ukow ca mi. W Ro sji współ pra co wał ze
zna ny mi uczo ny mi: prof. A. Beh nin giem, B. A. Kel le rem, prof. 
W. Me is sne rem czy prof. M. Kni po wi czem. Już w cza sach sa ra tow -
skich za zna jo mił się kil ko ma pol ski mi na ukow ca mi. O kon tak tach
tych pi sał  dr F. Lu bec ki  w li ście z 1923 ro ku, w któ rym przed sta wił
oso by, mo gą ce wy dać opi nie o Di xo nie oraz krót ko opi sał  te  zna jo -
mo ści. Po śród wie lu na zwisk zna la zły się ta kie po sta cie, jak: prof.
Zyg munt Mo krzec ki z SGGW – oso bi sty zna jo my Pa na Di xo na od lat
dwu dzie stu kil ku, prof. Jan Tur z Uni wer sy te tu War szaw skie go –
zna jo my p. Di xo na z cza sów przed wo jen nych, prof. F. Staff z SGGW
– zna jo my p. Di xo na z lat woj ny, prof. K. Bia ła sze wicz z UW – dłu -
go let ni zna jo my z cza sów przed wo jen nych, Pan Jó zef Bo ro wik – dłu -
go let ni zna jo my i ko le ga B. Di xo na z cza sów przed wo jen nych, Pan
An to ni Hry nie wic ki – dłu go let ni zna jo my i ko le ga w urzę dzie z cza -
sów przed wo jen nych. F. Lu bec ki pod su mo wał tę li stę na stę pu ją co:
wszy scy po wy żej wy mie nie ni są mi oso bi ście zna ni i wy ra ża ją opi -
nie na der po chleb ne pod każ dym wzglę dem o Pa nu Bo ry sie Di xo -
nie2. Wi dzi my więc, że Di xon bę dąc jesz cze w Ro sji, utrzy my wał
kon tak ty z pol ski mi uczo ny mi. Wie lo let nia przy jaźń, się ga ją ca cza -
sów sa ra tow skich, łą czy ła Di xo na, mi mo znacz nej róż ni cy wie ku, 
z Jó ze fem Bo ro wi kiem, któ ry  wspo mi nał go na stę pu ją co: Bar dzo du -
żo za wdzię cza łem wów czas Di xo no wi, któ ry oto czył mnie ser decz -
ną opie ką. Od tam te go cza su by li śmy w wiel kiej przy jaź ni. Sto sun -
ki na sze po głę bia ły się dzię ki te mu, że w do mu pań stwa Di xo nów 
w Sa ra to wie, a po tem w War sza wie i Gdy ni, czu łem się jak u sie bie;
za wdzię cza łem to sta ro pol skiej go ścin no ści Pa ni Di xo no wej, z do -
mu Do bro wol skiej3. Z dal szych wspo mnień mo że my wy czy tać, jak
Bo ro wik po strze gał swo je go przy ja cie la: Di xon był wy traw nym
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1 Informacje udostępnione przez doktora Vyatcheslava Bizikova z Rosyjskiego
Federalnego Instytutu Rybołóstwa i Oceanografii w Moskwie (VNIRO).

2 Ar chi wum Pań stwo we w Gdy ni, Mor ski In sty tut Ry bac ki.
3 M. Boduszyńska-Borowikowa, Życie jak płomień. O życiu i pracach Józefa Borowika, 

Gdańsk 1972, s. 106.
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prak ty kiem, zna ją cym do sko na le miej sco we sto sun ki [w Sa ra to wie
– P. H. Dor szew ski]. Drob ny, wą skiej bu do wy, z nie co od sta ją cy mi
usza mi, od zna czał się bar dzo bez po śred nim spo so bem by cia. (…)
miał zwy czaj wy gła szać przy kie lisz ku hym ny po chwal ne na cześć
sa mo dzier ża wia al bo po msto wać w czam buł na wszyst kich Fran cu -
zów, do któ rych czuł nie wy tłu ma czo ną nie chęć1. Każ da wi zy ta w do -
mu pań stwa Di xo nów w Gdy ni by ła dla Bo ro wi ka daw ką krze pią ce -
go bal sa mu. Pa ni Di xo no wa, jak za daw nych lat w Sa ra to wie,
przy go to wy wa ła na je go przy ję cie li tew sko -ru skie przy sma ki, a Di -
xon wy cią gał z kre den su bu tel kę szkoc kie j2.

Wie le o Di xo nie mo gą po wie dzieć oso by, któ re mia ły z nim kon -
takt po je go po wro cie do Pol ski. W pa mię ci prof. A. Ro pe lew skie go
Di xon za pi sał się ja ko jed na z cie kaw szych i barw niej szych po sta ci
w po cząt kach roz wo ju MIR po woj nie. Przez pa rę lat spo ty kał się 
z nim dość czę sto za rów no na te re nie in sty tu tu, gdzie miał swój ga -
bi net, jak też u nie go w do mu. Wy cho wa ny i wy kształ co ny w car skiej
Ro sji czę sto wpla tał w po ga węd kach ro syj skie zwro ty, zwłasz cza kie -
dy się orien to wał, że je go roz mów ca zna ten ję zyk. Po nad po ło wę ży -
cia spę dził w Ro sji, tam upły nę ła je go mło dość i z tym kra jem mu -
sia ły go łą czyć róż ne wspo mnie nia, róż ne do zna nia i sen ty men ty3.

Na le ży stwier dzić, że Bo rys Di xon był na ukow cem, któ ry łą czył
na ukę teo re tycz ną z prak ty ką. To po wią za nie naj le piej ilu stru ją sło -
wa prof. K. De me la, któ ry pi sał o nim: za słu żo ny ich tio log, ba dacz 
i prak tyk w jed nej oso bie4.

Je�rzy�Fi�luk�
(1924–2005)

Je rzy Fi luk uro dził się 4 wrze śnia 1924 ro -
ku w Krze mień cu (by łe woj. wo łyń skie). Je -
go oj ciec Kse no font był pra cow ni kiem kan -
ce la rii no ta rial nej, mat ka An na z do mu
Rosz czy na by ła na uczy ciel ką. Szko łę pod sta -
wo wą ukoń czył w Krze mień cu, zaś w czerw -
cu 1941 ro ku zdał eg za min doj rza ło ści ty pu
ra dziec kiej 10-lat ki we Lwo wie. 
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1 Tam że, s. 61.
2 Tamże, s. 278. 
3 Materiały uzyskane od prof. A. Ropelewskiego w posiadaniu autora
4 K. De mel, Prof. dr Bo rys Di xon, „Go spo dar ka ryb na”, nr 6 (1955), s. 157.
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Po agre sji Niem ców na ZSRR w 1941 ro ku wy je chał wraz z ro -
dzi ną do wu jo stwa w No wym Sta wie ko ło Wo ły nia, gdzie po ma gał 
w pro wa dze niu go spo dar stwa. W lu tym 1944 ro ku prze niósł się do
Pszcze li na ko ło War sza wy i roz po czął  na ukę w miej sco wej Szko le
Spół dziel czo ści Rol ni czej. Do 15 paź dzier ni ka te go ro ku był prak ty -
kan tem w jed nym z tam tej szych go spo darstw rol nych. Póź niej prze -
niósł się do Kra ko wa. 

W mar cu 1945 ro ku pod jął stu dia na Wy dzia le Rol ni czo -Le śnym
Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go, gdzie wy brał spe cja li za cję ry bac ką.
W 1946 ro ku uzu peł nił wy kształ ce nie, zda jąc ma tu rę ty pu przy rod -
ni cze go. Stu dia ukoń czył w czerw cu 1948 ro ku i otrzy mał sto pień
ma gi stra -in ży nie ra. W tym mie sią cu oże nił się w Kra ko wie z Ire ną
Ma rią Ty ra lew ską, któ ra by ła ab sol went ką Wy dzia łu Che mii UJ. 

W lip cu 1948 ro ku mał żeń stwo Fi lu ków prze nio sło się do te ściów
w So po cie. W sierp niu te go ro ku J. Fi luk roz po czął pra cę w Mor skim
Urzę dzie Ry bac kim w Gdy ni w cha rak te rze re fe ren ta. Od szedł na
wła sną proś bę i od 1 lip ca 1949 ro ku zo stał za trud nio ny w Za rzą dzie
Okrę gu PGR w Gdań sku -Wrzesz czu ja ko in spek tor. Na sta no wi sku
tym po zo stał do mar ca 1951 ro ku. 

Od 1 kwiet nia 1951 ro ku J. Fi luk roz po czął pra cę w Dzia le Ich -
tio lo gicz nym Mor skie go In sty tu tu Ry bac kie go w Gdy ni. Po cząt ko wo
zaj mo wał się ba da nia mi ryb bał tyc kich, jed nak po trze ba upo rząd -
ko wa nia go spo dar ki ry bac kiej na Za le wie Wi śla nym spo wo do wa ła,
że dy rek cja MIR po wie rzy ła mu pro wa dze nie ba dań nad sta nem ich -
tio fau ny te go zbior ni ka wod ne go. Je go pra ca przy czy ni ła się z cza -
sem do opra co wa nia pod staw ra cjo nal ne go wy ko rzy sta nia za so bów
ryb nych Za le wu.

W 1952 ro ku J. Fi luk wcho dził ja ko tłu macz w skład pierw szej
pol skiej de le ga cji ry bo łów stwa mor skie go, któ ra we wrze śniu prze -
by wa ła w Mo skwie. Na wią za no wów czas pierw sze kon tak ty z przed -
sta wi cie la mi ra dziec kie go prze my słu ryb ne go. Efek tem te go spo tka -
nia by ło pod pi sa nie po ro zu mie nia w spra wie wspól nych za sad
go spo dar ki ryb nej na Za le wie Wi śla nym, któ re we szły w ży cie 
1 stycz nia 1953 ro ku1. Przy ję to wów czas po stu lat J. Fi lu ka o wpro -
wa dze nie wła ści we go wy mia ru ochron ne go dla san da cza. Po dob ne
wnio ski za sto so wa no póź niej dla cer ty, wę go rza i lesz cza.

W 1958 ro ku mgr Fi luk od był mie sięcz ną prak ty kę we Wszech -
związ ko wym Na uko wo -Ba daw czym In sty tu cie Go spo dar ki Ryb nej 
i Oce ano gra fii w Mo skwie i w Astra cha niu. Za po znał się tam z ów -
cze sny mi osią gnię cia mi na uki  ra dziec kiej w dzie dzi nie go spo dar ki
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1 A. Ro pe lew ski, Mor ski In sty tut Ry bac ki. Lu dzie i wy da rze nia 1921-2001, Gdy nia 2001, s. 48.

Ksiazka_MIR_wnetrze-popr_25-07-11_Layout 1  11-07-25  21:41  Page 55



ry bac kiej. W grud niu 1959 ro ku J. Fi luk obro nił pra cę dok tor ską pod
ty tu łem Stu dia nad bio lo gią i po ło wa mi san da cza Za le wu Wi śla ne go.
De cy zją Ra dy Wy dzia łu Ry bac kie go Wyż szej Szko ły Rol ni czej 
w Olsz ty nie z dnia 17 lu te go 1960 ro ku uzy skał sto pień na uko wy dok -
to ra na uk przy rod ni czych. Je go pro mo to rem był prof. W. Mań kow ski.
W la tach 1957–1960 oraz 1965–1967 J. Fi luk pro wa dził wy kła dy 
z ich tio lo gii na kur sach bio lo gii mo rza w MIR. 

Ob ra du ją ca 15 stycz nia 1962 ro ku pod prze wod nic twem prof. 
K. Pe tru se wi cza Ra da Na uko wa MIR za ję ła się roz pa trze niem wnio -
sków dy rek cji In sty tu tu o po wo ła nie na sta no wi ska sa mo dziel nych
pra cow ni ków na uko wo -ba daw czych. Wnio sek do ty czą cy dr. Fi lu ka
re fe ro wał prof. Chrzan, zaś re cen zen ta mi je go do tych cza so wej dzia -
łal no ści na uko wej by li pro fe so ro wie E. Grab da z WSR w Olsz ty nie 
i P. Trzę siń ski z MIR. De cy zją Ra dy Na uko wej zo stał on po wo ła ny
na wy żej wy mie nio ne sta no wi sko. 

Wraz z roz wo jem na uko wym, dr Fi luk za czął obej mo wać ko lej ne
funk cje w MIR. W 1964 ro ku zo stał mia no wa ny kie row ni kiem Pra -
cow ni Po ło wów Ryb Bał tyc kich w Za kła dzie Ich tio lo gii.

Na po cząt ku lat 60-tych dr Fi luk gro ma dził ma te ria ły do swo jej
roz pra wy ha bi li ta cyj nej, któ rą ukoń czył w grud niu 1965 ro ku. Jej ty -
tuł brzmiał Bio ge nicz no -ry bac ka cha rak te ry sty ka ich tio fau ny Za le -
wu Wi śla ne go na tle ba dań pa le oich tio lo gicz nych, hi sto rycz nych 
i współ cze snych. Sto pień na uko wy do cen ta na uk przy rod ni czych
uzy skał uchwa łą Ra dy Wy dzia łu Ry bac twa Mor skie go WSR w Szcze -
ci nie z dnia 27 czerw ca 1967 ro ku. 

Ko lej ny awans na uko wy przy szedł w 1975 ro ku. Uchwa łą Ra dy
Pań stwa z dnia 31 ma ja doc. J. Fi luk otrzy mał ty tuł pro fe so ra nad -
zwy czaj ne go. W tym sa mym ro ku prof. Fi luk pod jął rów nież współ -
pra cę z Ka te drą Ar che olo gii Pra dzie jo wej i Wcze sno śre dnio wiecz -
nej Uni wer sy te tu War szaw skie go na płasz czyź nie ozna cza nia
ga tun ko we go wy ko pa li sko wych szcząt ków ryb z osa dy w Wy szem -
bor ku na Ma zu rach. W ko lej nych la tach pro wa dził po dob ne pra ce
przy in nych sta no wi skach ar che olo gicz nych. 

W 1976 ro ku prof. Fi luk opu ścił Za kład Ich tio lo gii i prze niósł się
do Pra cow ni Za so bów Ryb nych Bał ty ku w Za kła dzie Ry bo łów stwa
Bał tyc kie go, zaś od 1988 ro ku pro fe sor pra co wał w Pra cow ni Ryb
Przy brzeż nych i Wę drow nych te goż za kła du. 

Po prze pra co wa niu po nad 39 lat w MIR, prof. Je rzy Fi luk prze -
szedł na eme ry tu rę z dniem 15 grud nia 1990 ro ku. Od daw na nę ka -
ły go cho ro by. Zmarł 8 stycz nia 2005 ro ku. 

Pro fe sor Je rzy Fi luk był spe cja li stą w za kre sie pro ble ma ty ki ich -
tio lo gicz no -ry bac kiej Za le wu Wi śla ne go. Je go pu bli ka cje słu ży ły
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współ pra cy pol sko -ra dziec kiej w spra wie wspól nych za sad go spo -
dar ki ryb nej i ochro ny ryb na Za le wie Wi śla nym. Prze pro wa dził ba -
da nia, dzię ki któ rym uda ło się okre ślić zdol ność pro duk cyj ną rzek 
i po to ków wpa da ją cych do Za le wu Wi śla ne go. Opra co wał tak że
wspól nie z J. Ro mań skim plan ak cji za ry bie nio wej te go zbior ni ka
wod ne go, któ ry sta ł się wzo rem do prze pro wa dza nia bo ni ta cji in -
nych rzek ło so sio wych lub tro cio wych w Pol sce. Usta lił wiel kość
oczek w nie wo dach, któ re do tych czas nisz czy ły wiel kie ilo ści na ryb -
ku san da cza. Prze pro wa dził rów nież ba da nia nad sto so wa niem hor -
mo nu przy sad ki mó zgo wej w ce lu przy spie sze nia doj rze wa nia te go
ga tun ku. Me to dę hi po fi za cji sto so wał rów nież w Do świad czal nym
Ośrod ku Za ry bie nio wym w Tolk mic ku, przy spie sza jąc tar ło kar pia
i za pew nia jąc wy ko na nie pla nu pro duk cji na ryb ku. Przy słu żył się
do lep sze go wy ko rzy sta nia i upo rząd ko wa nia go spo dar ki ryb nej 
w re jo nie Za le wu Wi śla ne go. Pro fe sor in te re so wał się rów nież za -
gad nie nia mi bio lo gicz nych pod staw ry bo łów stwa na Bał ty ku.

Do ro bek na uko wy prof. J. Fi lu ka obej mu je po nad 200 po zy cji. Ma -
te riał opra co wa ny na pod sta wie da nych z pierw szych trzech lat ba -
dań po zwo li ł na ogło sze nie dru kiem dwóch war to ścio wych prac. 
W „Pra cach MIR” z 1955 ro ku uka zał się ar ty kuł Wy ni ki ba dań nad
sta dem san da cza Za le wu Wi śla ne go w la tach 1951–1952, zaś w 1957
ro ku opu bli ko wał Wy ni ki ba dań nad sta dem lesz cza Za le wu Wi śla ne -
go w la tach 1951–1952. W 1961 ro ku wy dał swo ją pra cę dok tor ską pod
ty tu łem Stu dia nad bio lo gią i po ło wa mi san da cza Za le wu Wi śla ne go.

Więk szość je go póź niej szych pu bli ka cji by ła po świę co na san da -
czo wi, lesz czo wi i wę go rzo wi. W 1963 ro ku uka za ła się pra ca Bio lo -
gicz na cha rak te ry sty ka po ło wów lesz cza (Abra mis bra ma L.) Za le -
wu Wi śla ne go, na stęp nie Wę gorz (Anqu il la anqu il la L.) z Za le wu
Wi śla ne go (1965) oraz w 1967 ro ku Kształ to wa nie się sta da san da -
cza (Lu cio per ca lu cio per ca L.) Za le wu Wi śla ne go w no wych wa run -
kach po ło wo wych w la tach 1958-1964. Prof. Fi luk po świę cił tak że kil -
ka prac szpro to wi, np. w 1972 ro ku uka zał się ar ty kuł Sta do szpro ta
po łu dnio we go Bał ty ku na tle wa run ków eko lo gicz nych w ro ku 1971. 

Pu bli ko wał wspól nie z ba da cza mi Za le wu Szcze ciń skie go. W 1978
ro ku w „Stu diach i Ma te ria łach MIR” wy dał wspól nie z E. Ol szą pra -
cę pod ty tu łem Ba da nia ryb Za le wu Wi ślane go i Szcze ciń skie go, zaś
w 1988 ro ku opu bli ko wał w „Biu le ty nie MIR” ar ty kuł ra zem z J. Wik -
to rem pod ty tu łem Go spo dar ka za so ba mi wę go rza w za le wach Wi -
śla nym i Szcze ciń skim w świe tle pro ce su za ry bia nia. Oprócz te go
wy dał pra ce wspól nie z L. Żmu dziń skim (Od ży wa nie się ich tio fau ny
z Za le wu Wi śla ne go) czy B. Dra ga ni kiem (Oce na efek tyw no ści za ry -
bia nia Za le wu Wi śla ne go wę go rzem szkli stym w la tach 1970–1978). 
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Prof. Fi luk był au to rem kil ku eks per tyz pa le oich tio lo gicz nych,
m. in. z wy ko pa lisk w San to ku, Go rzę dzie ju, Tolk mic ku czy Łę czu.
W 1994 ro ku wy dał na ła mach cza so pi sma „Świa to wid” pra cę pod
ty tu łem Wy ko pa li sko we szcząt ki ryb z osa dy po ło żo nej na wy spie
Je zio ra Sa lęt w miej sco wo ści Wy szem bork. 

Pro fe sor pu bli ko wał ar ty ku ły w fa cho wych cza so pi smach, m.in.
„Go spo dar ce Ryb nej”, „Tech ni ce i Go spo dar ce Mor skiej”, „Ze it -
schrift für Fi sche rei und de ren Hil fswis sen scha ften” czy „Ver han -
dlun gen des In ter na tio na len Ve re in für Lim no lo gie”. 

Był tłu ma czem ję zy ka ro syj skie go, czym przy słu żył się w pra -
cach re dak cyj nych wy daw nictw MIR. W 1963 ro ku prze tłu ma czył
na ję zyk pol ski książ kę K. Ku cha ren ki i J. Czuk si na pod ty tu łem
Prze my sło we po ło wy ryb u wy brze ży pół noc no -za chod niej Afry ki
oraz mo no gra fię G. Woj to łow skie go Ry bo łów stwo na środ ko wym 
i po łu dnio wo -wschod nim Atlan ty ku. 

Je go umie jęt no ści trans la tor skie przy da ły się rów nież w kon tak -
tach z na ukow ca mi z ZSRR. Przez sze reg lat prof. Fi luk był eks per -
tem stro ny pol skiej pod czas wie lu na rad i kon sul ta cji pol sko -ra dziec -
kich w spra wie ra cjo nal nej go spo dar ki ry bac kiej na Za le wie
Wi śla nym. Wie lo krot nie re pre zen to wał tak że MIR na mię dzy na ro -
do wych kon fe ren cjach do ty czą cych ry bo łów stwa na Bał ty ku (m. in.
na I Eu ro pej skim Kon gre sie Ich tio lo gów w Ju go sła wii w 1973 ro ku). 
Prof. Fi luk był kie row ni kiem gru py pro ble mo wej zaj mu ją cej się za -
gad nie nia mi za le wów i bał tyc kich po ło wów przy brzeż nych w MIR.
Wszedł rów nież w skład gru py pro ble mo wej oce ny za so bów Bał ty -
ku. W 1952 ro ku był wi ce prze wod ni czą cym Ra dy Miej sco wej Związ -
ku Za wo do we go Pra cow ni ków Że glu gi przy MIR, a na stęp nie de le -
ga tem na zjazd kra jo wy i człon kiem pre zy dium tej or ga ni za cji. Od
1969 ro ku był człon kiem  PZPR. 

Za swo ją dzia łal ność zo stał od zna czo ny: Srebr nym Krzy żem Za -
słu gi (1959), Zło tą Od zna ką Za słu żo ny Zie mi Gdań skiej (1976), Zło -
tą Od zna ką Za słu żo ny Pra cow nik Mo rza (1978) oraz Krzy żem Ka -
wa ler skim Or de ru Od ro dze nia Pol ski (1979). 
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Jó�zef�Ku�li�kow�ski
(1898–1963)

Uro dził się 30 stycz nia 1898 ro ku w Kny szy -
nie w wo je wódz twie bia ło stoc kim. Był sy nem
le śni ka Mi cha ła i Jó ze fy Świe tlic kiej.
Uczęsz czał do gim na zjum w Miń sku na Bia -
ło ru si, gdzie w la tach 1914-1915 przy na le żał
do pol skiej taj nej or ga ni za cji „Wy zwo le nie”.
W 1916 ro ku ukoń czył szko łę śred nią w Or le
i roz po czął stu dia praw ni cze na Uni wer sy te -

cie Mo skiew skim. Dzia ła nia wo jen ne spo wo do wa ły, że prze rwał stu -
dia i zo stał wcie lo ny do ar mii ro syj skiej. Wsku tek od nie sio nej kon -
tu zji zo stał zwol nio ny ze służ by. 

Pra co wał ja ko in spek tor w Pol skiej Ma cie rzy Szkol nej w Miń -
sku. Or ga ni zo wał szkol nic two, ra dy pol skie oraz pro wa dził przy spo -
so bie nie woj sko we wśród mło dzie ży wiej skiej. W 1918 ro ku przy je -
chał do Pol ski i tam po now nie wstą pił do woj ska, z któ re go zo stał
zwol nio ny je sie nią 1920 ro ku, w stop niu pod po rucz ni ka re zer wy.
Pod jął stu dia na Uni wer sy te cie War szaw skim, któ re osta tecz nie
ukoń czył na Wy dzia le Praw no -Eko no micz nym Uni wer sy te tu Po -
znań skie go, gdzie w lip cu 1922 ro ku uzy skał dy plom. Tam też zo stał
za trud nio ny na sta no wi sku asy sten ta.

W 1923 ro ku oże nił się z Ja ni ną Kar wat. W stycz niu na stęp ne go
ro ku obro nił dok to rat z na uk eko no micz no -po li tycz nych u prof. 
E. Tay lo ra. Po dy ser ta cji prze niósł się do War sza wy. Od kwiet nia do
li sto pa da 1924 ro ku był star szym asy sten tem przy Se mi na rium Eko -
no micz nym UW. Je go pra ca dok tor ska do ty czą ca po li ty ki kre dy to -
wej zwró ci ła uwa gę Mi ni ster stwa Skar bu, któ re za pro po no wa ło mu
etat w War sza wie pod ko niec 1924 ro ku. Po cząt ko wo ob jął sta no wi -
sko rad cy, a na stęp nie kie row ni ka wy dzia łu po li ty ki kre dy to wej.

Za trud nie nie w Mi ni ster stwie Skar bu nie by ło za da wa la ją ce,
więc mło dy dok tor Ku li kow ski po sta no wił roz po cząć dzia łal ność go -
spo dar czą w przed się bior stwach han dlu za gra nicz ne go. Naj pierw
spra wo wał funk cję dy rek to ra Pol skie go To wa rzy stwa Han dlu z Ro -
sją „Po lros” z sie dzi bą w War sza wie. Na ten czas przy pa da je go in -
ten syw na dzia łal ność nad zor ga ni zo wa niem eks por tu to wa rów do
kra jów Bli skie go Wscho du i Związ ku Ra dziec kie go. Efek tem tych
dzia łań by ło po wsta nie to wa rzy stwa „Pol -Or”, zaś w 1928 ro ku po -
wie rzo no mu sta no wi sko dy rek to ra za rzą dza ją ce go Pol sko -So wiec -
kiej Spół ki Ak cyj nej „Sow pol torg” w Mo skwie. W tym okre sie by wał
tak że de le ga tem z ra mie nia  wy mie nio nych spół ek w wie lu pań stwo -
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wych in sty tu cjach fi nan so wych. Wszedł m. in. do Ra dy Za rzą dza ją -
cej To wa rzy stwa Eks plo ata cji So li Po ta so wych w Ka łu szu.

Je sie nią 1931 ro ku opu ścił Zwią zek Ra dziec ki i wró cił do Pol ski.
Z in spi ra cji pol skich sfer go spo dar czych Ku li kow ski przy stą pił do
two rze nia han dlu cle arin go wo -kom pen sa cyj ne go. Z dniem 1 paź -
dzier ni ka 1932 ro ku po wsta ło w War sza wie To wa rzy stwo Han dlu
Kom pen sa cyj ne go Spół ka z o. o., któ re wspo ma ga ło dzia ła nia pol -
skiej go spo dar ki w za kre sie im por tu i eks por tu to wa rów do róż nych
kra jów eu ro pej skich. J. Ku li kow ski za dbał o ob sa dę ka dro wą no we -
go to wa rzy stwa oraz za sia dał w za rzą dzie spół ki. Dzię ki je go dzia -
łal no ści do pro wa dzo no do za war cia umów m.in. z Ju go sła wią, Buł -
ga rią, Gre cją i Wę gra mi 1.

1 kwiet nia 1936 ro ku mi ni ster prze my słu i han dlu mia no wał 
J. Ku li kow skie go dy rek to rem Izby Prze my sło wo -Han dlo wej w Gdy -
ni. Sta no wi sko to ob jął 27 kwiet nia i po zo sta wał na nim do 1938 ro -
ku. W tym cza sie re pre zen to wał in te re sy izby na wszel kie go ro dza -
ju spo tka niach i kon fe ren cjach.

Waż ną za słu gą dy rek to ra Ku li kow skie go by ło zor ga ni zo wa nie
przez Izbę Prze my sło wo -Han dlo wą w Gdy ni kil ku kon fe ren cji. Jed -
na z nich od by ła się 9 sierp nia 1937 ro ku i po świę co na by ła bu do -
wie ma gi stra li wod nej z Gór ne go Ślą ska do gdyń skie go por tu. Wzię -
ło w niej udział po nad 200 osób z krę gów urzęd ni czych,
sa mo rzą do wych i bran żo wych. Dy rek tor Ku li kow ski wy gło sił re fe -
rat o ma gi stra li wod nej na tle przy szło ści Gdy ni i roz wo ju okrę gu
cen tral ne go. Po stu lo wał w nim re gu la cję rze ki Wi sły i bu do wę ka -
na łu byd go sko -gdyń skie go, któ ry po łą czył by przy szłe cen trum prze -
my sło we z wy brze żem mor ski m2.

Istot nym wy da rze niem w dzie jach gdyń skiej Izby Prze my sło wo -
-Han dlo wej by ło zor ga ni zo wa nie na ra dy w spra wach ry bo łów stwa
mor skie go i prze my słu ryb ne go. Od by ła się ona 30 sierp nia 1938 ro -
ku z ini cja ty wy dy rek to ra Ku li kow skie go. Oma wia no na niej m. in.
or ga ni za cję zby tu ryb, roz bu do wę prze my słu kon ser wo we go, pro -
jek ty no wych in we sty cji w por cie gdyń skim i w Wiel kiej Wsi 3. W tym
cza sie dr Ku li kow ski zo stał człon kiem za rzą du In sty tu tu Bał tyc kie -
go. W ma ju 1939 ro ku od był się pod pa tro na tem wi ce pre mie ra 
E. Kwiat kow skie go V Na uko wy Zjazd In sty tut Bał tyc kie go we Lwo -
wie. Pod czas zjaz du wy gło szo no kil ka re fe ra tów na te mat zna cze nia
por tów Gdy ni i Gdań ska dla Pol ski. Jed nym z re fe ren tów był tak że
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1 Zob. Co dzien na Ga ze ta Han dlo wa, z dn. 8 li sto pa da 1933 ro ku; Gór no ślą skie Wia do -
mo ści Go spo dar cze, r. IX (1932), nr 21, s. 480-481.

2 Zob. Pol ska Go spo dar cza, r. XVIII (1937), z. 33, s. 1098.
3 Zob. Co dzien na Ga ze ta Han dlo wa, z dn. 3 wrze śnia 1937 ro ku.
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J. Ku li kow ski. Omó wił on nie zbęd ne wa run ki roz wo ju han dlu ryb -
ne go w Gdy ni 1.
W 1937 ro ku dr Ku li kow ski był człon kiem Ra dy Nad zor czej Miej -
skich Za kła dów Elek trycz nych w Gdy ni. W tym okre sie przy na le żał
tak że do Pol skie go Związ ku Za chod nie go w Gdy ni. W 1939 ro ku był
pre ze sem ob wo du PZZ. 25 kwiet nia te goż ro ku zwią zek zor ga ni zo -
wał po tęż ną ma ni fe sta cję w gdyń skiej Ha li Tar gów. Głos za brał 
dr Ku li kow ski, któ ry w swym wy stą pie niu przed sta wił sto sun ki pol -
sko -nie miec kie od cza sów od zy ska nia nie pod le gło ści i wska zał ko -
lej no wszyst kie trud no ści, z ja ki mi mu szą bo ry kać się wła dze pol -
skie w kon tak tach z Niem ca mi.

Waż nym eta pem w ży ciu J. Ku li kow skie go by ło włą cze nie się 
w pra ce sto wa rzy sze nia Mor ski In sty tut Ry bac ki. Na wrze śnio wym
po sie dze niu Za rzą du MIR w 1936 ro ku dr Ku li kow ski zo stał wy bra -
ny człon kiem rze czy wi stym sto wa rzy sze nia i jed no cze śnie zo stał
szó stym człon kiem Za rzą du 2.

15 wrze śnia 1938 ro ku dr J. Ku li kow ski ra zem z dr. M. Bo guc kim
re fe ro wa li na po sie dze niu Za rzą du spra wę utwo rze nia no wych spół -
ek MIR. Stocz nia Ry bac ka oraz Mor skie Za kła dy Ryb ne, w skład któ -
rych wcho dzi ła Ha la i Chłod nia Ryb na oraz Fa bry ka Mącz ki Ryb -
nej, zy ska ły od dziel ną oso bo wość praw ną i sta ły się spół ka mi 
z ogra ni czo ną od po wie dzial no ścią. 28 wrze śnia od by ło się pierw sze
po sie dze nie Ra dy Nad zor czej tych spół ek, któ re po pro wa dził dr Ku -
li kow ski. Aby zo stać dy rek to rem tych przed się biorstw, mu siał wcze -
śniej zre zy gno wać z funk cji w za rzą dzie MIR. 18 li sto pa da 1938 ro -
ku dy rek tor Ku li kow ski ko mu ni ko wał, że wszel kie for mal no ści 
z uru cho mie niem spół ek zo sta ły już za ła twio ne. Przez pra wie dwa
la ta czy nił sta ra nia o wy rów na nie kon tyn gen tów im por to wych Gdań -
ska i Gdy ni. Pod je go rzą da mi Mor skie Za kła dy Ryb ne  już w 1938
ro ku no to wa ły zwięk szenie ob ro tów. Przez ra cjo nal ne sko or dy no wa -
nie pra cy w stocz ni, do pro wa dził do te go, że unik nę ła ona nie po -
trzeb nych prze sto jów pod czas bu do wy stat ków. Do ostat nich dni
sierp nia 1939 ro ku skru pu lat nie wy peł niał obo wiąz ki dy rek to ra, na -
stęp nie mu siał opu ścić Gdy nię.

Okres II woj ny świa to wej spę dził w War sza wie, gdzie pod przy -
bra ny mi na zwi ska mi utrzy my wał się z róż nych za jęć w pol skich pry -
wat nych fir mach han dlo wych. Kon spi ra cja i ukry wa nie się przed
Niem ca mi by ły ko niecz no ścią, gdyż J. Ku li kow ski w okre sie mię dzy -
wo jen nym przy na le żał do PZZ i już w 1939 ro ku zo stał wpi sa ny do
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1 Zob. Co dzien na Ga ze ta Han dlo wa, z dn. 9 ma ja 1939 ro ku.
2 Ar chi wum Pań stwo we w Gdy ni, Mor ski In sty tut Ry bac ki. 
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spe cjal nej księ gi goń czej (tzw. Son der fahn dungs buch Po len). By ła
to li sta Po la ków po szu ki wa nych przez nie miec ką po li cję 1. W sto li cy
spo ty kał się z K. De me lem, któ re go żo na pro wa dzi ła ka wia ren kę. 
W cza sie woj ny po zo sta wał w kon tak cie z De par ta men tem Prze my -
słu i Han dlu De le ga tu ry Rzą du Emi gra cyj ne go w Lon dy nie. Pod czas
po wsta nia w 1944 ro ku zo stał aresz to wa ny i wy wie zio ny do obo zu 
w Prusz ko wie, z któ re go po krót kim cza sie go wy pusz czo no. Po sta -
no wił za miesz kać w Za ko pa nem, gdzie wspól nie z prof. Ja nem Rut -
kow skim przy go to wy wał pla ny od bu do wy znisz czo nej przez oku pan -
ta go spo dar ki.

W mar cu 1945 ro ku dr Ku li kow ski zgło sił się do pra cy w De par -
ta men cie Mor skim Mi ni ster stwa Prze my słu. W Byd gosz czy or ga ni -
zo wa ła się tzw. Mor ska Gru pa Ope ra cyj na, któ rej za da niem by ło 
m.in. za po zna nie się ze sta nem obiek tów mor skich oraz opra co wa -
nie pla nów roz wo ju ry bo łów stwa. Wśród wie lu wy bit nych fa chow -
ców zna la zło się miej sce tak że dla dr. Ku li kow skie go. Więk szość 
z nich wy bie ra ła się z Byd gosz czy na Po mo rze. 

24 kwiet nia re ak ty wo wa no Mor ski In sty tut Ry bac ki w Gdy ni.
Spra wy ry bo łów stwa mor skie go pod le ga ły wów czas mi ni stro wi prze -
my słu. Pi smem z dnia 9 ma ja 1945 ro ku mia no wał on dy rek to rem
MIR dr. Jó ze fa Ku li kow skie go. No mi na cję tę po twier dził pi smem 
z dnia 22 stycz nia 1946 ro ku Mi ni ster Że glu gi i Han dlu Za gra nicz ne -
go dr Ję dry chow ski. Treść pi sma brzmia ła na stę pu ją co: Po wo łu ję
Oby wa te la na sta no wi sko Ko mi sa rycz ne go Za rząd cy Mor skie go In -
sty tu tu Ry bac kie go w Gdy ni do cza su za twier dze nia no we go sta tu tu
In sty tu tu. W tym cha rak te rze jest oby wa tel upo waż nio ny do za rzą -
dza nia mie niem In sty tu tu, po wo ły wa nia or ga nów je go i re pre zen to -
wa nia go we wszyst kich ak tach praw nych, zo bo wią za niach itp2.
Od tąd zaj mo wał się wszel ki mi spra wa mi zwią za ny mi z usu wa niem
znisz czeń wo jen nych, któ re do tknę ły ry bo łów stwo mor skie oraz
obej mo wa niem obiek tów ry bac kich od zy ska ne go wy brze ża. Od 4 do
8 lip ca 1945 ro ku wi zy to wał wraz z A. Hry nie wic kim i M. Bo guc kim
Dar ło wo, Szcze cin i Świ no uj ście, aby za po znać się z in fra struk tu rą
ry bac ką tych por tów. Pra cow ni cy de le ga tur i przed sta wi cielstw
miej sco wych MIR prze sy ła li do Gdy ni okre so we ra por ty z po stę pu
pro wa dzo nych u nich prac. W sierp niu 1946 ro ku dr Ku li kow ski 
w spra woz da niu z dzia łal no ści MIR przed sta wiał ów cze sny stan pol -
skie go ry bo łów stwa mor skie go 3.
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1 Son der fahn dungs buch Po len zo sta ła wy da na przez Re ich skri mi nal po li ze iamt w 1939
ro ku w Ber li nie.

2 Ar chi wum MIR w Gdy ni, Ak ta oso bo we prof. J. Ku li kow skie go.
3 Ar chi wum Pań stwo we w Gdy ni, Mor ski In sty tut Ry bac ki. 
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W lip cu 1947 ro ku dr Ku li kow ski de cy zją obyw. dy rek to ra Ge ne ral -
ne go In spek to ra tu Ry bo łów stwa Mor skie go w So po cie oraz ak cep -
ta cją obyw. wi ce -mi ni stra K. Pe tru se wi cza zo stał po wo ła ny na sta -
no wi sko Prze wod ni czą ce go Ko mi sji Na uko wo -Wy daw ni czej przy
Mor skim In sty tu cie Ry bac kim w Gdy ni1.

Dr Ku li kow ski po zo stał for mal nie dy rek to rem MIR do 1948 ro ku.
Wte dy to zgod nie z po le ce niem De par ta men tu Kadr Mi ni ster stwa Że -
glu gi, na tych miast po je go po wro cie z urlo pu wy po czyn ko we go, wrę -
czo no mu pi smo roz wią zu ją ce sto su nek służ bo wy z dniem 1 paź dzier -
ni ka. 30 wrze śnia 1948 ro ku no wy dy rek tor MIR Jan Pie cza ra na pi sał
do J. Ku li kow skie go: Wo bec przy ję cia przez Oby wa te la sta no wi ska
p.o. dy rek to ra w Ogól no pol skim Zjed no cze niu Pry wat ne go Prze twór -
stwa Ryb ne go, z dniem 1.X.1948 r. zwal niam Oby wa te la ze sta no wi -
ska prze wod ni czą ce go Ko mi sji Na uko wo -Wy daw ni czej M.I.R. (…)
Zwal nia jąc Oby wa te la Mor ski In sty tut Ry bac ki wy ra ża po dzię ko wa -
nie za do tych cza so wą pra cę na w/w sta no wi sku2.

Oprócz dzia łań zwią za nych z or ga ni za cją ry bo łów stwa mor skie go,
w tym sa mym cza sie dr Ku li kow ski roz wi nął swo ją dzia łal ność dy -
dak tycz ną. W ro ku aka de mic kim 1945/1946 roz po czął wy kła dy 
z eko no mii w Wyż szej Szko le Han dlu Mor skie go, któ ra po cząt ko wo
mia ła swo ją sie dzi bę w Gdy ni, na stęp nie zo sta ła prze nie sio na do So -
po tu (póź niej sza Wyż sza Szko ła Eko no micz na). Od ro ku aka de mic kie -
go 1947/1948 wy kła dał rów nież w od dzia le szcze ciń skim Aka de mii
Han dlo wej w Po zna niu. W 1949 ro ku zo stał eta to wym wy kła dow cą, 
a we wrze śniu te go ro ku kon trak to wym pro fe so rem eko no mi ki szcze -
gó ło wej WSHM w So po cie. W la tach 1960–1962 był tak że dzie ka nem
Wy dzia łu Mor skie go WSE.

Od 1 wrze śnia 1950 ro ku ob jął w WSHM pierw szą w Pol sce Ka -
te drę Eko no mi ki Prze my słu Ryb ne go, któ rą kie ro wał do po cząt ku
1963 ro ku. Za trud nio no tam rów nież K. De me la. Na pro wa dzo ne
przez nie go wy kła dy przy cho dził tak że J. Ku li kow ski, któ ry chciał
po sze rzyć swo ją wie dzę z dzie dzi ny bio lo gii mo rza. Wia do mo ści te
wy ko rzy stał w 1951 ro ku do na pi sa nia i wy da nia pod swo im na zwi -
skiem pierw szej czę ści ob szer ne go skryp tu Eko no mi ka mor skie go
prze my słu ryb ne go za ty tu ło wa nej Przy rod ni cze pod sta wy ry bo łów -
stwa mor skie go 3.
Ten etap ży cia J. Ku li kow skie go cha rak te ry zo wał się zdo by ciem ko -
lej nych szcze bli ka rie ry na uko wej. 7 czerw ca 1955 ro ku zo stał mia -
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1 Ar chi wum MIR w Gdy ni, Ak ta oso bo we prof. J. Ku li kow skie go.
2 Ar chi wum MIR w Gdy ni, Ak ta oso bo we prof. J. Ku li kow skie go.
3 A. Ro pe lew ski, Prof. dr Ka zi mierz De mel. Żoł nierz – ba dacz mo rza – na uczy ciel,

Gdańsk 1978, s. 187.
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no wa ny do cen tem, na stęp nie 6 lip ca 1957 ro ku pro fe so rem nad zwy -
czaj nym, a 18 lip ca 1963 ro ku  pro fe so rem zwy czaj nym. 

Po wy da rze niach paź dzier ni ka 1956 ro ku oraz na sku tek żą dań
pra cow ni ków  przed się biorstw go spo dar ki ryb nej do szło do zmian
na sta no wi skach urzęd ni czych w ry bo łów stwie. W dniu 29 li sto pa da
1956 ro ku mi ni ster że glu gi po wo łał bez par tyj ne go J. Ku li kow skie go
na ge ne ral ne go dy rek to ra w tym że mi ni ster stwie. W lu tym 1957 ro -
ku  po wie rzył mu kie row nic two Ge ne ral ne go In spek to ra tu Prze my -
słu Ryb ne go. Na sta no wi sku tym po zo stał do sierp nia 1957 ro ku.

Pod ko niec ży cia prof. Ku li kow ski po mi mo cięż kiej cho ro by
uczest ni czył w pra cy na uko wej i ba daw czej. Na wet w szpi ta lu przyj -
mo wał swych dok to ran tów, a przy oka zji snuł wiel kie per spek ty wy
dla roz wo ju ca łej go spo dar ki mor skiej. Po świę cił się tak że re da go wa -
niu pra cy zbio ro wej Wy bra ne za gad nie nia eko no mi ki mor skie go prze -
my słu ryb ne go. Nie ste ty, prze wle kła cho ro ba nie po zwo li ła mu ukoń -
czyć roz po czę te go dzie ła. Do ostat niej chwi li od rzu cał wszel kie
pro po zy cje wy co fa nia się choć w czę ści z pra cy na uko wo -dy dak tycz -
nej. Zmarł 15 li sto pa da 1963 ro ku. Trzy dni póź niej zo stał po cho wa ny
na Cmen ta rzu Wi tomiń skim w Gdy ni. War to przy to czyć sło wa rek to -
ra WSE w So po cie prof. dr. B. Ka spro wi cza, któ ry po że gnał zmar łe go
na stę pu ją co: Od sze dłeś od nas, od Twej uko cha nej Gdy ni, od mo rza
pol skie go, dla któ re go po świę ci łeś naj lep sze la ta swe go pra co wi te go
ży cia. Ale ży jesz wśród nas i żyć bę dziesz w Two ich opu bli ko wa nych
pra cach, w za stę pach Two ich uczniów, w dys cy pli nie na uko wej, któ -
rą stwo rzy łeś i da łeś w da rze pol skiej go spo dar ce mor skiej1.

W swo im do rob ku na uko wym prof. Ku li kow ski mógł się po szczy -
cić wy bit ny mi osią gnię cia mi. W okre sie po znań skim opu bli ko wał
pierw sze pra ce po świę co ne za gad nie niom teo re tycz nym z za kre su
eko no mii: Wpływ in fla cji na prze mysł pol ski (1922) oraz Kre dyt w Pol -
sce w do bie in fla cji (1923). Pra cu jąc w Mi ni ster stwie Skar bu, wy dał
pra ce Ban ko wość pol ska i pro blem jej sa na cji (1926) oraz Roz bu do -
wa miast i jej fi nan so wa nie (1927). Obie pu bli ka cje uka za ły się w ra -
mach se rii Bi blio te ka Eko no micz na ty go dni ka „Prze mysł i Han del”.

Peł niąc waż ne sta no wi ska kie row ni cze w Gdy ni, nie za po mi nał
o twór czej pra cy na uko wej. Jesz cze przed woj ną uka za ły się pra ce
zwią za ne z go spo dar ką mor ską i Po mo rzem. W 1939 ro ku opu bli ko -
wał Nie zbęd ne wa run ki roz wo ju han dlu ryb ne go w Gdy ni, na stęp -
nie Za gad nie nia go spo dar cze Wiel kie go Po mo rza. W tym że ro ku na
ła mach „Wia do mo ści Por tu Gdyń skie go” uka zał się ar ty kuł Do ro bek
i roz wój pol skie go ry bo łów stwa mor skie go.
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1 Cy tat za A. Ro pe lew ski, Prof. dr Jó zef Ku li kow ski, „Go spo dar ka Ryb na”, r. XVI (1964), nr 1, s. 3.
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Okres po wo jen ny cha rak te ry zu je się twór czym wkła dem pro fe -
so ra w roz wój pol skie go ry bo łów stwa mor skie go. Już w 1946 ro ku
na pi sał ar ty kuł Gdańsk, Gdy nia i Szcze cin w la tach 1919-1939, zaś
rok póź niej MIR wy dał je go książ kę po pu lar no nau ko wą Ry bo łów -
stwo mor skie. By ła to pierw sza w Pol sce pra ca po świę co na tej dzie -
dzi nie go spo dar ki mor skiej. W tym cza sie pu bli ko wał na ła mach ta -
kich cza so pism, jak: „Jan tar”, „Prze gląd Za chod ni”, „Go spo dar ka
Ryb na”, „Tech ni ka i Go spo dar ka Mor ska”, „Eko no mi sta”.

Na pod sta wie swo je go przed wo jen ne go ar ty ku łu wy dał w 1950
ro ku skrypt Pie niądz i kre dyt w ustro ju ka pi ta li stycz nym. W tym
cza sie po wsta ła tak że po pu lar no nau ko wa książ ka o ga wę dach mor -
skich Na mo rzach bli skich i da le kich (1950). Prof. Ku li kow ski we
współ pra cy z prof. K. De me lem opra co wał w 1951 ro ku pierw szą
część Eko no mi ki mor skie go prze my słu ryb ne go pod ty tu łem Przy -
rod ni cze pod sta wy ry bo łów stwa mor skie go prze my słu ryb ne go. Dru -
ga część eko no mi ki wy szła już rok póź niej i by ła za ty tu ło wa na Roz -
wój hi sto rycz ny mor skie go prze my słu ryb ne go, zaś trze cia część
uka za ła się 1954 ro ku pod ty tu łem Ele men ty prze my słu ryb ne go i je -
go stan w kra jach ka pi ta li stycz nych.

Dal sza współ pra ca prof. Ku li kow skie go z prof. K. De me lem za -
owo co wa ła  ko lej nym  wspól nym dzie łem pt. Oce ano gra fia ry bac ka:
przy rod ni cze pod sta wy ry bo łów stwa mor skie go. By ło to opra co wa -
nie po świę co ne ży wym za so bom mo rza oraz ich wy ko rzy sta niu, któ -
re do cze ka ło się póź niej wy da nia w wer sji an giel skiej (Fi shing oce -
ano gra phy: na tu ral gro unds of ma ri ne fi she ry). W 1960 ro ku uka za ła
się pra ca Dzie je ry bo łów stwa mor skie go w za ry sie. Po śmier ci Pro -
fe so ra wy da no jesz cze Wy bra ne za gad nie nia eko no mi ki mor skie go
prze my słu ryb ne go (1963).

Pro fe so ra Ku li kow skie go cha rak te ry zo wa ło nie tyl ko za mi ło wa -
nie do na uki, ale rów nież twór cze dzia ła nie w dzie dzi nie go spo dar -
ki i prze my słu ryb ne go. Two rzył no we kon cep cje roz wo ju pol skie go
ry bo łów stwa mor skie go. Wi dział moż li wość po ło wów na od le głych
akwe nach sub ark tycz nych i afry kań skich. Pro pa go wał roz wój tej ga -
łę zi go spo dar ki. Zna ny był ja ko żar li wy pra cow nik na uki, któ ry łą -
czył w so bie rzad kie ce chy cha rak te ru 1. Za te wszyst kie za słu gi Ra -
da Pań stwa uchwa łą z dnia 28 wrze śnia 1954 ro ku od zna czy ła go
Zło tym Krzy żem Za słu gi, zaś po śmiert nie przy zna no mu Krzyż Ofi -
cer ski Or de ru Od ro dze nia Pol ski.
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1 A. Czer miń ski, Prof. dr Jó zef Ku li kow ski, „Tech ni ka i Go spo dar ka Mor ska”, r. XIII
(1963), nr 1, s. 358.
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Wła�dy�sław�Mań�kowski
(1910–1978)

Wła dy sław Mań kow ski uro dził się 24 lu te go
1910 ro ku w Tłu ma czu pod Sta ni sła wo wem, 
z oj ca Sta ni sła wa Ja strzęb ca Mań kow skie go,
któ ry był urzęd ni kiem skar bo wym oraz mat ki
Wła dy sła wy, z do mu Bo ber. W cza sie I woj ny
świa to wej uczęsz czał do  szkół po wszech nych 
w Cięż ko wi cach, Tar no brze gu i Tłu ma czu, 
w za leż no ści jak na mi rzu ca ły wy pad ki wo jen ne1. 

W 1920 ro ku roz po czął na ukę w gim na zjum neo kla sycz nym 
w Tłu ma czu, któ re ukoń czył, zdaw szy eg za mi nem doj rza ło ści 
w czerw cu 1928 ro ku. Przez na stęp ny rok pra co wał w ro dzin nej
miej sco wo ści ja ko agent ubez pie cze nio wy.

W paź dzier ni ku 1929 ro ku W. Mań kow ski pod jął stu dia na Wy -
dzia le Ma te ma tycz no -Przy rod ni czym Uni wer sy te tu Ja na Ka zi mie -
rza we Lwo wie. W In sty tu cie Zoo lo gii Ogól nej wy ko ny wał sa mo -
dziel ną pra cę hi sto lo gicz ną, któ ra sta no wi ła pod sta wę je go
póź niej szej pra cy ma gi ster skiej pt. Re ge ne ra cja skó ry u pła zów ogo -
no wych. Obro nił ją 30 czerw ca 1935 ro ku, uzy sku jąc dy plom ma gi -
stra fi lo zo fii w za kre sie zoo lo gii z ana to mią po rów naw czą.

Pod czas stu diów W. Mań kow ski wziął udział w trze cim kur sie bio -
lo gii mo rza, któ ry od był się w lip cu 1933 ro ku w Sta cji Mor skiej 
w He lu. Ja ko sty pen dy sta Mi ni ster stwa Wy znań Re li gĳ nych i Oświe -
ce nia Pu blicz ne go pod jął od stycz nia 1936 ro ku pra cę na sta no wi sku
asy sten ta -zoo plank to lo ga w Od dzia le Sta cji. Uczest ni czył w rej sie
„Ewy” na wo dy u brze gów Ło twy, któ ry od był się od 11 do 21 czerw -
ca 1936 ro ku. Ce lem wy pra wy by ło roz po zna nie moż li wo ści po ła wia -
nia pła stug. W Sta cji pra co wał do wy bu chu II woj ny świa to wej.

Po za ję ciu Gdy ni przez Niem ców mgr Mań kow ski zo stał za trzy -
ma ny i zwol nio ny oko ło 16 wrze śnia. Przez pe wien czas miesz kał
jesz cze w bu dyn ku Sta cji i  wraz z in ny mi współ pra cow ni ka mi brał
udział w za bez pie cza niu nie któ rych skład ni ków jej wy po sa że nia na -
uko we go przed oku pan tem. W Gdy ni prze by wał do 24 paź dzier ni ka
1939 ro ku, na stęp nie po sta no wił prze nieść się do Kra ko wa, gdzie
prof. M. Sie dlec ki za pro po no wał mu pra cę. Ry chłe aresz to wa nia
pro fe so rów UJ prze kre śli ły te za mia ry. W Kra ko wie prze by wał do
17 grud nia te go ro ku, skąd prze niósł się do Cięż ko wic ko ło Tar no -
wa. Za jął się naj pierw han dlem ar ty ku ła mi że la zny mi i my dłem, 
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1 Ar chi wum MIR w Gdy ni, Ak ta oso bo we prof. W. Mań kow skie go.
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a na stęp nie sprze da żą wę gla. Dnia 6 wrze śnia 1941 ro ku oże nił się
ze Sta ni sła wą An ną Mo us son. Od lip ca 1942 do wrze śnia 1945 ro ku
pro wa dził go spo dar stwo rol ne w Wil czy skach (pow. gor lic ki).

15 wrze śnia 1945 ro ku mgr Mań kow ski otrzy mał list z Gdy ni od
A. Hry nie wic kie go. Treść je go brzmia ła krót ko: Głów ny Mor ski
Urząd Ry bac ki wzy wa ob. Mań kow skie go Wła dy sła wa do pod ję cia
w naj szyb szym cza sie pra cy w Mor skim La bo ra to rium Ry bac kim 
w cha rak te rze pra cow ni ka na uko we go1.

List ten był im pul sem dla W. Mań kow skie go, aby wró cić do ba -
dań na uko wych. De cy zją dy rek to ra A. Hry nie wic kie go zo stał od 
1 paź dzier ni ka te go ro ku mia no wa ny kie row ni kiem Wy dzia łu Bio lo -
gicz ne go w Mor skim La bo ra to rium Ry bac kim w Gdy ni.

24 kwiet nia 1946 ro ku uzy skał sto pień dok to ra na uk przy rod ni -
czych na Wy dzia le Ma te ma tycz no -Przy rod ni czym Uni wer sy te tu Ja -
giel loń skie go w Kra ko wie na pod sta wie pra cy Od ży wia nie się i po -
karm szpro ta (Clu pea sprat tus L.) Bał ty ku Środ ko we go. Pro mo to rem
W. Mań kow skie go był prof. Hen ryk Hoy er. Swo ją dy ser ta cję obro nił
do pie ro po woj nie, mi mo iż ter min miał wy zna czo ny na gru dzień
1939 ro ku.

W la tach 1946–1947 dr Mań kow ski brał udział w po sie dze niach
Mię dzy na ro do wej Ra dy Ba dań Mo rza w Sztok hol mie i Ko pen ha dze.
Zo stał tam wy sła ny ja ko eks pert przez Mi ni ster stwo Że glu gi. Na cze -
le de le ga cji stał doc. M. Bo guc ki.

Oprócz pra cy na uko wej, w la tach 1946–1954 wy kła dał w Szko le
Ry bo łów stwa Mor skie go w Gdy ni oraz na kur sach dla szy prów i ofi -
ce rów ry bo łów stwa mor skie go. Uczył po cząt ko wo me te oro lo gii 
i oce ano gra fii, a póź niej ich tio lo gii.

Po włą cze niu MLR do MIR W. Mań kow ski pra co wał na dal na sta -
no wi sku kie row ni ka Wy dzia łu Bio lo gicz ne go. War to od no to wać, że
w la tach 1948–1952 K. De mel, W. Mań kow ski oraz Z. Mu lic ki pod ję -
li szcze gó ło we ba da nia fau ny den nej. Do ko na li pierw sze go „zdję cia”
fau ny den nej ca łe go po łu dnio we go Bał ty ku oraz opra co wa li map kę
roz sie dle nia bez krę gow ców den nych i ob li czy li ży we za so by dna 2.
W 1949 ro ku dok to rzy W. Mań kow ski i Z. Mu lic ki otrzy ma li sty pen -
dium ONZ za po śred nic twem Mi ni ster stwa Oświa ty na stu dia w Nor -
we gii. Dy rek tor Jan Pie cza ra na pi sał 10 wrze śnia do Mi ni ster stwa
Że glu gi: Mor ski In sty tut Ry bac ki pro si o udzie le nie wy żej wy mie nio -
nym 6-cio mie sięcz ne go urlo pu płat ne go na okres od 15.X.49 do
15.IV.1950 r. (…) Ze wzglę du na wy so ki po ziom ba dań mor skich 
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1 Ar chi wum MIR w Gdy ni, Ak ta oso bo we prof. W. Mań kow skie go.
2 A. Ro pe lew ski, Prof. dr Ka zi mierz De mel. Żoł nierz – ba dacz mo rza – na uczy ciel,

Gdańsk 1978, s. 343.
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w Nor we gii za rów no w kie run ku za gad nień bio lo gicz nych, jak i ich -
tio lo gicz nych i ry bac kich, któ re są spe cjal no ścią ob. ob. Dr. Mu lic -
kie go i Mań kow skie go, Mor ski In sty tut Ry bac ki pro si o przy chyl ne
usto sun ko wa nie się do po wyż sze go wnio sku1.

De par ta ment Kadr Mi ni ster stwa na pi sał 30 li sto pa da do dy rek -
to ra MIR, że w spra wie urlo po wa nia ob. Dr. Mu lic kie go nie zgła sza
za strze żeń, spra wa zaś udzie le nia urlo pu ob. Dr. Mań kow skie mu na
wy jazd za gra ni cę zo sta ła za ła twio na ne ga tyw nie2. 

W 1950 ro ku, wio sną W. Mań kow ski uczest ni czył w rej sie „Mi -
cha ła Sie dlec kie go”, któ ry 29 mar ca wy szedł z Gdy ni na wo dy Kat -
te ga tu i Ska ger ra ku w ce lu tzw. per spek ty wicz ne go zwia du ry bac -
kie go. Oprócz za pla no wa ne go za da nia, ze bra no tak że pró by
bio lo gicz ne i hy dro lo gicz ne 3. W lip cu te go ro ku  na do rocz nym kur -
sie bio lo gii mo rza w MIR dr Mań kow ski pro wa dził wy kład na te mat
plank to nu zwie rzę ce go oraz jaj i larw ryb.

Wio sną 1951 ro ku, po tym, jak po zby to się z In sty tu tu prof. Bo guc -
kie go, dr Mań kow ski zo stał 1 ma ja kie row ni kiem Dzia łu Ich tio lo gicz -
ne go. W tym ro ku brał rów nież udział w ba da niach ry bac kich i bio lo -
gicz nych na wo dach Kat te ga tu i Ska ger ra ku, od wie dza jąc duń skie 
i szwedz kie por ty. 22 lip ca zo stał od zna czo ny Zło tym Krzy żem Za słu gi.

W lip cu 1952 ro ku dy rek tor MIR po wo łał Ko mi tet Re dak cyj ny
wy daw nictw In sty tu tu. W je go skład wszedł tak że W. Mań kow ski.
Pod ko niec ro ku dr Mań kow ski kie ro wał z po kła du „Mi cha ła Sie -
dlec kie go” pierw szym tzw. rzu tem bał tyc kim, któ re go ce lem by ła
pe ne tra cja ło wisk po łu dnio we go Bał ty ku od re jo nu Born hol mu aż
po wy brze ża Li twy i Ło twy. Ak cję roz po czę to 14 grud nia. Bra ło 
w niej udział dzie sięć stat ków, na któ rych by ło  dwu na stu pra cow ni -
ków na uko wych MI R4.

W li sto pa dzie 1953 ro ku W. Mań kow ski wy je chał do Ry gi wraz 
z de le ga cją MIR,  któ ra wzię ła  udział w po sie dze niu Ra dy Na uko -
wej Od dzia łu Wszech związ ko we go In sty tu tu Ry bo łów stwa i Oce ano -
gra fii (VNI RO). Omó wio no na niej za gad nie nia do ty czą ce za so bów
ryb w Bał ty ku. 

W ro ku aka de mic kim 1953/1954 dr Mań kow ski ob jął sta no wi sko
kie row ni ka w Za kła dzie Mor skich Baz Su row co wych na Wy dzia le
Ry bac kim Wyż szej Szko ły Rol ni czej w Olsz ty nie.

30 czerw ca 1954 ro ku Cen tral na Ko mi sja Kwa li fi ka cyj na dla pra -
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1 Ar chi wum MIR w Gdy ni, Ak ta oso bo we prof. W. Mań kow skie go.
2 Ar chi wum MIR w Gdy ni, Ak ta oso bo we prof. W. Mań kow skie go; zob. tak że roz dział

do ty czą cy prof. Z. Mu lic kie go w ni niej szej pu bli ka cji.
3 A. Ro pe lew ski, Mor ski In sty tut Ry bac ki. Lu dzie i wy da rze nia 1921-2001, Gdy nia 2001, s. 42.
4 Tam że, s. 48.
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cow ni ków na uki przy zna ła dr. Mań kow skie mu ty tuł na uko wy pro fe -
so ra nad zwy czaj ne go. W tym okre sie W. Mań kow ski re pre zen to wał
pol ską na ukę w or ga ni za cjach mię dzy na ro do wych, któ re zaj mo wa ły
się ba da nia mi z za kre su bio lo gii mo rza. Od 1955 ro ku był sta łym eks -
per tem w Ko mi te cie Plank to no wym i Bał tyc kim MRBM, zaś w la tach
1957–1960 był człon kiem de le ga cji rzą du PRL do tej or ga ni za cji.

31 grud nia 1956 ro ku za koń czył pra cę ja ko kie row nik Dzia łu Ich -
tio lo gicz ne go. Na ży cze nie pra cow ni ków MIR z dniem 1 stycz nia
1957 ro ku ob jął obo wiąz ki za stęp cy dy rek to ra do spraw na uko wych
po prof. Cię gle wi czu. Nie ste ty, stan zdro wia nie po zwo lił mu na dal -
sze pia sto wa nie te go sta no wi ska i po sta no wił zło żyć re zy gna cję. 
O po wo dach tej de cy zji wspo mniał w pi śmie do Mi ni stra Że glu gi 
z 9 grud nia 1957 ro ku. Przy czy ną mo jej proś by jest od no wie nie się
gruź li cy płuc, na któ rą cho ro wa łem w cza sie stu diów po nad 20 lat
te mu. Sy tu acja jest po waż na (…) mu szę więc pod dać się le cze niu.
Praw do po dob nie w cią gu ro ku bę dę nie obec ny sze reg mie się cy z po -
wo du sa na to ryj ne go le cze nia. Do brze więc bę dzie, gdy mo je miej -
sce zaj mie ktoś in ny, kto bę dzie da lej kie ro wał pra cą na uko wą. (...)
Ja po zwol nie niu mnie ze sta no wi ska po wró cę do pra cy na uko wej
nad plank to nem mórz1.

Z dniem 31 stycz nia 1958 ro ku pro fe sor zo stał od wo ła ny ze sta -
no wi ska za stęp cy dy rek to ra ds. na uko wych MIR, funk cję tę prze jął
po nim prof. K. De mel. 

Od 1 lip ca 1958 ro ku dy rek tor MIR po wo łał prof. Mań kow skie go
na kie row ni ka Pra cow ni Ba dań Plank to no wych w Za kła dzie Oce ano -
gra fii. W dniach od 24 do 27 wrze śnia 1958 ro ku od był się w Kra ko -
wie IV Zjazd Hy dro bio lo gów Pol skich z udzia łem oko ło 300 na ukow -
ców. W to ku ob rad ple nar nych, któ re by ły po świę co ne za gad nie niom
mo rza, prof. W. Mań kow ski za po znał uczest ni ków z do rob kiem hy -
dro bio lo gii mor skiej.

W stycz niu 1960 ro ku pro fe sor otrzy mał za pro sze nie do ob ję cia
kie row nic twa Ka te dry Zoo lo gii na Wy dzia le Bio lo gii i Na uki o Zie -
mi Uni wer sy te tu Łódz kie go. Za pro sze nia nie przy ją łem ze wzglę du
na brak za stęp stwa na mo ich obec nych sta no wi skach2.

W czerw cu 1960 ro ku zo stał wy bra ny Dzie ka nem Wy dzia łu Ry -
bac kie go WSR w Olsz ty nie na la ta 1960–1962. War to wspo mnieć, że
wcze śniej, w la tach 1958–1960, był przed sta wi cie lem Ra dy Wy dzia -
łu Ry bac kie go do Se na tu tej uczel ni.

W lu tym 1961 ro ku prof. Mań kow ski zo stał mia no wa ny kie row ni -
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1 Ar chi wum MIR w Gdy ni, Ak ta oso bo we prof. W. Mań kow skie go.
2 Ar chi wum MIR w Gdy ni, Ak ta oso bo we prof. W. Mań kow skie go.
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kiem Ka te dry Oce ano gra fii i Bio lo gii Mo rza na olsz tyń skim Wy dzia le
Ry bac kim. W tym sa mym mie sią cu pro mo wał prof. Fran cisz ka Staf -
fa na dok to ra ho no ris cau sa WSR w Olsz ty nie. 22 wrze śnia 1961 ro ku
uchwa łą Ra dy Pań stwa uzy skał ty tuł na uko wy pro fe so ra zwy czaj ne -
go. W tym ro ku tak że opra co wał ra zem z in ny mi współ pra cow ni ka mi
6 re fe ra tów zgło szo nych na po sie dze nie MRBM w Ko pen ha dze.

W 1962 ro ku zo stał po wo ła ny do sta łe go ze spo łu eks per tów w za -
kre sie pro duk cji mo rza i ich tio lo gii przy FAO. W ma ju 1962 ro ku
prof. Mań kow ski zo stał wy bra ny przez Se nat uczel ni olsz tyń skiej
pro rek to rem do spraw na uki na okres trzech lat. Dział Kadr WSR
na pi sał w 1963 ro ku: Ja ko dzie kan Wy dzia łu Ry bac kie go dbał o pod -
nie sie nie je go zna cze nia i war to ści w szkol nic twie jak i ry bo łów -
stwie, co się uda ło, cze go naj lep szym do wo dem są zwięk szo ne na -
bo ry na stu dia i otwar cie stu diów za ocz nych. (…) Na sta no wi sku
Pro rek to ra do Spraw Na uki dą ży do wy ka za nia war to ści na szej
Uczel ni oraz jej miej sca w na uce pol skiej1.
Je go ak tyw ność w Olsz ty nie pod su mo wał po la tach doc. T. Dą brow -
ski. Swo ją dzia łal no ścią zdo był dla niej [WSR w Olsz ty nie – P. H.
Dor szew ski] wy so ką po zy cję za rów no w szkol nic twie wyż szym, jak
i w ry bo łów stwie mor skim. Na te re nie uczel ni prof. W. Mań kow ski
prze pro wa dził 29 ma gi ste riów oraz 20 dok to ra tów2.

W 1963 ro ku w olsz tyń skim Kor to wie od by ły się uro czy sto ści
zwią za ne z nada niem ty tu łu dok to ra ho no ris cau sa prof. Ka zi mie rzo -
wi De me lo wi. Pro rek tor Mań kow ski wy gło sił z tej oka zji lau da cję.

1 stycz nia 1964 ro ku prof. Mań kow ski zo stał kie row ni kiem Za -
kła du Oce ano gra fii MIR. W la tach 1964–1967 był tak że ku ra to rem
Ka te dry In ży nie rii Ryb nej na WSR w Szcze ci nie.

Aka de mia Na uk ZSRR zor ga ni zo wa ła w Mo skwie od 30 ma ja do
9 czerw ca 1966 ro ku II Mię dzy na ro do wy Kon gres Oce ano gra ficz ny.
Wzię ło w nim udział pra wie 2000 osób. W de le ga cji pol skiej, li czą -
cej bli sko 30 człon ków, był tak że prof. Mań kow ski, któ ry na ob ra -
dach omó wił wa run ki ży cia ryb w po łu dnio wym Bał ty ku.

Rok 1966 przy niósł rów nież zmia ny w pra cy dy dak tycz nej, gdyż 
19 wrze śnia prof. Mań kow ski otrzy mał pi smo z Mi ni ster stwa Szkol -
nic twa Wyż sze go na stę pu ją cej tre ści: prze no szę Oby wa te la Pro fe so -
ra z dniem 1 paź dzier ni ka 1966 r. za Je go zgo dą ze sta no wi ska pro -
fe so ra zwy czaj ne go WSR w Olsz ty nie na sta no wi sko pro fe so ra
zwy czaj ne go w Ka te drze Oce ano gra fii i Bio lo gii Mo rza na Wy dzia le
Ry bac twa Mor skie go WSR w Szcze ci nie3.
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1 Ar chi wum UWM w Olsz ty nie, Ak ta oso bo we prof. W. Mań kow skie go.
2 Ar chi wum MIR w Gdy ni, Ak ta oso bo we prof. W. Mań kow skie go.
3 Ar chi wum UWM w Olsz ty nie, Ak ta oso bo we prof. W. Mań kow skie go. 
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7 stycz nia 1967 ro ku od by ła się w MIR na ra da pol skie go Pod -
ko mi te tu FAO ds. ry bo łów stwa w spra wie moż li wo ści szko le nia 
w Pol sce kadr dla ry bo łów stwa kra jów roz wi ja ją cych się. Prof.
Mań kow ski przed sta wił na niej pro po zy cję przy ję cia za gra nicz -
nych stu den tów na pol skie uczel nie.

Po za koń cze niu ro ku aka de mic kie go 1967/1968 na WSR w Szcze -
ci nie pro fe sor na wła sną proś bę prze niósł się do Wyż szej Szko ły Pe -
da go gicz nej w Gdań sku, gdzie ob jął funk cję kie row ni ka Ka te dry
Oce ano gra fii na Wy dzia le Bio lo gii i Na uki o Zie mi. Od 1 do 24 paź -
dzier ni ka te go ro ku prze by wał w sa na to rium ze wzglę du na wcze -
śniej sze pro ble my z ser cem. 30 li sto pa da 1968 ro ku zre zy gno wał 
z funk cji kie row ni ka Za kła du Oce ano gra fii MIR.
Z dniem 1 lu te go 1969 ro ku prof. Mań kow ski zo stał po wo ła ny do ze -
spo łu, któ ry za jął się przy go to wa niem ma te ria łów do pu bli ka cji po -
świę co nej 50-le ciu MIR. Tak że w  tym ro ku na  uro czy stym po sie -
dze niu Gdań skie go To wa rzy stwa Na uko we go, zwo ła nym z oka zji 80.
uro dzin prof. K. De me la, W. Mań kow ski wy gło sił  re fe rat „Pro fe sor
Ka zi mierz De mel – je go syl wet ka oraz osią gnię cia na uko we”. Z waż -
nych wy da rzeń dru giej po ło wy ro ku war to od no to wać, że od 23 wrze -
śnia do 10 paź dzier ni ka od by ła się se sja MRBM w Du bli nie, któ rej
uczest ni kiem był pro fe sor.

W lip cu 1970 ro ku W. Mań kow ski zo stał mia no wa ny dy rek to rem 
In sty tu tu Oce ano gra fii na Uni wer sy te cie Gdań skim. Ra zem z prof. 
K. Łom niew skim opra co wał struk tu rę or ga ni za cyj ną tej jed nost ki oraz
pla ny stu diów. Miał wła sną wi zję roz wo ju oce ano gra fii, któ ra nie zna la -
zła uzna nia u rek to ra J. So ko łow skie go. Przed mio tem spo ru był m.in.
sche mat or ga ni za cyj ny In sty tu tu Oce ano gra fii. Od te go mo men tu pro -
fe sor był izo lo wa ny na Wy dzia le Bio lo gii i Na uk o Zie mi. W związ ku 
z wy raź ną nie chę cią rek to ra J. So ko łow skie go, wła dze uczel ni la tem
1972 ro ku po zba wi ły prof. Mań kow skie go funk cji dy rek tor skie j1. Od no -
we go ro ku aka de mic kie go W. Mań kow ski był za trud nio ny na pół eta tu
w Za kła dzie Oce ano gra fii Bio lo gicz nej UG, gdzie współ pra co wał z prof.
W. Cię gle wi czem i prof. K. Wik to ro wą. Za słu gi pro fe so ra wnie sio ne 
w roz wój oce ano gra fii na UG by ły znacz ne. Doc. Le onard Boh dzie wicz
pi sał o nim w 1977 ro ku na stę pu ją co: Prof. Mań kow ski ja ko wy bit ny spe -
cja li sta w za kre sie oce ano gra fii bio lo gicz nej i wy cho waw ca mło dzie ży
aka de mic kiej umoż li wił nam w ostat nich la tach po myśl nie re ali zo wać
w swo jej spe cjal no ści pro gra my na ucza nia na kie run ku oce ano gra fii UG2.
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1 40 lat oce ano gra fii w Uni wer sy te cie Gdań skim. Hi sto ria – wspo mnie nia – fak ty, ze -
brał, ze sta wił i ko men ta rzem opa trzył Mar cin Pliń ski, Gdańsk 2007, s. 37, 118.

2 Ar chi wum MIR w Gdy ni, Ak ta oso bo we prof. W. Mań kow skie go.
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Z waż niej szych wy da rzeń 1971 ro ku na le ży od no to wać udział pro fe -
so ra w II Sym po zjum Bał tyc kich Bio lo gów Mo rza, któ re od by ło się 
w dniach od 2 do 8 czerw ca w Sztok hol mie. Or ga ni za to rem Sym po -
zjum był Uni wer sy tet Sztok holm ski oraz Szwedz ka Aka de mia Na uk.
Na Sym po zjum prof. Mań kow ski wy gło sił re fe rat na te mat roz miesz -
cze nia przed sta wi cie li Cha eto gna tha (szcze ciosz czę ki) w Bał ty ku.
Spo śród pol skich na ukow ców do Ko mi te tu Bał tyc kich Bio lo gów Mo -
rza na le że li pro fe so ro wie W. Mań kow ski i F. Pautsch oraz dr K. Siu -
dziń ski. W tym sa mym mie sią cu od by ło się tak że sym po zjum z oka zji
50-le cia MIR, do ty czą ce do rob ku pol skich ba dań oce ano lo gicz nych.
Prof. Mań kow ski pod su mo wał na nim po nad 20-let nie ba da nia nad
plank to nem zwie rzę cy m1.

W dniach od 31 paź dzier ni ka do 4 li sto pa da 1972 ro ku od by ła się
w MIR V Kon fe ren cja Bał tyc kich Bio lo gów Mo rza, w któ rej wziął
udział prof. Mań kow ski. 

Z dniem 1 lu te go 1973 ro ku Ry szard Maj po wo łał pro fe so ra na
sta no wi sko peł no moc ni ka dy rek to ra MIR ds. roz wo ju ka dry na uko -
wej. Je go za da niem by ło opra co wa nie per spek ty wicz ne go pro gra mu
roz wo ju ka dry na uko wej MIR. W dniach od 8 do 10 lu te go te go ro ku
od by ła się w Gdy ni II Se sja Ra dy Na uko wo -Tech nicz nej, na któ rą
przy je cha li eks per ci z Buł ga rii, Ru mu nii, ZSRR, NRD i Pol ski. Jed -
nym z przed sta wi cie li stro ny pol skiej był prof. Mań kow ski. W tym
sa mym ro ku wziął tak że udział w sym po zjum „Pro duk tyw ność Bał -
ty ku”, na któ rym wy gło sił re fe rat pt. Bio lo gicz ne wskaź ni ki zmian
w skła dzie zoo plank to nu w wy ni ku wle wów wód z Mo rza Pół noc ne -
go do Bał ty ku, zaś na kon fe ren cji Ko mi te tu Pol skiej Aka de mii Na uk
„Czło wiek i Śro do wi sko” omó wił pro blem za nie czysz cze nia Bał ty ku
w aspek cie hi sto rycz nym i bio lo gicz nym.

Z dniem 1 stycz nia 1975 ro ku pro fe sor ob jął funk cję kie row ni ka
gru py pro ble mo wej do ba dań ich tio plank to nu w MIR. W dniach od
24 do 29 ma ja te go ro ku od by ła się w Ry dze kon fe ren cja do ty czą ca
in ter ka li bra cji me tod bio lo gicz nych sto so wa nych w ba da niach so zo -
lo gicz nych, któ rą zor ga ni zo wa no w ra mach ra dziec ko -szwedz kie go
po ro zu mie nia co do so zo lo gicz nych ba dań Bał ty ku. Prze wod ni czą -
cym de le ga cji pol skiej był prof. Mań kow ski, któ ry na fo rum sek cji
pe la gicz nej przed sta wił pol skie me to dy po bie ra nia prób plank to nu,
je go kon ser wo wa nia i opra co wa nia ma te ria łów.

Pro fe sor zmarł na gle 18 lu te go 1978 ro ku w wie ku 68 lat. Zo stał
po cho wa ny na Cmen ta rzu Wi to miń skim w Gdy ni.
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1 A. Stań czy kow ska, Sym po zja na uko we Za kła du Oce ano gra fii Mor skie go In sty tu tu Ry -
bac kie go w Gdy ni, „Wia do mo ści eko lo gicz ne”, t. 18 (1972), s. 106.
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Do ro bek na uko wy prof. Mań kow skie go li czy po nad 250 po zy cji.
Skła da ją się nań roz pra wy, ar ty ku ły na uko we i po pu lar no nau ko we,
5 ksią żek, 62 re fe ra ty i do nie sie nia przy go to wa ne na kon fe ren cje 
i zjaz dy oraz 4 pra ce o cha rak te rze pod ręcz ni ków aka de mic kich.

Do me na mi za in te re so wań na uko wych pro fe so ra by ły bio lo gia 
i eko lo gia mo rza, ze szcze gól nym uwzględ nie niem zoo plank to nu,
pro duk cji pier wot nej Bał ty ku, zoo ben to su w uję ciu eko lo gicz nym,
ich tio plank to nu, a w ostat nich la tach rów nież pro ble ma ty ka za nie -
czysz czeń Bał ty ku. Wie lo kie run ko wość ba dań  spra wi ła, że był on
ne sto rem mor skich ba dań plank to no wych w Pol sce i wy bit nym
znaw cą bio lo gii Bał ty ku. Stwo rzył pol ską szko łę ba dań bio lo gii wód
sło na wych, da jąc sze ro ką in ter pre ta cję zmian śro do wi sko wych i bio -
ce no tycz nych w Bał ty ku i je go wo dach przy mor ski ch1.

Już pod czas pra cy w Sta cji Mor skiej w He lu W. Mań kow ski pro -
wa dził ba da nia nad od ży wia niem się szpro tów w róż nych po rach ro -
ku oraz plank to nem Za to ki Gdań skiej. Wy ni ki tych prac pu bli ko wał
w „Biu le ty nie Sta cji Mor skiej w He lu” oraz „Biu le ty nie Mor skie go
La bo ra to rium Ry bac kie go” (Ba da nia plank to no we w 1938 ro ku). Po
II woj nie świa to wej kon ty nu ował ba da nia prze rwa ne w 1939 ro ku.
Na ła mach „Prze glą du Ry bac kie go” uka zał się ar ty kuł O szko dli wo -
ści uży wa nia tu ków w ry bo łów stwie szpro to wym. W 1948 ro ku 
w „Ar chi wum Hy dro bio lo gii i Ry bac twa” uka za ła się je go pra ca dok -
tor ska Od ży wia nie się i po karm szpro ta (Clu pea sprat tus L.) Bał ty -
ku Środ ko we go. Roz wi nął rów nież ba da nia   ich tio plank to nu. W tym
sa mym ro ku w „Biu le ty nie MLR” opu bli ko wał Po rów naw cze stu dia
nad ilo ścio wym roz miesz cze niem jaj i larw szpro ta, dor sza i mo te li
w Za to ce Gdań skiej w ro ku 1938, 1946 i 1947.

Pod ko niec lat 40. XX wie ku  ba da nia mi ob jął  ca ły akwen po łu -
dnio we go Bał ty ku. W 1950 ro ku uka za ły się Ba da nia plank to no we
w Bał ty ku po łu dnio wym w ro ku 1948. Rok 1951 był jed nym z naj -
bar dziej płod nych w je go do rob ku na uko wym. Na ła mach „Prac
MIR” opu bli ko wał wspól nie z K. De me lem Ilo ścio we stu dia nad fau -
ną den ną Bał ty ku po łu dnio we go. Ar ty kuł ten był efek tem ba dań
prze pro wa dzo nych od li sto pa da 1948 do kwiet nia 1950 ro ku. Ma te -
riał ze bra no ze 110 sta cji znaj du ją cych się na ob sza rze Za to ki Gdań -
skiej, Głę bi Gdań skiej, Ryn ny Słup skiej, Ba se nu Born holm skie go,
Głę bi Ar koń skiej, Ła wi cy Or lej, Od rzań skiej i Słup skiej. Ob li czo no
licz bę osob ni ków po szcze gól nych ga tun ków na 1 m2 dna mor skie go.
W tym sa mym ro ku uka zał się rów nież ar ty kuł Zmia ny bio lo gicz ne
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1 K. Siu dziń ski, 50 lat Mor skie go In sty tu tu Ry bac kie go w Gdy ni – ba da nia w za kre sie
oce ano gra fii, „Wia do mo ści eko lo gicz ne”, t. 18 (1972), s. 103; ten że, Dzia łal ność na uko -
wa Pro fe so ra dr. Wła dy sła wa Mań kow skie go, „Biu le tyn MIR”, 1978, nr 2, s. 3-5.
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w Bał ty ku w cią gu ostat nich lat pięć dzie się ciu, w któ rym W. Mań -
kow ski prze śle dził zmia ny bio lo gii Bał ty ku w okre sie pół wie cza na
tle zmien nych sto sun ków hy dro lo gicz nych spo wo do wa nych wle wa -
mi wód sło nych z Mo rza Pół noc ne go. Pra ca ta przy nio sła mu póź -
niej ty tuł pro fe so ra nad zwy czaj ne go oraz ze spo ło wą na gro dę pań -
stwo wą II stop nia.

Pro fe sor Mań kow ski był au to rem kil ku pod ręcz ni ków, atla sów 
i po zy cji po pu lar no -na uko wych. W 1948 ro ku wy szła książ ka Ry bak
na mo rzu, na stęp nie sta ra niem Wy daw nic twa Mor skie go Ich tio lo gia
dla ry ba ków mor skich (1951). W ra mach se rii Po rad nik Ry ba ka
Mor skie go opu bli ko wa no Pod sta wo we wia do mo ści z oce ano gra fii 
i ich tio lo gii (1954). Dwa la ta póź niej uka zał się Atlas larw ryb Bał ty -
ku. Od no tuj my, że w 1964 ro ku pro fe sor otrzy mał na gro dę Mi ni stra
Szkol nic twa Wyż sze go za atla sy zoo - i ich tio plank to nu. Jed ną z je go
ostat nich mo no gra fii by ła wspól na pu bli ka cja z Ka zi mie rzem Łom -
niew skim oraz Je rzym Za lew skim pt. Mo rze Bał tyc kie (1975).

W la tach 70. XX wie ku W. Mań kow ski za czął pu bli ko wać ar ty ku -
ły zwią za ne z te ma ty ką za nie czysz czeń Bał ty ku. Jed na z ta kich prac
pt. Za nie czysz cze nie Bał ty ku i moż li wo ści je go ra tun ku (1973) uka -
za ła się w cza so pi śmie „Przy ro da Pol ski”.

Pra ce pro fe so ra dru ko wa no tak że na ła mach „Ze szy tów Na uko -
wych WSR w Olsz ty nie”, „Go spo dar ki Ryb nej”, „Prze glą du Zoo lo -
gicz ne go”, „Na uki Pol skiej” i „Ko smo su”.

Pro fe sor brał rów nież udział w pra cach re dak cyj nych, m.in. mo -
no gra fii Dorsz Bał tyc ki. Je go bio lo gia, po ło wy i tech no lo gia (1959),
któ ra uka za ła się sta ra niem Gdań skie go To wa rzy stwa Na uko we go
oraz Pro duk tyw ność eko sys te mu Mo rza Bał tyc kie go (1978). Od 1973
ro ku był w ko mi te cie re dak cyj nym se rii Oce ano gra fia w ra mach
„Ze szy tów Na uko wych Wy dzia łu Bio lo gii i Na uk o Zie mi UG”. 

Prof. W. Mań kow ski przez wie le lat na le żał do róż nych to wa -
rzystw. Był człon kiem Gdań skie go To wa rzy stwa Na uko we go, Pol -
skie go To wa rzy stwa Zoo lo gicz ne go, Pol skie go To wa rzy stwa Hy dro -
bio lo gicz ne go (czło nek ho no ro wy). Dzia łał w kil ku ko mi te tach
Pol skiej Aka de mii Na uk, m.in. Ko mi te cie Hy dro bio lo gicz nym, Zoo -
lo gicz nym, Zoo tech nicz nym i Ba dań Mo rza. Był człon kiem rad na -
uko wych kil ku in sty tu tów: MIR, In sty tu tu Ry bac twa Śród lą do we go,
In sty tu tu Bio lo gii Sto so wa nej w Olsz ty nie, Pań stwo we go In sty tu tu
Hy dro lo gicz no -Me te oro lo gicz ne go w War sza wie oraz Ra dy Eko no -
micz no -Tech nicz nej przy Mi ni strze Że glu gi. Współ pra co wał z Pol -
skim Ko mi te tem Współ pra cy z FAO.
Do wy bit nych osią gnięć prof. Mań kow skie go za li czyć na le ży je go
dzia łal ność dy dak tycz ną, któ rej po świę cił się z ca łym od da niem.
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Wło żył wie le wy sił ku w or ga ni za cję i roz wój Wy dzia łu Ry bac kie go
WSR w Olsz ty nie i Szcze ci nie. Był pierw szym dy rek to rem In sty tu -
tu Oce ano gra fii UG oraz twór cą pro gra mu stu diów z oce ano gra fii.
Pod je go kie run kiem prze pro wa dzo no 15 prze wo dów ha bi li ta cyj nych
i 30 dok tor skich (w tym 13 w MIR) oraz wy ko na no po nad 100 prac
ma gi ster skich. W 1976 ro ku Ra da Pań stwa nada ła mu ty tuł Za słu -
żo ne go Na uczy cie la PRL za wie lo let nią pra cę pe da go gicz ną. 

Za dzia łal ność na uko wo -dy dak tycz ną prof. Mań kow ski zo stał wy -
róż nio ny kil ko ma na gro da mi i od zna cze nia mi wyż sze go zna cze nia:
Krzy żem Ka wa ler skim Or de ru Od ro dze nia Pol ski (1955), Na gro dą
Na uko wą m. Gdy ni (1961), Zło tą Od zna ką Za słu żo ny Pra cow nik Mo -
rza (1962), Zło tą Od zna ką Za słu żo ny dla War mii i Ma zur (1963) oraz
wie lo ma in ny mi od zna cze nia mi przy zna ny mi przez in sty tu cje pań -
stwo we i spo łecz ne.

Zyg�munt�Mu�lic�ki
(1908–1965)

Zyg munt Mu lic ki uro dził się 30 mar ca 1908
ro ku we Lwo wie z oj ca Sa tur ni na, ma szy ni -
sty ko le jo we go oraz mat ki Zo fii, z do mu
Wnęk. We wrze śniu 1919 ro ku Z. Mu lic kie go
przy ję to do pań stwo wej szko ły re al nej imie -
nia Ja na i An drze ja Śnia dec kich, a na stęp nie
do XII gim na zjum we Lwo wie. 8 lu te go 1928
ro ku zdał eg za min doj rza ło ści przed Pań -

stwo wą Ko mi sją Eg za mi na cyj ną, po wo ła ną przez tam tej sze ku ra to -
rium. Już wte dy wy ka zy wał za in te re so wa nie te ma ty ką bio lo gicz ną.
Naj lep szą oce nę na ma tu rze ty pu ma te ma tycz no -przy rod ni cze go
uzy skał z przy ro do znaw stwa. 

W kwiet niu 1928 ro ku roz po czął pra cę w Urzę dzie Pocz to wym 
nr 1 we Lwo wie  ja ko po moc nik. Zre zy gno wał z niej we wrze śniu
1929 ro ku. Jed no cze śnie w 1928 ro ku pod jął stu dia przy rod ni cze na
Wy dzia le Ma te ma tycz no -Przy rod ni czym Uni wer sy te tu Ja na Ka zi -
mie rza, któ re ukoń czył w mar cu 1935 ro ku, uzy sku jąc sto pień ma -
gi stra fi lo zo fii w za kre sie zoo lo gii i ana to mii po rów naw czej. Te mat
je go pra cy ma gi ster skiej brzmiał: „Roz mna ża nie się pier ście nic (An -
ne li da)”. Pod czas stu diów in te re so wał się za gad nie nia mi mor ski mi.
W lip cu 1931 ro ku wziął udział w kur sie bio lo gii mo rza zor ga ni zo -
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wa nym przez MLR w He lu dla stu denc kie go Ko ła Przy rod ni ków
Uni wer sy te tu Ja na Ka zi mie rza.

W sierp niu 1935 ro ku zo stał za trud nio ny w Od dzia le Sta cji Mor -
skiej w Gdy ni ja ko młod szy asy stent w Dzia le Ich tio lo gicz nym. Pro -
wa dził ba da nia z dzie dzi ny ich tio lo gii i bio lo gii mo rza. Brał udział
w licz nych rej sach po Bał ty ku. W czerw cu 1936 ro ku wy pły nął na
„Ewie” na wo dy u brze gów Ło twy w ce lu po ła wia nia pła stug. Wy -
pra wa ta za wi nę ła do Li ba wy, gdzie na wią za no kon takt z tam tej szą
ad mi ni stra cją ry bac ką. 

Po wy bu chu woj ny i za ję ciu Gdy ni przez Niem ców zo stał za trzy -
ma ny i osa dzo ny w jed nym z gdyń skich kin. Zwol nio ny praw do po -
dob nie po 16 wrze śnia 1939 ro ku, przez krót ki czas prze by wał jesz -
cze w bu dyn ku Sta cji, bio rąc udział w za bez pie cze niu nie któ rych
skład ni ków jej wy po sa że nia na uko we go przed oku pan te m1. 

Na czas woj ny po sta no wił prze nieść się do Kra ko wa, gdzie prof.
M. Sie dlec ki za pro po no wał mu pra cę w Ka te drze Fi zjo lo gii i Eto -
lo gii Zwie rząt Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go. Nie ste ty, aresz to wa -
nia i wy wie zie nie pro fe so rów uczel ni kra kow skiej do obo zów zni -
we czy ło te pla ny. Przez krót ki czas Z. Mu lic ki był stró żem
fa brycz nym, a od wrze śnia 1940 do sierp nia 1944 ro ku fo to la bo -
ran tem w pry wat nej fir mie. Czę ste zmia ny miej sca za miesz ka nia
w Kra ko wie świad czyły, że był to je den z trud niej szych okre sów
w je go ży ciu. 6 sierp nia 1944 ro ku zo stał aresz to wa ny przez Niem -
ców i osa dzo ny w obo zie w Pła szo wie, w któ rym spę dził 3 ty go -
dnie. Po zwol nie niu wy ko ny wał ro bo ty przy mu so we w oko li cach
Kra ko wa. Od mar ca do ma ja 1945 ro ku pra co wał ja ko ro bot nik 
w jed nej z kra kow skich fa bryk. 

Po oku pa cji po wró cił do Gdy ni i ja ko je den z pierw szych pra cow -
ni ków na uko wych wziął czyn ny udział w uru cho mie niu MLR, do któ -
re go zo stał przy ję ty z dniem 15 ma ja 1945 ro ku na sta no wi sko kie -
row ni ka Sek cji Ich tio lo gii Sto so wa nej. 

24 kwiet nia 1946 ro ku na Wy dzia le Ma te ma tycz no -Przy rod ni -
czym Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go w Kra ko wie mgr Zyg munt Mu -
lic ki uzy skał sto pień dok to ra fi lo zo fii z za kre su zoo lo gii i ana to mii po -
rów naw czej. Przy po mnĳ my, że pierw szy ter min obro ny wy zna czo no
na gru dzień 1939 ro ku, jed nak agre sja nie miec ka spo wo do wa ła, że
obro nił się do pie ro po woj nie. Je go pro mo to rem był prof. 
dr Hen ryk Hoy er. Roz pra wę dok tor ską po świę cił te ma ty ce od ży wia -
nia się stor ni Za to ki Gdań skiej. W paź dzier ni ku 1947 ro ku, bę dąc
człon kiem pol skiej de le ga cji, uczest ni czył w po sie dze niu  Mię dzy na -
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ro do wej Ra dy Ba dań Mo rza (ICES), któ re od by ło się w  Ko pen ha dze.
W 1949 ro ku, gdy na stą pi ło włą cze nie MLR do MIR, dr Mu lic ki

ob jął w MIR sta no wi sko kie row ni ka Sek cji Ich tio lo gii Sto so wa nej.
W tym sa mym ro ku MIR wy ty po wał Z. Mu lic kie go na sze ścio mie -

sięcz ną prak ty kę w la bo ra to riach na uko wych Nor we gii. 6 wrze śnia
dy rek tor MIR Jan Pie cza ra na pi sał do Mi ni ster stwa Że glu gi w spra -
wie wy da nia mu pasz por tu. W związ ku z wy jaz dem m/t M. Sie dlec -
kie go do Ska gen w Da nii ce lem od bio ru i wy pró bo wa nia wło ków
Lar se na pod kie run kiem in struk to rów duń skich, w rej sie tym po wi -
nien wziąć udział rów nież je den z pra cow ni ków na uko wych. Mor -
ski In sty tut Ry bac ki wy ty po wał ob. dr Mu lic kie go Zyg mun ta, któ ry
w krót kim cza sie ma udać się z dr Mań kow skim Wła dy sła wem do
Nor we gii ce lem stu dio wa nia w tam tej szych za kła dach na uko wo -ba -
daw czych. Wy jazd i stu dia sub sy dio wać ma Mi ni ster stwo Oświa ty1.
Za zna czyć trze ba, że wy jazd ten był spon so ro wa ny przez Or ga ni za cję
Na ro dów Zjed no czo nych za po śred nic twem Mi ni ster stwa Oświa ty.

10 wrze śnia 1949 ro ku dy rek tor MIR wy stą pił do Mi ni ster stwa
Że glu gi z wnio skiem o udzie le nie dr. Mu lic kie mu płat ne go urlo pu od
15 paź dzier ni ka 1949 do 15 kwiet nia 1950 ro ku. De par ta ment Kadr
Mi ni ster stwa nie zgło sił żad nych za strze żeń co do te go wnio sku.
Wszyst kie przy go to wa nia do wy jaz du Z. Mu lic kie go prze bie ga ły
spraw nie, gdy pod ko niec 1949 ro ku wy słał on do De par ta men tu
Kadr MIR pi smo na stę pu ją cej tre ści: za wia da miam, że ze wzglę du
na 3-mie sięcz ne opóź nie nie me go wy jaz du usta lo ne go na po czą tek
paź dzier ni ka b.r. oraz plan mej pra cy w ro ku przy szłym re zy gnu je 
z wy jaz du2.

2 mar ca 1950 ro ku dy rek tor MIR in for mo wał Mi ni ster stwo Że -
glu gi, że ob. dr Mu lic ki Zyg munt zre zy gno wał z wy jaz du na prak ty -
kę w la bo ra to riach za gra nicz nych (Nor we gii) i wo bec te go urlop po -
wyż szy stał się nie ak tu al ny3.

29 mar ca 1950 ro ku W. Mań kow ski i Z. Mu lic ki wy szli z Gdy ni na
po kła dzie „Mi cha ła Sie dlec kie go” na wo dy Kat te ga tu i Ska ger ra ku
w ce lu zwia du ry bac kie go. Przy oka zji po bra li pró by bio lo gicz ne 
i hy dro lo gicz ne w miej scach pra cy stat ku 4. 

W 1951 ro ku dr Mu lic ki pro wa dził ba da nia na Mo rzu Pół noc nym
i Nor we skim na prze my sło wych stat kach ry bac kich. W stycz niu,
sierp niu i wrze śniu  na traw le rze „Ju pi ter”, a w mar cu na „Sy riu -
szu”, któ re na le ża ły do fir my „Dal mor”. W tym ro ku Z. Mu lic ki po -

77

1 Ar chi wum MIR w Gdy ni, Ak ta oso bo we prof. Z. Mu lic kie go.
2 Ar chi wum MIR w Gdy ni, Ak ta oso bo we prof. Z. Mu lic kie go.
3 Ar chi wum MIR w Gdy ni, Ak ta oso bo we prof. Z. Mu lic kie go.
4 A. Ro pe lew ski, Mor ski In sty tut Ry bac ki. Lu dzie i wy da rze nia 1921-2001, Gdy nia 2001, s. 42.
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sta no wił rów nież wy słać do dy rek cji MIR proś bę o zwol nie nie go 
z obo wiąz ków kie row ni ka Sek cji Ich tio lo gii Sto so wa nej w Dzia le Ich -
tio lo gii i po pro sić o prze nie sie nie do Sek cji Eko lo gii w Dzia le Oce -
ano gra fii. 6 kwiet nia 1951 ro ku de cy zją Mi ni stra Że glu gi dr Mu lic ki
od dnia 1 kwiet nia ob jął sta no wi sko kie row ni ka Sek cji Eko lo gicz nej
w Dzia le Oce ano gra ficz nym.

Od 4 do 21 li sto pa da 1953 ro ku Z. Mu lic ki ra zem z de le ga cją na -
ukow ców MIR udał się do Ry gi na po sie dze nie Ra dy Na uko wej Od -
dzia łu Wszech związ ko we go In sty tu tu Ry bo łów stwa i Oce ano gra fii
(VNI RO). Z re la cji dy rek to ra Z. Frucz ka wia do mo, że pod czas wi zy -
ty (…) oce na je go [Z. Mu lic kie go – P. H. Dor szew ski] prac na uko -
wych spo tka ła się z bar dzo przy chyl nym uzna niem ze stro ny na -
ukow ców ra dziec kich, któ rzy wy ka za li du że za in te re so wa nie
po sia da ny mi w dru ku Je go pra ca mi1. W tym sa mym ro ku dr Mu lic -
ki otrzy mał Ze spo ło wą Na gro dę Pań stwo wą II stop nia za pra ce nad
ba da nia mi bio lo gii Bał ty ku. 

29 czerw ca 1954 ro ku uchwa łą Ra dy Pań stwa dr Mu lic ki zo stał
od zna czo ny Zło tym Krzy żem Za słu gi, zaś 30 czerw ca te go ro ku Cen -
tral na Ko mi sja Kwa li fi ka cyj na dla Pra cow ni ków Na uki wy da ła
uchwa łę, na pod sta wie któ rej przy zna no Zyg mun to wi Mu lic kie mu
ty tuł na uko wy pro fe so ra nad zwy czaj ne go. 

Prof. Z. Mu lic ki ja ko czło nek eki py na uko wej uczest ni czył w wy -
pra wie  stat ku ba daw cze go „Bir kut”,  któ ry 11 paź dzier ni ka 1955 ro -
ku  wy szedł z Gdy ni do Mur mań ska. 

W Mur mań sku na wią za no kon tak ty z na ukow ca mi Po lar ne go In -
sty tu tu Ry bo łów stwa i Oce ano gra fii. Uczest ni cy wy pra wy wró ci li do
Gdy ni 20 li sto pa da te go ro ku.

W 1956 ro ku był de le ga tem na pierw szą kon fe ren cję na uko wo -
-tech nicz ną  po świę co ną roz wo jo wi flot ry bac kich państw so cja li -
stycz nych, któ ra od by ła się w Le nin gra dzie (Pe ters burg). Gru pa na -
ukow ców MIR przy pły nę ła na tę kon fe ren cję „Bir ku tem”.

W owym cza sie waż nym obiek tem ba dań pra cow ni ków MIR był
dorsz. Z bie giem cza su w In sty tu cie po wsta ła po trze ba pod su mo wa -
nia do tych cza so wych osią gnięć w ba da niach tej ry by. W czerw cu
1957 ro ku od by ło się spe cjal ne, roz sze rzo ne po sie dze nie Ra dy Na -
uko wej MIR, któ re zy ska ło na zwę „Sym po zjum dor szo we”. Wśród
10 re fe ren tów zna lazł się tak że prof. Mu lic ki, któ re go wy stą pie nie
do ty czy ło wę drów ki dor sza bał tyc kie go 2. 

W tym sa mym ro ku, od 30 wrze śnia do 8 paź dzier ni ka od by ła się
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1 Ar chi wum MIR w Gdy ni, Ak ta oso bo we prof. Z. Mu lic kie go.
2 W. Mań kow ski, Sym po zjum dor szo we w MIR, „Go spo dar ka ryb na”, r. X (1958), s. 4.
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do rocz na se sja ICES w Ber gen. Prof. Mu lic ki, wraz z czę ścią de le -
ga cji MIR, wy pły nął do Nor we gii na stat ku „Bir kut”. Brał udział 
w pra cach Ko mi te tu Bał tyc kie go. Wspól nie z prof. De me lem opra -
co wał na tę se sje re fe rat o bio ma sie zoo ben to su po łu dnio we go Bał -
ty ku. Bez po śred nio z Ber gen Z. Mu lic ki udał się z na ukow ca mi MIR
na pierw szy Mię dzy na ro do wy Kon gres Or ga ni za cji Wy ży wie nia 
i Rol nic twa Na ro dów Zjed no czo nych w Ham bur gu, po świę co ny na -
rzę dziom po ło wu ryb i in nych or ga ni zmów wod nych. Ob ra do wał on
już od 7 paź dzier ni ka 1957 ro ku, zaś de le ga cja pol ska przy pły nę ła
na „Bir ku cie” po za koń cze niu se sji ICES w Ber gen.

4 li sto pa da 1959 ro ku prof. Mu lic ki wziął udział w ze bra niu au -
to rów mo no gra fii „Klu cze do ozna cza nia krę gow ców Pol ski”, któ re
od by ło się w War sza wie. Prze wod ni czą cym ko le gium re dak cyj ne go
tej pu bli ka cji był prof. Ka zi mierz Ko wa lew ski. 

We wrze śniu 1960 ro ku od by ła się ko lej na se sja ICES. Tym ra zem
na miej sce ob rad wy bra no Mo skwę. MIR od de le go wał spo rą gru pę
na ukow ców, któ rej prze wod ni czył dy rek tor Z. Fru czek. Wśród nich
zna lazł się tak że prof. Mu lic ki. Ob ra do wa no od 20 do 28 wrze śnia. 

Z dniem 1 li sto pa da 1960 ro ku prof. Mu lic ki ob jął po prof. K. De -
me lu sta no wi sko kie row ni ka Za kła du Oce ano gra fii. 

W dniu 29 ma ja 1961 ro ku pod czas rej su na stat ku na uko wo -ba -
daw czym MIR prof. Mu lic ki do znał wy le wu krwi do mó zgu. Dzień
póź niej tra fił do Szpi ta la Miej skie go w Gdy ni i prze by wał tam do 
19 sierp nia. 5 i 6 czerw ca od by ła się na ra da Za kła du Oce ano gra fii,
na któ rej usta lo no, że na czas cho ro by pro fe so ra Za kła dem bę dzie
kie ro wał w pierw szej ko lej no ści prof. W. Mań kow ski, zaś w dru giej
pa ni Ama lia Gło wiń ska. Pro fe so ro wi K. De me lo wi zle co no kon sul -
ta cję na uko wą prac Za kła du.

Stan zdro wia pro fe so ra nie po pra wił się, był nie zdol ny do pra cy,
co po twier dza ły ko lej ne orze cze nia le kar skie. W li sto pa dzie 1963 ro -
ku ZUS w Gdań sku roz pa trzył po zy tyw nie je go wnio sek o ren tę in -
wa lidz ką. Osta tecz nie de cy zją Mi ni stra Że glu gi roz wią za no sto su nek
pra cy z prof. Mu lic kim z dniem 31 grud nia 1963 ro ku.

Le cze nie szpi tal ne oraz po byt w do mu nie przy nio sły po pra wy
zdro wia. Cią gle po ja wia ły się na wro ty cho ro by. Z. Mu lic ki zmarł 24
mar ca 1965 ro ku w wie ku 57 lat. Zo stał  po cho wa ny na Cmen ta rzu
Wi to miń skim w Gdy ni. 

Do ro bek na uko wy pro fe so ra obej mu je po nad 30 po zy cji. Pra cę
na uko wą roz po czął w 1935 ro ku pod okiem kie row ni ka Sta cji Mor -
skiej, dr. M. Bo guc kie go. Pod jął te mat Od ży wia nia się stor ni (Pleu -
ro nec tes fle sus L.) w Za to ce Gdań skiej. Ba da nia te umoż li wi ły mu
zo rien to wa nie się za rów no w za gad nie niach ich tio lo gicz nych, jak 
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i bio lo gicz no -oce ano gra ficz nych. Pra ca ta sta ła się je go roz pra wą
dok tor ską, któ rą wy dał w 1947 ro ku na ła mach „Ar chi wum Hy dro -
bio lo gii i Ry bac twa”. 

Dal sze pu bli ka cje prof. Mu lic kie go by ły po świę co ne doj rze wa -
niu płcio we mu, wie ko wi i dłu go ści odła wia nych stro ni (Skład prze -
my sło wych po ło wów stor ni w Za to ce Gdań skiej i w oko li cy Li ba wy
pod wzglę dem wie ku i dłu go ści ryb) oraz wy stę po wa niu na ryb ku te -
go ga tun ku. Pu bli ko wał tak że ar ty ku ły na ła mach „Biu le ty nu MLR”
na te mat Roz miesz cze nia szpro ta na środ ko wym Bał ty ku la tem 1938
ro ku oraz w „Pra cach MIR” pod ty tu łem Wę drów ki dor sza w po łu -
dnio wym Bał ty ku. 

Wy da wa ło by się, że ich tio lo gia by ła ulu bio ną dzie dzi ną ba dań
pro fe so ra, szcze gól nie że przez kil ka lat kie ro wał Sek cją Ich tio lo gii
Sto so wa nej w MLR i MIR. Za in te re so wa nia  prof. Mu lic kie go nie
ogra ni cza ły się do tej te ma ty ki, do ty czy ły rów nież eko lo gii Bał ty ku.
Wspo mi nał, że pra ca w no wo utwo rzo nej Sek cji Eko lo gii in te re so -
wa ła go bar dziej niż ta w Sek cji Ich tio lo gii. Pra ce ich tio lo gicz ne prof.
Mu lic kie go by ły po wo do wa ne, szcze gól nie po woj nie, więk szą po -
trze bą ba dań dla ce lów ry bo łów stwa. Kie dy ka dra ich tio lo gów MIR
po sze rzy ła się, po sta no wił prze nieść się do Sek cji Eko lo gii, a na stęp -
nie zo stał kie row ni kiem Za kła du Oce ano gra fii. Nie ozna cza ło to, że
po rzu cił po przed nią te ma ty kę ba dań. Ze bra ne ma te ria ły po zwo li ły
mu do koń ca swo jej dzia łal no ści na uko wej pu bli ko wać pra ce z dzie -
dzi ny ich tio lo gii 1.

Spe cjal no ścią prof. Mu lic kie go by ła eko lo gia fau ny den nej. Pu -
bli ko wał wie le ar ty ku łów na te mat sto sun ków ilo ścio wych fau ny
oraz bio lo gii wskaź ni ko wych ga tun ków ben to su. Pu bli ka cje te cha -
rak te ry zo wa ły się za wsze ory gi nal ną kon cep cją i cie ka wym uję ciem.
Pierw szą pu bli ka cją do ty czą cą tej te ma ty ki był ar ty kuł z 1937 ro ku,
któ ry uka zał się na ła mach „Biu le ty nu Sta cji Mor skiej w He lu” pod
ty tu łem Szkic ilo ścio we go roz miesz cze nia fau ny den nej u pol skich
wy brze ży.

Po woj nie, w la tach 1951–1952, prof. Z. Mu lic ki ra zem z prof. 
K. De me lem prze pro wa dzi li bar dzo roz le głe i do kład ne ba da nia nad
wy daj no ścią bio lo gicz ną dna Bał ty ku Po łu dnio we go. Wy ni ki opu bli -
ko wa no w ar ty ku le Stu dia nad wy daj no ścią bio lo gicz ną dna Bał ty -
ku Po łu dnio we go (1953). Dzię ki prze pro wa dzo nym ba da niom uda ło
się osza co wać bio ma sę po szcze gól nych ga tun ków fau ny den nej oraz
glo bal ną bio ma sę ży cia den ne go. 
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(1966), s. 384.
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W pra cy Eko lo gia waż niej szych bez krę gow ców den nych Bał ty ku
(1957) prof. Mu lic ki roz pa trzył wy stę po wa nie róż nych ga tun ków,
uwzględ nia jąc na stę pu ją ce czyn ni ki śro do wi sko we: głę bo kość, cha -
rak ter dna, tem pe ra tu ra, za so le nie i za war tość tle nu w mo rzu. 
W 1959 ro ku opu bli ko wał z prof. K. De me lem ko lej ną pra cę z za kre -
su eko lo gii mor skiej. Tym ra zem na te mat Stu diów ilo ścio wych nad
fau ną przy den ną po łu dnio we go Bał ty ku. Ostat nia pra ca prof. Mu -
lic kie go uka za ła się już po je go śmier ci. Był to ar ty kuł pod ty tu łem
Za so by fau ny den nej po łu dnio we go Bał ty ku w la tach 1956–1957,
opu bli ko wa ny wspól nie z Lu dwi kiem Żmu dziń skim w 1969 ro ku. 

Za słu gą prof. Mu lic kie go w dzie dzi nie po pu la ry za cji wie dzy 
o mo rzu by ło wy da nie w 1951 ro ku po pu lar no nau ko wej książ ki
Bursz tyn – skarb Bał ty ku. Ta nie wiel ka mo no gra fia zy ska ła du żą po -
pu lar ność i na wie le lat sta ła się pod ręcz ni kiem, któ re go zna jo mo -
ści wy ma ga no np. przy eg za mi nach w ce chach rze mieśl ni czych.

Prof. Mu lic ki przez la ta brał udział w licz nych rej sach słu żą cych
ba da niom na uko wym ryb i śro do wi ska mor skie go. Je go wie dza i do -
świad cze nie po zwo li ły na uno wo cze śnie nie ba dań i wy cią gnię cie po -
ży tecz nych wnio sków dla ry bo łów stwa mor skie go. Dzię ki te mu zy -
skał  du że uzna nie i au to ry tet wśród ka pi ta nów stat ków ry bac kich.
Pro fe sor na le żał do wie lu to wa rzystw i ko mi te tów, m. in. był człon -
kiem Ko mi te tu Hy dro bio lo gicz ne go PAN, Pol skie go To wa rzy stwa
Przy rod ni ków im. Ko per ni ka. Od 1947 ro ku pia sto wał sta no wi sko
prze wod ni czą ce go gdyń skie go Od dzia łu Pol skie go To wa rzy stwa Zoo -
lo gicz ne go. War to wspo mnieć, że prof. Z. Mu lic ki in te re so wał się fo -
to gra fią. Jesz cze przed II woj ną świa to wą po mógł B. Di xo no wi w wy -
da niu książ ki Ich tio lo gia sto so wa na, był od po wie dzial ny za zdję cia
i wy kre sy do tej pu bli ka cji. W kwiet niu 1956 ro ku wła dze MIR zle -
ci ły pro fe so ro wi pod ję cie się ko or dy na cji wy ko na nia fo to gra fii
przed sta wia ją cych te ma ty kę ry bac ką. Mia ły one sta no wić do ku men -
ta cję dla przed sta wi cie li z In dii 1.

Prof. Mu lic ki był tak że kon sul tan tem na uko wym fil mu do ku men -
tal ne go o bursz ty nie Skarb Bał ty ku. Je go pro duk cją za ję ła się Wy -
twór nia Fil mów Oświa to wych w Ło dzi. Film po wstał w 1958 ro ku.

Jed nym z ulu bio nych miejsc wy po czyn ku pro fe so ra by ły gó ry.
Czę sto wy jeż dżał na urlop w Ta try i Pie ni ny. Przy każ dej spo sob no -
ści od wie dzał Prze myśl, gdzie miesz ka ła je go mat ka. Był zię ciem
prof. M. Bo guc kie go, obaj zmar li w tym sa mym ro ku.
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Jó�zef�Po�piel
(1923–1995)

Jó zef Po piel uro dził się 8 stycz nia 1923 ro ku
w Wój czy (obec nie gmi na Pa ca nów) w ro dzi -
nie zie miań skiej, z oj ca Mi cha ła Cho ściak -
-Po pie la i mat ki Ja dwi gi, z do mu Mań kow -
skiej. Wy cho wał się w wie lo dziet nej ro dzi nie.
W 1935 ro ku ukoń czył szko łę po wszech ną 
w Wój czy, na stęp nie pod jął na ukę w III Gim -
na zjum w Kra ko wie. W sto li cy Ma ło pol ski

po ma gał mu  star szy brat Jan Po piel (je zu ita, póź niej szy pro fe sor fi -
lo zo fii). W 1939 ro ku ukoń czył IV kla sę gim na zjal ną (ma łą ma tu rę).
Dal szą na ukę kon ty nu ował na taj nych kom ple tach w wa run kach
oku pa cyj nych; świa dec two doj rza ło ści uzy skał w 1941 ro ku. W tym
cza sie od był rów nież rocz ną prak ty kę rol ni czą w Iwie rzy cach (daw -
ny pow. dę bic ki). Wkrót ce po uzy ska niu świa dec twa doj rza ło ści pod -
jął taj ne stu dia na Wy dzia le Rol ni czym Uni wer sy te tu Ja giel loń skie -
go, któ re zmu szo ny był prze rwać w 1944 ro ku.   

W sierp niu 1944 ro ku na sku tek dzia łań wo jen nych ewa ku ował
się z Wój czy z Ar mią Ra dziec ką i prze niósł do Lu bli na. Po oswo bo -
dze niu Kra ko wa przez So wie tów po now nie pod jął tam prze rwa ne
stu dia. W kwiet niu 1945 ro ku zo stał wcie lo ny do służ by w Lu do wym
Woj sku Pol skim w 2. Za pa so wym Puł ku Łącz no ści. W paź dzier ni ku
zo stał zwol nio ny z woj ska ja ko sze re go wy.

Po po wro cie z woj ska kon ty nu ował prze rwa ne stu dia rol ni cze. 
W tym cza sie otrzy mał sty pen dium Mi ni stra Oświa ty prze zna czo ne
dla stu den tów pra gną cych po świę cić się pra cy na uko wej. Spe cja li -
zo wał się w ry bac twie; zaj mo wał się ana li zo wa niem tre ści prze wo -
dów po kar mo wych mło dych ka ra si. Po ma gał tak że w pro wa dze niu
ćwi czeń z za kre su hy dro bio lo gii w Za kła dzie Ry bac twa UJ. Po la -
tach wspo mi nał: Mo je za in te re so wa nia przy rod ni cze skry sta li zo wa -
ły się w cza sie stu diów. Roz po czą łem wte dy spe cja li za cję w za kre -
sie ich tio lo gii i ry bac twa.1 Po stu diach rol ni czych, któ re przy pa dły
w okre sie oku pa cyj ne go taj ne go na ucza nia oraz  lat 1945–1947, 
J. Po piel uzy skał 30 ma ja 1947 ro ku sto pień in ży nie ra rol nic twa i ty -
tuł ma gi stra na uk rol ni czych. Ty tuł je go pra cy brzmiał Po karm i roz -
wój ka ra sia w pierw szym ro ku ży cia.

Od wrze śnia 1947 ro ku J. Po piel pra co wał ja ko wo lon ta riusz 
w Mor skim La bo ra to rium Ry bac kim w Gdy ni, po ma ga jąc la bo ran tom
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przy wy ko ny wa niu ana liz po ło wów prze my sło wych. Pra ca ta przy -
da ła mi się bar dzo, gdyż na uczy łem się wte dy dość szyb ko wy ko ny -
wać róż ne me cha nicz ne czyn no ści1.

Z dniem 1. IV.1948 r. Ge ne ral ny In spek to rat Ry bo łów stwa Mor -
skie go przy jął Jó ze fa Po pie la do pra cy w Mor skim La bo ra to rium Ry -
bac kim ja ko prak ty kan ta na 3-mie sięcz ny okres prób ny2. W tym cza -
sie za zna jo mił się z me to dy ką ozna cza nia wie ku ryb oraz spo so bem
pro wa dze nia kon tro li sta da. Współ pra co wał wów czas w dr. W. Cię gle -
wi czem, któ ry prze ka zy wał mu ze bra ne ma te ria ły do ty czą ce śle dzi 
i wpro wa dzał  szcze gó ło wo w cha rak ter ba dań nad tym ga tun kiem.
Roz po czął tak że pra cę na uko wą nad bio lo gią śle dzia bał tyc kie go.

W stycz niu 1949 ro ku MLR włą czo no do MIR. J. Po piel wraz 
z per so ne lem la bo ra to rium za si lił ka drę no we go in sty tu tu, w któ rym
zo stał pra cow ni kiem Sek cji Ich tio lo gii Sto so wa nej. Od 29 kwiet nia
te go ro ku kie ro wał prób ny mi po ło wa mi, pro wa dzo ny mi przez dwa
ku try na Ryn nie Słup skiej.

W ro ku aka de mic kim 1949/1950 oraz 1951/1952 pro wa dził ćwi -
cze nia z za kre su bio lo gicz nych pod staw ry bo łów stwa mor skie go na
Po li tech ni ce Gdań skiej i w Wyż szej Szko le Han dlu Mor skie go w So -
po cie. Po za tym pro wa dził wy kła dy z za kre su ich tio lo gii na kur sach
szko le nio wych dla ry ba ków i szy prów. Za gad nie nia zwią za ne z bio -
lo gią ryb śle dzio wa tych oraz bio lo gicz ny mi pod sta wa mi ich po ło -
wów wy kła dał na let nich kur sach MIR. Po la tach wspo mniał: Wy da -
je mi się, że pra ca dy dak tycz na jest do sko na łym spo so bem
do kształ ca nia się, w ten spo sób wpły wa do dat nio na ca ło kształt pra -
cy na uko wej3.

Od 1948 ro ku J. Po piel od by wał rej sy na stat kach na uko wo -ba -
daw czych oraz na pol skich traw le rach prze my sło wych, któ re w tym
okre sie za wi ja ły do por tów w Da nii, An glii, Nor we gii i Ho lan dii. Je -
den z ta kich rej sów od był się w stycz niu 1951 ro ku. Na wo dy Mo rza
Pół noc ne go wy pły nę ły dwa traw le ry: „Ju pi ter” i „Jo wisz”, by zba -
dać moż li wo ści po ło wów śle dzi u nor we skich wy brze ży. Na po kła -
dzie pierw sze go był inż. Po piel. Ko lej ne rej sy na prze ło mie sierp nia
i wrze śnia umoż li wi ły ze bra nie cen ne go ma te ria łu na uko we go, któ -
ry po zwo lił na opra co wa nie lep szych me tod po ło wo wych.

Od 1950 ro ku J. Po piel ob jął funk cję kie row ni ka Pra cow ni Ło -
wisk Da le ko mor skich MIR. W sierp niu 1951 ro ku oże nił się z Ma rią
Po niń ską, któ ra by ła star szą asy stent ką w Aka de mii Me dycz nej 
w Gdań sku.
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3 Ar chi wum MIR w Gdy ni, Ak ta oso bo we prof. J. Po pie la.
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Uchwa łą Ra dy Wy dzia łu Rol ne go Szko ły Głów nej Go spo dar stwa
Wiej skie go w War sza wie z dnia 17 czerw ca 1952 ro ku J. Po piel otrzy -
mał sto pień na uko wy dok to ra na uk agro tech nicz nych na pod sta wie
pra cy Po karm i od ży wia nie się śle dzia (Clu pea ha ren gus) na te re nie
Za to ki Gdań skiej i wód przy le głych. Jej pro mo to rem był prof. Fran -
ci szek Staff. 14 sierp nia te go ro ku dr Po piel wraz z trze ma pra cow ni -
ka mi MIR wy pły nął z Gdy ni na Mo rze Pół noc ne stat kiem „Mi chał
Sie dlec ki”, któ rym do wo dził kpt. Jó zef Lip ski. Jed nym z głów nych
ce lów tej wy pra wy by ło prze pro wa dze nie ba dań ich tio lo gicz nych
oraz prób nych po ło wów tuń czy ków w ce lach prze my sło wy ch1.

W 1954 ro ku pod czas po sie dze nia Ra dy Na uko wej MIR, w któ rej
uczest ni czy li na ukow cy z ZSRR i NRD, dr Po piel wy gło sił re fe rat
Bio lo gicz ne pod sta wy ry bo łów stwa śle dzio we go na Bał ty ku. 
1 czerw ca te go ro ku zo stał kie row ni kiem Pra cow ni Mo rza Pół noc -
ne go i Bli skich Mórz Pół noc nych w Za kła dzie Ich tio lo gii MIR.

W la tach 1954–1957, oprócz ba dań do ty czą cych śle dzia, dr Po piel
zaj mo wał się tak że ło wi ska mi da le ko mor ski mi. W paź dzier ni ku 1955
ro ku od był rejs na Mo rze Ba rent sa i do Mur mań ska, aby w Po lar -
nym In sty tu cie Ry bo łów stwa Mor skie go i Oce ano gra fii (PIN RO) za -
po znać się z za kre sem pro wa dzo nych tam prac.

W stycz niu 1957 ro ku na stą pi ła re or ga ni za cja po szcze gól nych
pra cow ni Za kła du Ich tio lo gii. De cy zją dy rek to ra MIR z dniem 1 lu -
te go dr Po piel zo stał prze nie sio ny ze sta no wi ska kie row ni ka Pra cow -
ni Ło wisk Da le ko mor skich na sta no wi sko kie row ni ka Pra cow ni Ryb
Pe la gicz nych. 

W la tach 1957–1958 J. Po piel brał udział w zna ko wa niach śle dzi
Mo rza Pół noc ne go, któ re pro wa dzo no na po kła dzie nor we skie go
stat ku. Mia ły one na ce lu okre śle nie szla ków wę dró wek oraz śmier -
tel no ści w sta dzie mło do cia nych śle dzi te go akwe nu. 

10 stycz nia 1958 ro ku dr J. Po piel uczest ni czył w spo tka niu 
na ukow ców Pol ski i NRD w Od dzia le MIR w Świ no uj ściu. W tym że
ro ku po myśl nie za koń czo no sta ra nia o nada nie stop nia do cen ta 
dr. J. Po pie lo wi. Od po wied nia uchwa ła Cen tral nej Ko mi sji Kwa li fi -
ka cyj nej dla Pra cow ni ków Na uki we szła w ży cie z dniem 27 mar ca.
Sto pień nada no na pod sta wie pra cy Z bio lo gii śle dzi bał tyc kich. 

Z waż nych wy da rzeń 1961 ro ku war to od no to wać, że doc. Po piel
zo stał sa mo dziel nym pra cow ni kiem na uko wo -ba daw czym. 1 mar ca
pod jął pra cę w Wyż szej Szko le Rol ni czej w Olsz ty nie, zaś w paź -
dzier ni ku po wie rzo no mu kie row nic two Za kła du Ło wisk i Za so bów
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nr 9 (1952), s. 25.

Ksiazka_MIR_wnetrze-popr_25-07-11_Layout 1  11-07-25  21:41  Page 84



Mo rza na Wy dzia le Ry bac kim tej że uczel ni 1. Pro wa dził ćwi cze nia 
z dy na mi ki stad ryb nych oraz wy kła dy na te mat mor skich baz su -
row co wych.  

Na prze ło mie 1962/1963 ro ku doc. Po piel zo stał na  dwa mie sią -
ce de le go wa ny do Se ne ga lu i Ma ro ka, by zo rien to wać się co do moż -
li wo ści współ pra cy po mię dzy ry bo łów stwem tych kra jów a Pol ską.
Do kra ju po wró cił w stycz niu 1963 ro ku. 

W 1967 ro ku prze nie sio no doc. Po pie la z uczel ni olsz tyń skiej do
WSR (póź niej sza Aka de mia Rol ni cza) w Szcze ci nie w związ ku 
z utwo rze niem w Szcze ci nie Wy dzia łu Ry bac twa Mor skie go. Ob jął
naj pierw Ka te drę Oce ano gra fii i Bio lo gii Mo rza, a na stęp nie Za kład
Ło wisk i Za so bów Mo rza na tam tej szym Wy dzia le Ry bac twa Mor -
skie go. Wy kła dał „Za rys ry bo łów stwa mor skie go” oraz „Ło wi ska 
i za so by mo rza”2. W tym sa mym ro ku J. Po piel zo stał tak że człon -
kiem Ra dy Na uko wej MIR.

De cy zją Ra dy Pań stwa z 4 mar ca 1968 ro ku nada no do cen to wi
Po pie lo wi ty tuł na uko wy pro fe so ra nad zwy czaj ne go na uk przy rod -
ni czych. W paź dzier ni ku ob jął sta no wi sko kie row ni ka Pra cow ni Ryb
Mo rza Pół noc ne go w Za kła dzie Ich tio lo gii MIR.

Rów nież w paź dzier ni ku te go ro ku do szło do re or ga ni za cji 
Wy dzia łu Ry bac twa Mor skie go WSR w Szcze ci nie. Za kład Ło wisk 
i Za so bów Mo rza kie ro wa ny przez prof. Po pie la stał się czę ścią  
In sty tu tu Eks plo ata cji Za so bów Mo rza. W li sto pa dzie 1970 ro ku Mi -
ni ster Że glu gi po wo łał Ko mi sję Głów ną Ba da nia i Wy ko rzy sty wa nia
Za so bów Mórz i Oce anów. Do pre zy dium Ko mi sji wszedł tak że prof.
Po piel. Z koń cem ro ku prof. Po piel prze stał kie ro wać Pra cow nią Ryb
Mo rza Pół noc ne go MIR.

1 stycz nia 1971 ro ku prof. Po pie lo wi po wie rzo no kie row nic two
Gru py Pro ble mo wej Oce ny Za so bów Pół noc no -Wschod nie go Atlan -
ty ku. Jej ce lem by ło m.in. okre śle nie wa run ków śro do wi ska mor -
skie go oraz oce na sta nu za so bów ryb wspo mnia ne go re jo nu. Pra ce
gru py kon ty nu owa no w na stęp nych la tach. Pro fe sor był tak że człon -
kiem de le ga cji, któ ra po je cha ła do sie dzi by FAO w Rzy mie na VI se -
sję Ko mi te tu Ry bo łów stwa (CO FI)  i w dniach 15-16 oraz 19-21
kwiet nia uczest ni czy ła w jej ob ra dach.

Z dniem 1 grud nia 1972 ro ku dy rek tor MIR po wie rzył prof. Po -
pie lo wi kie row nic two Za kła du Ich tio lo gii, po prof. Chrza nie.

Jed nym z waż niej szych wy da rzeń MIR w 1975 ro ku by ła wy pra -
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1 Ar chi wum UWM w Olsz ty nie, Ak ta oso bo we prof. J. Po pie la.
2 Ar chi wum Za chod nio po mor skie go Uni wer sy te tu Tech no lo gicz ne go w Szcze ci nie, Ak ta

oso bo we prof. J. Po pie la. 

Ksiazka_MIR_wnetrze-popr_25-07-11_Layout 1  11-07-25  21:41  Page 85



wa stat ku ba daw cze go „Prof. Sie dlec ki” na wo dy Oce anu In dyj skie -
go. Sta tek wy pły nął z Gdy ni 14 lu te go. Kie row ni kiem na uko wym rej -
su był prof. Po piel. Ce lem wy pra wy by ło roz po zna nie za so bów ryb
an tark tycz nych w re jo nie Wysp Ker gu ele na, do ko na nie oce ny ich
przy dat no ści dla pol skie go ryn ku oraz okre śle nie moż li wo ści ich po -
ło wów. Rejs za koń czo no w lip cu. War to pod kre ślić, że „Prof. Sie dlec -
ki” był pierw szym pol skim stat kiem ło wią cym na tych wo da ch1. 

W 1975 ro ku prof. J. Po piel peł nił w MIR funk cję kie row ni ka ze -
spo łu pro ble mo we go re ali zu ją ce go rzą do wy pro gram ba daw czo -roz -
wo jo wy pod ty tu łem „Opty ma li za cja pro duk cji i spo ży cia biał ka”.

W ro ku aka de mic kim 1977/1978 pro fe sor był za trud nio ny w Aka -
de mii Rol ni czej w Szcze ci nie na pół eta tu. Po za koń cze niu te go kon -
trak tu Mi ni ster Na uki, Szkol nic twa Wyż sze go i Tech ni ki  nie wy ra -
ził zgo dy na prze dłu że nie współ pra cy prof. Po pie la ze szcze ciń ską
uczel nią. Jej rek tor, prof. Idzi Drzy cim ski, zło żył prof. Po pie lo wi po -
dzię ko wa nia za dłu go let nią i owoc ną pra cę na rzecz Wy dzia łu Ry -
bac twa Mor skie go. 

W grud niu 1978 ro ku pro fe sor zo stał człon kiem ze spo łu ko or dy -
na cyj ne go pro gra mu ba dań, eks plo ata cji i prze twa rza nia kry li i in -
nych or ga ni zmów mor skich z re jo nu An tark ty ki na la ta 1979–1981,
któ ry przy MIR po wo łał Mi ni ster Han dlu Za gra nicz ne go i Go spo -
dar ki Mor skiej .
12 grud nia 1978 ro ku  Ra da Na uko wa In sty tu tu uro czy ście ob cho -
dzi ła 30-le cie pra cy na uko wej prof. Po pie la. Ko lej ny ju bi le usz, tym
ra zem 35-le cia pra cy na uko wej, świę to wa no na po sie dze niu Ra dy
Na uko wej MIR 29 kwiet nia 1983 ro ku. W tym sa mym ro ku dy rek tor
MIR Boh dan Dra ga nik  prze niósł prof. Po pie la z dniem 15 wrze śnia
z do tych czas peł nio nej funk cji kie row ni ka Za kła du Ich tio lo gii na sta -
no wi sko kie row ni ka Za kła du Oce ano gra fii.   

10 paź dzier ni ka 1984 ro ku prof. Po piel zo stał po wo ła ny na człon -
ka Ko mi sji Mor skiej Wo je wódz kiej Ra dy Na ro do wej w Gdań sku na
ka den cję 1984-1988. Za rzą dze niem Prze wod ni czą ce go Ko mi te tu ds.
Na uki i Tech ni ki przy Ra dzie Mi ni strów z dnia 13 stycz nia 1986 ro -
ku po wie rzo no prof. Po pie lo wi obo wiąz ki kie row ni ka Pod pro gra mu
nr 2 „Tech no lo gia po zy ski wa nia i prze twa rza nia ży wych or ga ni zmów
mor skich dla ich wy ko rzy sta nia w go spo dar ce żyw no ścio wej i pa -
szo wej” Cen tral ne go Pro gra mu Ba daw czo -Roz wo jo we go, pod na zwą
„Wy ko rzy sta nie mórz i oce anów”. Od ręb nym, lecz rów nie istot nym
jak dzia łal ność na uko wa i dy dak tycz na, ob sza rem ak tyw no ści 
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prof. Jó ze fa Po pie la by ła dzia łal ność eks perc ka w or ga ni za cjach
mię dzy na ro do wych, któ rą roz po czął w 1956 ro ku. W mar cu te go ro -
ku dr Po piel wziął udział ja ko kon sul tant w lon dyń skiej kon fe ren cji
na te mat zbyt wy so kiej in ten syw no ści  eks plo ata cji śle dzi w po łu -
dnio wej czę ści Mo rza Pół noc ne go. Po kon fe ren cji zo stał za pro szo ny
do La bo ra to rium Ry bac kie go w Lo we stoft, gdzie miał oka zję za po -
znać się z no wy mi me to da mi sto so wa ny mi w ba da niach nad śle -
dziem. Rok ten moż na uznać za prze ło mo wy w dzia łal no ści J. Po pie -
la na fo rach  mię dzy na ro do wych or ga ni za cji.  W tym okre sie na le żał
bo wiem do nie licz nych osób w In sty tu cie, któ re  bie gle wła da ły dwo -
ma ję zy ka mi za chod ni mi (fran cu skim i an giel skim). Tak że w 1956
ro ku J. Po piel po raz pierw szy na se sji Mię dzy na ro do wej Ra dy Ba -
dań Mo rza (ICES) wy gło sił swój re fe rat pt. Roz róż nie nie bio lo gicz -
nych grup śle dzi w po łu dnio wym Bał ty ku. Był to pierw szy krok 
w kie run ku ak tyw nej, wie lo let niej dzia łal no ści Jó ze fa Po pie la na fo -
rum ICES i mię dzy na ro do wych ko mi sji ry bac kich. 

W po ło wie mar ca 1957 ro ku dr Po piel wy je chał do Lon dy nu na
mię dzy na ro do wą kon fe ren cję na te mat sta nu za so bów śle dzi Mo rza
Pół noc ne go i ich eks plo ata cji. W tym że ro ku zo stał z ra mie nia Pol -
ski eks per tem Ko mi te tu Śle dzio we go ICES. W ko lej nych la tach J.
Po piel re gu lar nie uczest ni czył w do rocz nych kon fe ren cjach na uko -
wych ICES, a tak że w po sie dze niach ko mi te tów na uko wych tej or -
ga ni za cji, któ rych  był człon kiem. 

W 1968 ro ku  J. Po piel  od 7 do 14 stycz nia prze by wał w An glii,
by  wziąć udział w oma wia niu za gad nień z za kre su go spo dar ki ryb -
nej, m.in. do ty czą cych okre śle nia za sad ko rzy sta nia z 12-mi lo we go
pa sa wód za strze żo nych An glii, co udo ku men to wa no pod pi sa niem
dwu stron ne go po ro zu mie nia. Na je go mo cy stro na an giel ska wy ra -
zi ła zgo dę na ope ro wa nie pol skich stat ków -baz u jej wy brze ży. 
W dru giej po ło wie ro ku prof. Po piel ko lej ny raz wziął udział  w po -
sie dze niu ICES w Ko pen ha dze, tym ra zem jed nak po raz pierw szy
ja ko de le gat Pol ski do tej or ga ni za cji. Funk cję tę peł nił do 1986 ro -
ku, w la tach 1979–1981 spra wo wał funk cję wi ce pre zy den ta ICES.

Doc. J. Po piel od 1969 ro ku ak tyw nie uczest ni czył  w pra cach Ko -
mi sji Ry bo łów stwa Pół noc no -Wschod nie go Atlan ty ku (NE AFC), a od
1972 ro ku rów nież w dzia ła niach Mię dzy na ro do wej Ko mi sji Ry bo -
łów stwa Pół noc no -Za chod nie go Atlan ty ku (IC NAF). Moż na bez
prze sa dy stwier dzić, że dzia łal ność prof. Po pie la w IC NAF przy czy -
ni ła się do zwięk sze nia li mi tów po ło wo wych przy zna nych PRL w re -
jo nie pod le ga ją cym ju rys dyk cji tej Ko mi sji  i  prze dłu że nia ter mi -
nów po ło wów obo wią zu ją cych pol skie stat ki w tym re jo nie. 

W 1986 ro ku dy rek cja MIR po dzię ko wa ła prof. Po pie lo wi za wie -
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lo let nie re pre zen to wa nie in te re sów pol skich na fo rum ICES, a mi -
ni ster  ds. ry bo łów stwa od wo łał go z funk cji de le ga ta Pol ski do tej
or ga ni za cji. 

15 grud nia 1990 ro ku, po 42 la tach pra cy w MIR, prof. Jó zef Po -
piel prze szedł na eme ry tu rę. W dniach  od 20 do 21 wrze śnia 1991
ro ku ob cho dzo no ju bi le usz 40-le cia Wy dzia łu Ry bac twa Mor skie go
Aka de mii Rol ni czej w Szczec nie. Pod czas ju bi le uszo wych uro czy -
sto ści Se nat AR na dał prof. Po pie lo wi ty tuł dok to ra ho no ris cau sa.
W tym cza sie Pro fe sor miesz kał w Ma ło pol sce i przy jazd do Szcze -
ci na był nie moż li wy ze wzglę du na stan zdro wia żo ny, któ rą opie ko -
wał się od lat. Akt nada nia ty tu łu w imie niu nie obec ne go lau re ata
przy jął dy rek tor MIR, dr Zbi gniew Kar nic ki.

Pro fe sor Jó zef Po piel zmarł 24 lu te go 1995 ro ku w wie ku 72 lat
w Gra je wie -Za le siu ko ło Wie licz ki. 1 mar ca zo stał po cho wa ny na
cmen ta rzu w Dzie ka no wi cach.

Na do ro bek prof. Po pie la skła da ją się pra ce na uko we, po pu lar -
no nau ko we, licz ne re fe ra ty oraz opra co wa nia (głów nie dla prze my -
słu ryb ne go). Pier wot ne za in te re so wa nia na uko we pro fe so ra do ty -
czy ły ba dań nad bio lo gią śle dzi bał tyc kich. Ana li zo wał m.in. ich
od ży wia nie i wę drów ki. Pro wa dził tak że sta łą ob ser wa cję skła du sta -
da ryb te go ga tun ku, któ ra umoż li wia ła opra co wy wa nie i ak tu ali za -
cję  pro gnoz po ło wo wych. W po ło wie lat 50. roz sze rzył za kres ba dań
o re jon Mo rza Pół noc ne go. In te re so wał się bio lo gicz ny mi pod sta wa -
mi ry bo łów stwa da le ko mor skie go oraz eks plo ata cją ło wisk. Je go ba -
da nia przy czy ni ły się do lep sze go po zna nia ba zy su row co wej eks plo -
ato wa nej przez pol skie ry bo łów stwo. 

Już pierw sze pra ce nad śle dziem bał tyc kim wy ka za ły wy so ki po -
ziom przy go to wa nia me ry to rycz ne go przy szłe go pro fe so ra. W 1950
ro ku na ła mach „Biu le ty nu MIR” uka zał się ar ty kuł Skład sta da śle -
dzi wio sen nych Za to ki Gdań skiej w la tach 1946-1949, w któ rym
okre ślił  skład po pu la cji śle dzi pod wzglę dem wiel ko ści i wie ku. 
W tym sa mym ro ku w se rii  Bi blio te ki Po pu lar no -Na uko wej wy dał
książ kę Śledź. W 1951 ro ku w „Pra cach MIR” opu bli ko wał swo ją
pra cę dok tor ską pt. Po karm i od ży wia nie się śle dzia (Clu pea ha ren -
gus) na te re nie Za to ki Gdań skiej i wód przy le głych, w któ rej prze -
ana li zo wał rocz ny cykl od ży wia nia się śle dzi oraz wy ja śnił ro lę po -
szcze gól nych ga tun ków zwie rzę cych w ich po kar mie. W pra cy 
Z bio lo gii śle dzi bał tyc kich (1955) omó wił skład ra so wy po ło wów
śle dzi  z róż nych ło wisk bał tyc kich, dzię ki cze mu okre ślił hi po te -
tycz ny prze bieg wę dró wek tych ryb.

W ko lej nych la tach roz wi jał ba da nia nad ry ba mi śle dzio wa ty mi
re jo nu Mo rza Pół noc ne go. Na ła mach „An na les Bio lo gi qu es” (1970)
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opu bli ko wał wspól nie z J. So siń skim i R. Dłu go szem ar ty kuł The Po -
lish Her ring Fi she ry in the North Sea in 1969. In te re so wał się tak że
te ma ty ką z za kre su ry bo łów stwa da le ko mor skie go oraz baz su row -
co wych. W 1954 ro ku prof. Po piel wy dał ra zem z S. Okoń skim książ -
kę po pu lar no nau ko wą Ło wi ska da le ko mor skie, z se rii Po rad nik Ry -
ba ka Mor skie go, w któ rej au to rzy scha rak te ry zo wa li ło wi ska
Pół noc ne go Atlan ty ku, wa run ki hy dro gra ficz no -kli ma tycz ne oraz ich
wpływ na prze bieg po ło wów. W 1971 ro ku uka za ła się pra ca na pi sa -
na wspól nie z K. Strzy żew ską pt. Zmia ny sta nu za so bów śle dzi po -
łu dnio we go Bał ty ku w  la tach 1957–1967. Do ro bek ten uzu peł nia ją
ar ty ku ły, m in. Za so by ryb ne Bał ty ku i ich ochro na, opu bli ko wa ny 
w „Tech ni ce i Go spo dar ce Mor skiej”(1978) czy Ży we za so by mo rza
i per spek ty wy ich wy ko rzy sta nia przez pol skie ry bo łów stwo (1985).
Pro fe sor współ pra co wał przy opra co wa niu Atla su go spo dar cze go
Pol ski w czę ści do ty czą cej pol skie go ry bo łów stwa mor skie go. Był
jed nym z au to rów mo no gra fii Klu cze do ozna cza nia krę gow ców Pol -
ski (1962). Pu bli ko wał wie le ar ty ku łów w pra sie fa cho wej. Był au -
to rem wie lu eks per tyz i ra por tów dla Mi ni ster stwa Że glu gi, Cen tral -
ne go Za rzą du Ry bo łów stwa Mor skie go, Zjed no cze nia Go spo dar ki
Ryb nej i pod le głych im przed się biorstw ry bac kich. 

Dzia łal ność na fo rach or ga ni za cji mię dzy na ro do wych (ICES, IC -
NAF, NE AFC, IBSFC), dy dak ty ka oraz do ro bek na uko wy prof. Po -
pie la przy nio sły mu po wszech ny sza cu nek i uzna nie w śro do wi skach
na uko wych w kra ju i za gra ni cą. Na le ży pod kre ślić wy bit ny wkład
pro fe so ra w pra cę dy dak tycz ną. Swo ją wie dzą i do świad cze niem
dzie lił się chęt nie z in ny mi. Pod je go kie run kiem wy kształ ci ło się
po nad 150 ma gi strów i 16 dok to rów. To licz ba nie spo ty ka na jak na
pra cow ni ka in sty tu tu, któ ry je dy nie część eta tu po świę cał na pra cę
dy dak tycz ną. Jest jesz cze jed na ce cha, któ rą pro fe sor Po piel zy skał
so bie uzna nie i sym pa tię nie tyl ko pra cow ni ków MIR, ale znacz nie
szer sze go śro do wi ska na uko we go w Pol sce i w krę gu mię dzy na ro -
do wych ko mi sji ry bac kich i Mię dzy na ro do wej Ra dy Ba dań Mo rza.
Wzmian ki na ten te mat trud no bez po śred nio do szu kać się w do ku -
men tach i ar chi wach, ale ży je jesz cze wie le osób, któ re z nim współ -
pra co wa ły, by ły je go stu den ta mi, dok to ran ta mi, a na wet prze ło żo -
ny mi. Dla więk szo ści z nich pro fe sor Po piel był au to ry te tem
mo ral nym. Swo ją po sta wą wie lo krot nie dał wy raz te mu, że po za pra -
cą ist nie ją rów nież in ne war to ści, któ rych nie moż na lek ce wa żyć, 
a wręcz prze ciw nie, na le ży bez względ nie ich prze strze gać, nie za leż -
nie od sy tu acji po li tycz nej.  Od no sząc suk ce sy na uko we i dy dak tycz -
ne, prof. Po piel po zo sta wał czło wie kiem nie zwy kle skrom nym, ci -
chym i przy jaź nie na sta wio nym do wszyst kich, z któ ry mi przy szło
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mu pra co wać. La ta pra cy prof. Po pie la w ze spo łach mię dzy na ro do -
wych to la ta ście ra nia się prze ciw staw nych in te re sów w ry bo łów -
stwie mor skim. Ce chy oso bo wo ści Pro fe so ra spra wia ły, że na wet 
w naj bar dziej spor nych kwe stiach po tra fił wy ka zać opo nen tom ko -
rzy ści pły ną ce z kom pro mi so we go po dej ścia do da ne go pro ble mu
wszyst kich za in te re so wa nych1. Pro fe sor Jó zef Po piel był człon kiem
gdyń skie go Od dzia łu Pol skie go To wa rzy stwa Zoo lo gicz ne go (se kre -
tarz), Ko mi te tu Ba dań Mo rza PAN, Mor skiej Ko mi sji Na uki i Tech -
ni ki przy Ra dzie Mi ni strów, Mię dzy re sor to wej Ko mi sji Ba dań Mor -
skich, Ra dy Na uko wej MIR i Ra dy Wy dzia łu Ry bac twa Mor skie go
Aka de mii Rol ni czej w Szcze ci nie.

Za wie lo let nią i owoc ną dzia łal ność zo stał od zna czo ny m.in. Zło -
tym Krzy żem Za słu gi (1954), Zło tą Od zna ką Za słu żo ny Pra cow nik
Mo rza (1963), Krzy żem Ka wa ler skim Or de ru Od ro dze nia Pol ski
(1970) i Krzy żem Ofi cer skim OOP (1975), Od zna ką Ho no ro wą Za -
słu żo ny Zie mi Gdań skiej (1973), Me da lem Ko mi sji Edu ka cji Na ro -
do wej (1979), Me da lem 40-le cia PRL (1984).

Piotr�Trzę�siń�ski
(1906–1968)

Piotr Trzę siń ski uro dził się 12 mar ca 1906
ro ku w Dą bro wie Gór ni czej z oj ca Pio tra,
któ ry był gór ni kiem i mat ki Ma rian ny, 
z do mu Bar to szek. W 1921 ro ku ukoń czył 
6-kla so wą szko łę po wszech ną w Wol bro miu,
a w 1927 ro ku uzy skał świa dec two doj rza ło -
ści w Pań stwo wym Gim na zjum w Ol ku szu.
Obo wiąz ko wą służ bę woj sko wą od był w la -

tach 1927–1928 w Szko le Pod cho rą żych Re zer wy Ar ty le rii we Wło -
dzi mie rzu Wo łyń skim. W 1932 ro ku na pod sta wie od by tych wcze -
śniej ćwi czeń uzy skał sto pień pod po rucz ni ka re zer wy.

W ro ku aka de mic kim 1928/1929 za pi sał się na stu dia che micz ne
na Wy dzia le Fi lo zo ficz nym Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go w Kra ko -
wie. Aby zdo być środ ki ma te rial ne na stu dia pra co wał (od 1 wrze -
śnia 1930 do 31 stycz nia 1936 ro ku) ja ko asy stent w Pań stwo wej
Szko le Prze my sło wej w Kra ko wie, pro wa dząc ćwi cze nia z che mii
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ana li tycz nej i ilo ścio wej oraz z wstęp ne go kur su pre pa ra ty ki or ga -
nicz nej. W dniu 31 stycz nia 1936 ro ku uzy skał sto pień ma gi stra fi lo -
zo fii w za kre sie che mii na pod sta wie pra cy O re ak cji tio kar ba ni li du
z dez ok sy ben zo iną.

Po ukoń cze niu stu diów, 1 lu te go 1936 ro ku zo stał  młod szym asy -
sten tem w Za kła dzie Che mii Or ga nicz nej Uni wer sy te tu Ja giel loń -
skie go. Pro wa dził tam ćwi cze nia z che mii or ga nicz nej i tech nicz nej
dla stu den tów che mii oraz ćwi cze nia z tech no lo gii środ ków lecz ni -
czych dla stu den tów far ma cji. W tym okre sie roz wi jał się bar dzo szyb -
ko pod wzglę dem na uko wym, pro wa dząc pod kie run kiem pro fe so ra
K. Dzie woń skie go pra cę ba daw czą w za kre sie syn te zy or ga nicz nej
wie lo pier ście nio wych wę glo wo do rów, w szcze gól no ści zaś pi ra nu1.

21 sierp nia 1937 ro ku oże nił się z Wan dą Zo fią Pe rek.
Prof. K. Dzie woń ski uznał, że wy ni ki ba dań pro wa dzo nych przez

mgr. Trzę siń skie go  speł nia ją wy mo gi sta wia ne dy ser ta cji. Ba da nia
w sze re gu pi ra nu zo sta ły opu bli ko wa ne w 1937 i 1938 ro ku. Wy buch
II woj ny świa to wej nie po zwo lił mu na przy stą pie nie do ust ne go eg -
za mi nu dok tor skie go. W 1939 ro ku brał udział w kam pa nii wrze śnio -
wej ja ko ofi cer zwia dow czy 5. Puł ku Ar ty le rii Cięż kiej z Kra ko wa.

Przez dzie sięć mie się cy (od 1 li sto pa da 1939 do 31 sierp nia 1941
ro ku) P. Trzę siń ski  ja ko wo lon ta riusz w ap te ce w Ol ku szu zaj mo wał
się iden ty fi ka cją i ba da niem środ ków lecz ni czych. Na stęp nie przez
rok na uczał w Rol ni czej Szko le Za wo do wej w Msty czo wie (pow. ję -
drze jow ski).

Od 1 wrze śnia 1942 do 31 stycz nia 1943 ro ku pra co wał w Za kła -
dzie Ba dań Pro duk tów Ogrod ni czych w Kra ko wie pod kie run kiem
tech nicz nym dr Susz ki, profesora Uni wer sy te tu Po znań skie go.

W lu tym 1943 ro ku P. Trzę siń ski roz po czął pra cę ja ko che mik 
w pry wat nej fa bry ce che micz no -far ma ceu tycz nej w Kra ko wie. 
We wrze śniu 1944 ro ku zo stał za trud nio ny w Ma ło pol skiej Fa bry ce
Olej ków Ete rycz nych i Esen cji „Ma fel” w Kra ko wie. Po wy bu chu
Po wsta nia War szaw skie go P. Trzę siń ski zo stał aresz to wa ny przez
Niem ców w cza sie sierp nio wej ła pan ki i osa dzo ny w obo zie w Pła -
szo wie. Po je go opusz cze niu po sta no wił prze nieść się do Wol bro mia.
Od 1 paź dzier ni ka 1944 do 15 stycz nia 1945 ro ku pra co wał ja ko po -
moc tech nicz na w Wol brom skiej Fa bry ce Skór, gdzie za po znał się 
z tech ni ką gar bar stwa.

W stycz niu 1945 ro ku wró cił do Kra ko wa i zgod nie z roz po rządze -
niem rzą du o obej mo wa niu przed wo jen nych miejsc pra cy za re je -
stro wał się na Uni wer sy te cie Ja giel loń skim. Od 8 lu te go 1945 do 

91

1 Ar chi wum MIR w Gdy ni, Ak ta oso bo we prof. P. Trzę siń skie go.

Ksiazka_MIR_wnetrze-popr_25-07-11_Layout 1  11-07-25  21:41  Page 91



15 lu te go 1946 ro ku był star szym asy sten tem w Za kła dzie Che mii
Or ga nicz nej UJ. Wy ko nał kil ka na uko wych prac do świad czal nych 
z za kre su che mii or ga nicz nej, pro wa dził ćwi cze nia, kon tro lo wał pra -
ce stu den tów, prze pro wa dzał ba da nia wła sne oraz dla firm pry wat -
nych. Kie row nik Za kła du doc. Jan Mo szew pi sał o nim na stę pu ją co:
Wy ka zał du ży za sób wie dzy w za kre sie che mii, wiel ką su mien ność 
i ści słość eks pe ry men ta to ra, a przy tym za wsze du ży za pał do pra cy1.
Na pod sta wie prac wy ko na nych jesz cze przed 1939 ro kiem po wsta ła
dy ser ta cja pt. O dzia ła niu chlor ku pro pio ny lu na pi ran. Eg za min dok -
tor ski zdał 24 li sto pa da, zaś 15 grud nia 1945 ro ku zo stał pro mo wa ny
na dok to ra che mii na Wy dzia le Ma te ma tycz no -Przy rod ni czym UJ.  

Od 15 lu te go do 15 ma ja 1946 ro ku P. Trzę siń ski był kie row ni -
kiem Wy dzia łu Pro duk cji w Zjed no cze niu Prze my słu Che mii Sto so -
wa nej w Kra ko wie. Od szedł na wła sne żą da nie.  15 ma ja 1946 ro ku
zo stał za trud nio ny w cha rak te rze asy sten ta che mi ka w Dzia le Tech -
no lo gicz nym Mor skie go La bo ra to rium Ry bac kie go w Gdy ni. Kie -
row ni kiem Dzia łu był w tym cza sie W. Cię gle wicz. W la tach
1947–1952 dr Trzę siń ski w ra mach go dzin zle co nych przez gdań ską
Aka de mię Me dycz ną pro wa dził  ćwi cze nia z che mii or ga nicz nej 
i tech ni ki la bo ra to ryj nej w Za kła dzie Che mii Or ga nicz nej na  Wy -
dzia le Far ma cji. Po włą cze niu MLR do MIR P. Trzę siń ski zo stał mia -
no wa ny od 1 stycz nia 1949 ro ku kie row ni kiem Wy dzia łu Tech no lo -
gicz no -Che micz ne go de cy zją mi ni stra że glu gi z 26 kwiet nia 1949
ro ku. W tym cza sie wziął udział w na ra dzie in sty tu to wej, na któ rej
przed sta wił wy ni ki ba dań tech no lo gicz nych, prze pro wa dzo nych
wspól nie z dr. Cię gle wi czem, do ty czą ce m.in. me to dy so le nia, czysz -
cze nia dor sza, wy daj no ści i strat prze ro bu oraz zu żyt ko wa nia od pad -
ków. Swo ją pra cę na Wy brze żu pod su mo wał na stę pu ją co: w Mor skim
La bo ra to rium Ry bac kim zor ga ni zo wa łem pierw szą pra cow nię che -
micz ną z prze zna cze niem do prac ana li tycz nych su row ca ryb ne go.
Póź niej po włą cze niu Mor skie go La bo ra to rium do Mor skie go In sty -
tu tu Ry bac kie go opra co wa łem szcze gó ło wy plan ada pta cji kil ku po -
miesz czeń na pra cow nię che micz ną i tech no lo gicz ną, któ re z po cząt -
kiem 1952 ro ku zo sta ły wy koń czo ne i od da ne do użyt ku2.

W lip cu 1950 ro ku dr Trzę siń ski wy kła dał przed miot „Ana li za
mię sa ry bie go” dla uczest ni ków do rocz ne go kur su bio lo gii mo rza. 

Z po cząt kiem ma ja 1951 ro ku kie ro wa ny przez dr.Trzę siń skie go
Wy dział Tech no lo gicz no -Che micz ny prze mia no wa no na Dział Tech -
no lo gii Ryb nej. 
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26 lu te go 1954 ro ku Ra da Na uko wa MIR wy stą pi ła z wnio skiem
do Cen tral nej Ko mi sji Kwa li fi ka cyj nej o nada nie dr. Pio tro wi Trzę -
siń skie mu ty tu łu pro fe so ra nad zwy czaj ne go. Dy rek tor Z. Fru czek
pod kre ślił pio nier ski cha rak ter ba dań pro wa dzo nych przez dr. Trzę -
siń skie go oraz dwu dzie sto let ni staż pra cy, w tym ośmio let ni  na sta -
no wi sku kie row ni ka jed ne go z dzia łów In sty tu tu. Po zy tyw ną opi nię
o dzia łal no ści na uko wej P. Trzę siń skie go wy ra ził prof. Jan Mo szew
z UJ i prof. Da ma zy Til gner z Po li tech ni ki Gdań skiej. Cen tral na 
Ko mi sja Kwa li fi ka cyj na dla Pra cow ni ków Na uki uchwa łą z dnia 
30 czerw ca 1954 ro ku nada ła ty tu ł pro fe so ra nad zwy czaj ne go 
dr. Pio tro wi Trzę siń skie mu. 

Prof. Trzę siń ski był tak że au to rem wy na laz ku „Spo sób gar bo -
wa nia skór ry bich”, któ ry 23 sierp nia 1954 ro ku zo stał po świad czo -
ny przez Urząd Pa ten to wy PRL .

W ma ju 1956 ro ku de le ga cja MIR uda ła się „Bir ku tem” na Mię -
dzy na ro do we Tar gi Ry bac kie w Ko pen ha dze. Na jej cze le sta nął dy -
rek tor Z. Fru czek, zaś jed nym z człon ków był prof. Trzę siń ski 1.

W czerw cu 1957 ro ku pro fe sor wziął udział w kon fe ren cji or ga -
ni zo wa nej w MIR, któ ra otrzy ma ła na zwę „Sym po zjum dor szo we”.
Pod czas kon fe ren cji wy gło sił re fe rat pt.  Wy ko rzy sta nie pro duk tów
ubocz nych po wsta ją cych przy prze ro bie dor sza. W tym ro ku wy jeż -
dżał z kra ju co naj mniej dwa ra zy. Naj pierw uczest ni czył w mię dzy -
na ro do wym spo tka niu po świę co nym me to dom oce ny świe żo ści ryb
i ich kon ser wa cji, któ re od by ło się w Rot ter da mie. We wrze śniu wy -
pły nął na „Bir ku cie” do nor we skie go Ber gen na do rocz ną se sję Mię -
dzy na ro do wej Ra dy Ba dań Mo rza (MRBM)2. 

Od 1 paź dzier ni ka 1960 ro ku ja ko sa mo dziel ny pra cow nik w Ka -
te drze Tech no lo gii Tłusz czów Po li tech ni ki Gdań skiej wy kła dał
przed miot tech no lo gia tłusz czów. W dniach od 15 do 19 li sto pa da 1960
ro ku  prof. Trzę siń ski z ra mie nia Za kła du Tech no lo gii Ryb nej MIR
wziął udział II Mię dzy na ro do wej Se sji po świę co nej po stę pom w dzie -
dzi nie in ży nie rii i tech no lo gii wę dze nia,  któ ra od by ła się na Po li tech -
ni ce Gdań skiej w Ka te drze Tech no lo gii Pro duk tów Zwie rzę cych.

W ro ku aka de mic kim 1961/1962 Ra da Wy dzia łu Che micz ne go Po li -
tech ni ki Gdań skiej po wie rzy ła mu opie kę nad Ka te drą Tech no lo gii Ryb. 
Uchwa łą Ra dy Pań stwa z dnia 30 wrze śnia 1965 ro ku P. Trzę siń ski
uzy skał ty tuł pro fe so ra zwy czaj ne go na uk che micz nych. Zmarł 
13 mar ca 1968 ro ku w Gdy ni. Po cho wa no go w Ol ku szu. 
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1 A. Ro pe lew ski, Mor ski In sty tut Ry bac ki. Lu dzie i wy da rze nia 1921-2001, Gdy nia 2001, s. 57.
2 A. Ro pe lew ski, Prof. dr Ka zi mierz De mel. Żoł nierz – ba dacz mo rza – na uczy ciel,

Gdańsk 1978, s. 240.
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Je go do ro bek na uko wy otwie ra pra ca ma gi ster ska z 1936 ro ku 
O re ak cji tio kar ba ni li du z dez ok sy ben zo iną, któ ra uka za ła się 
w „Spra woz da niach Pol skiej Aka de mii Umie jęt no ści w Kra ko wie”.
Pra cu jąc w Za kła dzie Che mii Or ga nicz nej UJ, pro wa dził ba da nia na -
uko we nad syn te zą związ ków or ga nicz nych po chod nych pi ra nu. 
W 1937 ro ku opu bli ko wał na ła mach „Biu le ty nu Pol skiej Aka de mii
Umie jęt no ści w Kra ko wie” ar ty kuł O dzia ła niu chlor ku pro pio ny lu
na pi ran. Te mat ten roz wi nął w  póź niej szej pra cy dok tor skiej. W 1938
ro ku uka za ła się ko lej na pra ca na ła mach te go cza so pi sma: Ba da nia
w gru pie pi ra nu (wy so ko czą stecz ko we wę glo wo do ry tej że gru py).

Po prze nie sie niu się do MLR (póź niej MIR) roz po czął pio nier -
skie ba da nia wła ści wo ści su row ca ryb ne go, któ re sta no wi ły punkt
wyj ścia i pod sta wę do roz wo ju ba dań tech no lo gicz nych. Pra ce prof.
Trzę siń skie go cha rak te ry zo wa ła du ża war tość użyt ko wa, szcze gól -
nie w prze twór stwie ryb nym. 

Opu bli ko wał wspól nie z W. Cię gle wi czem ar ty kuł Z ba dań nad
so le niem dor sza w „Biu le ty nie MLR” (1948) oraz Ubyt ki cię ża ru 
i wy daj ność pro duk cji przy czysz cze niu dor sza w „Pra cach MIR”
(1952), a w „Biu le ty nie MIR”  pra cę Wa ha nia za war to ści wo dy 
i tłusz czu w or ga ni zmie dor sza (1950), któ rą na pi sał wspól nie z M.
Bo guc kim. Wer sja an giel ska te go ar ty ku łu (Fluc tu ations in the Wa -
ter and Fat Con tent of the Cod) uka za ła się w 1952 ro ku na ła mach
„Jo ur nal du Con se il In ter na tio nal po ur l’Explo ra tion de la Mer”. 
Te ma ty ce prze twór stwa i kon ser wa cji po świę cił naj wię cej prac. Ra -
zem z T. Za cho row skim ogło sił pra cę Wpływ lo du z do dat kiem azo -
ty nu so do we go na prze cho wal ność dor sza, w któ rej au to rzy wy ka -
za li wła ści wo ści kon ser wu ją ce lo du z do dat kiem azo ty nu so du. 
W 1959 ro ku na pi sał je den z roz dzia łów (Wy ko rzy sta nie pro duk tów
ubocz nych po wsta ją cych przy prze twór stwie dor sza) zbio ro wej pra -
cy Dorsz bał tyc ki. Je go bio lo gia, po ło wy i tech no lo gia.
W 1952 ro ku w „Pra cach MIR” uka zał się ar ty kuł Z ba dań nad so le -
niem śle dzi. Za wie ra on waż ne wska zów ki dla prze twór stwa ryb ne go,
m.in. okre śla szyb kość wy sa la nia się śle dzi w róż nych stę że niach so li.
Za in te re so wa nia prof. Trzę siń skie go do ty czy ły rów nież pro ce su gar -
bo wa nia skór ry bich. Te ma ty ka ta by ła w la tach 50. dość sła bo roz -
po zna na. Już w 1954 ro ku pro fe sor zgło sił wy na la zek „Spo sób gar -
bo wa nia skór ry bich” do Urzę du Pa ten to we go. Pod su mo wa niem
stu diów w tej dzie dzi nie by ła pu bli ka cja Gar bo wa nie skór ry bich
(1955), w któ rej opi sał pro ce sy che micz no -tech no lo gicz ne sto so wa ne
w gar bar stwie. 

Prof. P. Trzę siń ski brał udział w or ga nach ko le gial nych wie lu in -
sty tu cji na uko wo -ba daw czych. Był człon kiem Ra dy Na uko wej MIR,
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Ra dy Tech nicz no -Eko no micz nej przy Mi ni strze Że glu gi i Go spo dar -
ki Wod nej. W la tach 1958-1961 był wi ce prze wod ni czą cym Ra dy Na -
uko wo -Tech nicz nej Cen tral ne go La bo ra to rium Prze my słu Ryb ne go
w Gdy ni. W kwiet niu 1960 ro ku zo stał po wo ła ny na człon ka Ra dy
Tech nicz no -Eko no micz nej Zjed no cze nia Go spo dar ki Ryb nej. Od
1964 ro ku był człon kiem Ra dy Na uko wej In sty tu tu Żyw no ści i Ży -
wie nia w War sza wie. 

Na le żał do Pol skie go To wa rzy stwa Che micz ne go oraz Gdań skie -
go To wa rzy stwa Na uko we go. W 1960 ro ku był se kre ta rzem ko mi te -
tu wy daw ni cze go Wy dzia łu III Na uk Ma te ma tycz no -Przy rod ni czych
GTN. Był człon kiem Pol skiej Par tii Ro bot ni czej, a od 1948 ro ku Pol -
skiej Zjed no czo nej Par tii Ro bot ni czej. Spra wo wał opie kę nad ko łem
Związ ku Mło dzie ży Pol skiej w MIR. Na po le ce nie Ko mi te tu Miej -
skie go PZPR w Gdy ni i Ko mi te tu Wo je wódz kie go PZPR w Gdań sku
był po wo ły wa ny do opra co wań zwią za nych z go spo dar ką mor ską. 

Zo stał od zna czo ny Zło tym Krzy żem Za słu gi (1951), Me da lem 
X -le cia PRL (1955), Krzy żem Ka wa ler skim Or de ru Od ro dze nia Pol -
ski (1957) oraz Zło tą Od zna ką Za słu żo ny Pra cow nik Mo rza (1963).

Jó�zef�Wik�tor
(1923–2000)

Jó zef Wik tor uro dził się 6 li sto pa da 1923 
ro ku w No wej Wsi z oj ca Jó ze fa Ma rii Wik to -
ra z Wia tro wic i mat ki Ma rii, z do mu Łoś.
Ro dzi na Wik to rów mia ła ko rze nie zie miań -
skie. Miesz ka ła w No wej Wsi w daw nym po -
wie cie rze szow skim. Mło dy Jó zef ukoń czył
szko łę pod sta wo wą w Czud cu, na stęp nie do
wrze śnia 1939 ro ku uczęsz czał do gim na -

zjum w Rze szo wie. Wy buch II woj ny świa to wej spra wił, że nie ukoń -
czył tej szko ły. Tzw. ma łą ma tu rę uzy skał na taj nych kom ple tach 
w Strzy żo wie w 1943 ro ku.

W cza sie oku pa cji miesz kał do 1943 ro ku przy ro dzi cach w No -
wej Wsi, gdzie ukoń czył kurs dla trak to rzy stów. Na stęp nie zo stał
aresz to wa ny przez Niem ców pod za rzu tem współ pra cy z pod ziem -
nym ru chem opo ru. Wsku tek bra ku do wo dów wi ny zwol nio no go 
z wię zie nia w Rze szo wie i w 1944 ro ku za mie szał w Gor li cach, gdzie
prze by wał do koń ca woj ny. Pra co wał tam naj pierw w cha rak te rze
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ma szy ni sty w mły nie mo to ro wym, a na stęp nie ja ko ma ni pu la tor
drzew ny w tar ta ku. 

Po za koń cze niu woj ny J. Wik tor od był skró co ny kurs ma tu ral ny
dla do ro słych w Pań stwo wym Li ceum i Gim na zjum im. Mar ci na
Kro me ra w Gor li cach i w lip cu 1945 ro ku zdał eg za min doj rza ło ści.
Po ma tu rze za pi sał się na pierw szy rok bio lo gii na Wy dzia le Ma te -
ma tycz no -Przy rod ni czym Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go w Kra ko -
wie. Za udział w ma ni fe sta cji stu denc kiej w 1946 ro ku zo stał aresz -
to wa ny i prze sie dziaw szy w aresz cie kil ka ty go dni mu siał opu ścić
Kra ków. Po sta no wił prze nieść się do Po zna nia, gdzie na tam tej szym
uni wer sy te cie kon ty nu ował stu dia.

W mar cu 1947 ro ku stu dent J. Wik tor ob jął sta no wi sko za stęp cy
asy sten ta, a na stęp nie młod sze go asy sten ta przy Za kła dzie Ana to -
mii Po rów naw czej (prze mia no wa ny póź niej na Za kład Zoo lo gii) Uni -
wer sy te tu Po znań skie go. Pod czas stu diów wziął udział w kur sie bio -
lo gii mo rza, któ ry od był się w dniach od 12 do 31 lip ca 1948 ro ku 
w Mor skim La bo ra to rium Ry bac kim w Gdy ni. Po la tach wspo mi nał:
Mo je głów ne za in te re so wa nia skła nia ły się w kie run ku hy dro bio lo -
gii i skry sta li zo wa ły się osta tecz nie pod czas kur su bio lo gii mo rza1.
21 czerw ca 1949 ro ku J. Wik tor uzy skał sto pień ma gi stra fi lo zo fii 
w za kre sie zoo lo gii na tam tej szym Wy dzia le Ma te ma tycz no -Przy -
rod ni czym. Ty tuł je go pra cy ma gi ster skiej brzmiał Umię śnie nie gło -
wo tu ło wia u po dwo ja bał tyc kie go (Me si do thea en to mon). 6 sierp nia
te go ro ku wy słał z Po zna nia do Mor skie go In sty tu tu Ry bac kie go 
w Gdy ni po da nie na stę pu ją cej tre ści: W po ro zu mie niu z Pa nem Prof.
dr. M. Bo guc kim pro szę uprzej mie o przy ję cie mnie w cha rak te rze
pra cow ni ka na uko we go MIR do or ga ni zu ją cej się pla ców ki w Trze -
bie ży ko ło Szcze ci na2. Wy ni ka z nie go, że już wcze śniej kon tak to wał
się z doc. Bo guc kim w tej spra wie. 

We wrze śniu 1949 ro ku po sta no wił zre zy gno wać z asy sten tu ry 
w Po zna niu i od na stęp ne go mie sią ca zo stał za an ga żo wa ny przez
MIR w Gdy ni. Przy dzie lo no go do no wo utwo rzo nej pla ców ki te re no -
wej In sty tu tu, czy li La bo ra to rium Ich tio lo gicz ne go w Trze bie ży. Po -
wsta ło ono z ini cja ty wy ów cze sne go dy rek to ra MIR doc. M. Bo guc -
kie go. J. Wik tor ra zem z dr. Z. Dąb czew skim roz po czę li pra ce
or ga ni za cyj ne, kom ple tu jąc przez pierw sze ty go dnie wy po sa że nie  
w Gdy ni. La bo ra to rium znaj do wa ło się w sta rym do mu, na je go pię -
trze za miesz ka li wy żej wy mie nie ni pra cow ni cy, zaś na par te rze urzą -
dzo no pra cow nię ich tio lo gicz ną. Je go uru cho mie nie  na stą pi ło osta -
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tecz nie 6 li sto pa da 1949 ro ku 1. W tym ro ku na stą pi ły tak że zmia ny 
w ży ciu pry wat nym J. Wik to ra, gdyż 26 paź dzier ni ka oże nił się 
z Kry sty ną Anie lą Świe żaw ską, któ ra by ła asy stent ką na UJ. 

Pod ko niec mar ca 1950 ro ku MIR przy stą pił do za ry bia nia Za le -
wu Szcze ciń skie go szczu pa kiem. Ak cją tą kie ro wał O. Tja der przy
po mo cy m. in. J. Wik to ra. W owym cza sie pierw szym kie row ni kiem
La bo ra to rium w Trze bie ży był dr Z. Dąb czew ski, jed nak po kil ku
mie sią cach zre zy gno wał z te go sta no wi ska. W ma ju 1950 ro ku 
J. Wik tor prze jął obo wiąz ki po dok to rze Dąb czew skim.
W mar cu 1951 ro ku od by ły się w ba zach ry bac kich w No wym Warp -
nie i Trze bie ży na ra dy ry bac kie z udzia łem J. Wik to ra, któ ry przed -
sta wił tam tej szym ry ba kom waż ność wpro wa dze nia okre su  ochron -
ne go na tar ło ryb na Za le wie Szcze ciń skim i Je zio rze Dąb skim. 

W paź dzier ni ku 1952 ro ku, po prze nie sie niu Eks po zy tu ry MIR ze
Szcze ci na i La bo ra to rium z Trze bie ży do Świ no uj ścia, J. Wik tor zo -
stał kie row ni kiem tam tej sze go Od dzia łu In sty tu tu. Jan Raź niew ski,
dłu go let ni pra cow nik Od dzia łu, wspo mi nał, że za Świ no uj ściem
prze ma wiał fakt roz po czę cia wów czas bu do wy tam tej szej  ba zy ry -
bac kie j2. Od mo men tu ob ję cia „rzą dów” przez J. Wik to ra na stą pił
sys te ma tycz ny roz wój na uko wy pla ców ki MIR w Świ no uj ściu. 

W 1953 ro ku mgr Wik tor wy kła dał na kur sach dla szy prów i ry -
ba ków mor skich w Świ no uj ściu. Da wa ły mi one moż li wość bez po -
śred nie go kon tak tu z prak ty ka mi oraz moż li wość wy ja śnie nia i in -
ter pre ta cji nie jed no krot nie bar dzo in te re su ją cych i wni kli wych
ob ser wa cji z dzie dzi ny ry bo łów stwa i bio lo gii mo rza3.

Z dniem 1 mar ca 1954 ro ku dy rek tor In sty tu tu od wo łał J. Wik to -
ra ze sta no wi ska kie row ni ka Od dzia łu MIR w Świ no uj ściu, gdyż 
w lu tym roz po czę ła w nim pra cę je go żo na dr Kry sty na Wik to ro wa.
Już wcze śniej wy ko ny wa ła mniej sze pra ce dla La bo ra to rium 
w Trze bie ży. No wym kie row ni kiem Od dzia łu w Świ no uj ściu zo stał
inż. Wło dzi mierz Fe so ło wicz ja ko peł nią cy obo wiąz ki. W tym ro ku
na stą pi ło tak że pod pi sa nie pierw sze go po ro zu mie nia mię dzy PRL 
a NRD w spra wie wspól nych za sad go spo dar ki ryb nej na obu czę -
ściach Za le wu Szcze ciń skie go. Przy usta la niu pier wot ne go tek stu
po ro zu mie nia oraz dal szych je go uzu peł nień wy ko rzy sta no m.in.
wska za nia i wy ni ki ba dań J. Wik to ra. Pod pi sa nie umo wy po prze dzi -
ła kon fe ren cja ry bac ka, na któ rej J. Wik tor omó wił go spo dar kę ryb -
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1 A. Ro pe lew ski, Mor ski In sty tut Ry bac ki. Lu dzie i wy da rze nia 1921-2001, Gdy nia 2001, s. 40.
2 J. Raź niew ski, Do ro bek na uko wy i roz wój Od dzia łu Mor skie go In sty tu tu Ry bac kie go

w Świ no uj ściu w la tach 1952-1972, w: Sym po zjum na uko we z oka zji Dwu dzie sto le cia
Od dzia łu MIR w Świ no uj ściu, Gdy nia 1973, s. 5.

3 Ar chi wum MIR w Gdy ni, Ak ta oso bo we prof. J. Wik to ra.
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ną Za le wu Szcze ciń skie go po II woj nie świa to wej. W li sto pa dzie 1955
ro ku J. Wik tor ob jął po now nie kie row nic two Od dzia łu MIR w Świ -
no uj ściu po odej ściu inż. W. Fe so ło wi cza. Dwa la ta póź niej Ra da Na -
uko wa MIR na po sie dze niu, któ re od by ło się 17 czerw ca, przy zna ła
J. Wik to ro wi ty tuł ad iunk ta. 

Uchwa łą Ra dy Wy dzia łu Ry bac kie go Wyż szej Szko ły Rol ni czej
w Olsz ty nie z 16 grud nia 1959 ro ku J. Wik tor uzy skał sto pień dok to -
ra na uk przy rod ni czych na pod sta wie pra cy Wa ha nia po ło wów san -
da cza w Za le wie Szcze ciń skim w la tach 1950–1954 i ich bio lo gicz -
ne przy czy ny. 

Z dniem 1 lip ca 1962 ro ku, na wnio sek Ra dy Na uko wej MIR, 
dr Wik tor zo stał mia no wa ny sa mo dziel nym pra cow ni kiem na uko wo -
wo -ba daw czym w In sty tu cie. W 1965 ro ku zor ga ni zo wa no sym po -
zjum XX –le cia pra cy MIR w Gdy ni, na któ rym dr Wik tor zre fe ro wał
fau nę den ną pol skich za le wów przy bał tyc kich. W dwa la ta póź niej
ukoń czył zor ga ni zo wa ny przez FAO kurs bio lo gii i oce ano gra fii ry -
bac kiej w Mo skwie. 

Uchwa łą Ra dy Wy dzia łu Ry bac twa Mor skie go WSR w Szcze ci nie
z dnia 12 czerw ca 1970 ro ku dr J. Wik tor uzy skał sto pień dok to ra ha -
bi li to wa ne go w za kre sie ich tio lo gii na pod sta wie pra cy Bio lo gia Dre -
is se na po ly mor pha Pall. i jej eko lo gicz ne zna cze nie w Za le wie Szcze -
ciń skim. 

Od 1 sierp nia 1971 ro ku J. Wik tor prze stał peł nić funk cję kie row -
ni ka Od dzia łu MIR w Świ no uj ściu i prze niósł się na wła sną proś bę
do głów nej sie dzi by In sty tu tu w Gdy ni, gdzie zo stał skie ro wa ny do
Pra cow ni Ba zy Su row co wej Ry bo łów stwa Mor skie go In sty tu tu. Po -
wo dy tej de cy zji po dał w li ście z 29 ma ja te go ro ku skie ro wa nym do
dy rek cji, gdzie wspo mniał o prze nie sie niu żo ny z MIR do utwo rzo -
ne go In sty tu tu Oce ano gra fii UG1. Obo wiąz ki kie row ni cze w Świ no -
uj ściu prze jął po nim mgr J. Raź niew ski. 

Z dniem 15 sierp nia 1972 ro ku doc. Wik tor ob jął obo wiąz ki za -
stęp cy kie row ni ka Ośrod ka Ba dań Ry bo łów stwa Da le ko mor skie go
(OBRD) MIR. Z dniem 1 stycz nia 1973 ro ku dy rek cja MIR prze nio -
sła doc. Wik to ra z OBRD do Za kła du Ich tio lo gii. 

Uchwa łą Ra dy Pań stwa z dnia 14 li sto pa da 1974 ro ku dr hab. 
J. Wik tor uzy skał ty tuł na uko wy pro fe so ra nad zwy czaj ne go na uk
przy rod ni czych. 

9 czerw ca 1975 ro ku Ra da Wy dzia łu Bio lo gii i Na uk o Zie mi UG
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1 Doc. dr hab. Kry sty na Wik to ro wa ob ję ła kie row nic two Za kła du Oce ano gra fii Bio lo -
gicz nej, zob. Ar chi wum MIR w Gdy ni, Ak ta oso bo we prof. J. Wik to ra; 40 lat oce ano -
gra fii w Uni wer sy te cie Gdań skim. Hi sto ria – wspo mnie nia – fak ty, ze brał, ze sta wił 
i ko men ta rzem opa trzył Mar cin Pliń ski, Gdańsk 2007, s. 35.
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po wie rzy ła prof. Wik to ro wi pro wa dze nie wy kła dów mo no gra ficz -
nych z ich tio lo gii dla stu den tów oce ano gra fii. Wszedł on tak że do
skła du Ko mi sji Oce ano gra ficz nej ds. Prze wo dów Dok tor skich te goż
wy dzia łu. 

Z dniem 1 lu te go 1976 ro ku dy rek cja MIR po wie rzy ła prof. Wik to -
ro wi funk cję kie row ni ka Pra cow ni Akwa kul tu ry w Za kła dzie Ry bo -
łów stwa Bał tyc kie go. Od ro ku aka de mic kie go 1978/1979 prof. Wik tor
był za trud nio ny na pół eta tu na Wy dzia le Bio lo gii i Na uki o Zie mi UG. 

Z dniem 1 lu te go 1979 ro ku prof. Wik tor zo stał prze nie sio ny z Za -
kła du Ry bo łów stwa Bał tyc kie go do Sa mo dziel nej Pra cow ni Akwa -
kul tu ry, zaś od 1 lip ca 1980 ro ku wró cił do Za kła du Ry bo łów stwa
Bał tyc kie go w związ ku z li kwi da cją wy żej wy mie nio nej pra cow ni.
Od 1 stycz nia 1984 ro ku prof. Wik tor zo stał kie row ni kiem Pra cow ni
Ryb Przy brzeż nych i Wę drow nych w Za kła dzie Ry bo łów stwa Bał -
tyc kie go, zaś od 1 paź dzier ni ka 1988 ro ku prze jął obo wiąz ki kie row -
ni ka w tym za kła dzie. 

Od 1 stycz nia 1993 ro ku prof. Wik tor pra co wał w MIR na pół eta -
tu w Za kła dzie Bio lo gii i Ochro ny Za so bów. W paź dzier ni ku te go ro -
ku w Od dzia le MIR w Świ no uj ściu od by ło się sym po zjum „Stan 
i per spek ty wy ba dań hy dro lo gicz nych i ry bac kich w es tu arium Od -
ry”. Ob cho dzo no na nim ju bi le usz sie dem dzie sią tych uro dzin prof.
Wik to ra, dłu go let nie go kie row ni ka te go Od dzia łu. 

Po prze pra co wa niu 47 lat w MIR, prof. Jó zef Wik tor prze szedł na
eme ry tu rę z dniem 31 paź dzier ni ka 1996 ro ku. 9 lu te go 1997 ro ku
zmar ła je go żo na prof. Kry sty na Wik to ro wa. Nie speł na trzy la ta póź -
niej, 3 stycz nia 2000 ro ku, od szedł tak że prof. Jó zef Wik tor.

Łącz ny do ro bek na uko wy pro fe so ra obej mu je pra wie 150 po zy -
cji. W skład ten wcho dzą mo no gra fie, ar ty ku ły, książ ki po pu lar no -
-na uko we, re cen zje, wy gło szo ne re fe ra ty oraz licz ne opra co wa nia 
i eks per ty zy.

Po cząt ko we za in te re so wa nia na uko we pro fe so ra sku pia ły się na
zoo ben to sie Za le wu Szcze ciń skie go. Szcze gó ło we pra ce pro wa dzo -
ne wspól nie z żo ną umoż li wi ły mu opra co wa nie za gęsz cze nia zoo -
ben to su i roz miesz cze nia je go ma sy w Za le wie Szcze ciń skim. Wy ni -
ki tych ba dań za war to w ar ty ku le Ja ko ścio we i ilo ścio we ba da nia
fau ny den nej Za le wu Szcze ciń skie go. Część pierw sza uka za ła się 
w 1954, zaś dru ga w 1962 ro ku. 

W la tach 50-tych prof. Wik tor za in te re so wał się tak że za gad nie -
nia mi ich tio lo gii i go spo dar ki ryb nej. Pro wa dził wszech stron ne ba -
da nia nad ry ba mi Za le wu Szcze ciń skie go i Za to ki Po mor skiej (san -
dacz, szczu pak, styn ka, pła stu gi). Szcze gól nie war to ścio we są
pu bli ka cje na te mat san da cza, któ re sta ły się pod sta wą do stwo rze -

99

Ksiazka_MIR_wnetrze-popr_25-07-11_Layout 1  11-07-25  21:41  Page 99



nia wy tycz nych w spra wie go spo da ro wa nia tym cen nym ga tun kiem.
W 1954 ro ku w „Pra cach MIR” wy dał ar ty kuł Ana li za sta da san da -
cza w Za le wie Szcze ciń skim, zaś trzy la ta póź niej uka za ła się je go
pra ca dok tor ska Wa ha nia po ło wów san da cza w Za le wie Szcze ciń -
skim w la tach 1950-1954 i ich bio lo gicz ne przy czy ny. Pod su mo wa -
niem za in te re so wań na uko wych nad tym ga tun kiem był ar ty kuł 
w „Ze it schrift für Fi sche rei und de ren Hil fswis sen scha ften” pod ty -
tu łem Eini ge bio lo gi sche Eigen scha ften des Zan ders als Funk tion
der Le bens be din gun gen im Ode rhaff (1963). 

Z dzie dzi ny hy dro lo gii i eko lo gii na le ży wy mie nić ba da nia pro -
fe so ra nad ra cicz ni cą zmien ną (Dre is se na po ly mor pha). Po świę cił
jej swo ją roz pra wę ha bi li ta cyj ną Bio lo gia Dre is se na po ly mor pha
Pall. i jej eko lo gicz ne zna cze nie w Za le wie Szcze ciń skim, któ rą wy -
da no w 1969 ro ku w ra mach „Stu diów i Ma te ria łów MIR”. Po zy cja,
w któ rej J. Wik tor za warł swo je wcze śniej sze wy ni ki ba dań nad  ra -
cicz ni cą, (Eko lo gia Pol ska 1963), przez wie le lat by ła jed ną z naj czę -
ściej cy to wa nych pu bli ka cji au tor stwa pra cow ni ków Mor skie go In -
sty tu tu Ry bac kie go w Gdy ni. 

Prof. Wik tor był jed nym z ini cja to rów pod ję cia ba dań bio lo gicz -
nych i hy dro bio lo gicz nych szel fu pół noc no -za chod niej Afry ki 
w związ ku z roz wo jem Przed się bior stwa Po ło wów Da le ko mor skich
i Usług Ry bac kich „Od ra” w Świ no uj ściu i wyj ściem pol skich stat -
ków ry bac kich na wo dy afry kań skie. Pierw sze pra ce zwią za ne z po -
zna niem skła du ga tun ko we go ryb z ło wisk afry kań skich pod ję to pod
ko niec 1962 ro ku. Ich efek tem by ła m. in. pu bli ka cja Ba da nia za so -
bów ryb nych na szel fie pół noc no -za chod niej Afry ki (1972). 

Po prze nie sie niu się do Gdy ni pro fe sor pu bli ko wał głów nie na te -
mat roz wo ju ho dow li i re sty tu cji ło so sio wa tych w Bał ty ku. W 1986
ro ku wy dał w „Stu diach i Ma te ria łach MIR” pra cę Sa dzo wa ho dow -
la pstrą gów tę czo wych w Za to ce Puc kiej. Miał du ży udział w or ga -
ni zo wa niu re sty tu cji siei w Za to ce Puc kiej w la tach 90-tych. W ostat -
nich la tach pra cy du żą uwa gę po świę cił tak że za gad nie niom
od dzia ły wa nia za nie czysz czeń na flo rę i fau nę Za le wu Szcze ciń skie -
go i Za to ki Po mor skiej.

W ra mach uzu peł nie nia na le ży wspo mnieć, że prof. Wik tor na pi -
sał wspól nie z Cz. Żu kow skim i W. Strzy żew skim książ kę po pu lar no -
-na uko wą pod ty tu łem Na rzę dzia i tech ni ka po ło wów na Za le wie
Szcze ciń skim. Prze zna czo na by ła dla sie cia rzy, ry ba ków za le wo -
wych i śród lą do wych oraz in nych pra cow ni ków ry bo łów stwa. 

Pro fe sor pu bli ko wał w fa cho wych cza so pi smach: „Pol skim Ar -
chi wum Hy dro bio lo gii” czy „Eko lo gii Pol skiej”. Współ pra co wał przy
mo no gra fii Klu cze do ozna cza nia ryb (1962), gdzie opra co wał ro dzi -
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nę ta szo wa tych (Cyc lop te ri dae) i kur ko wa tych (Tri gli dae), zaś w Ka -
ta lo gu fau ny Pol ski (1970) omó wił ża chwy (Asci dia cea). 

Po nad 20 lat pra cy prof. J. Wik to ra na Po mo rzu Za chod nim przy -
nio sło wie le ko rzy ści dla go spo dar ki ry bac kiej na Za le wie Szcze ciń -
skim i Za to ce Po mor skiej. Wło żył on wie le wy sił ku w roz wój Od dzia -
łu MIR w Świ no uj ściu. Z je go do świad cze nia ko rzy sta li chęt nie
mło dzi pra cow ni cy, któ rym chęt nie po ma gał i słu żył cen ny mi wska -
zów ka mi. We dług słów J. Raź niew skie go pro fe sor J. Wik tor był pio -
nie rem na uk bio lo gicz no -ry bac kich na Po mo rzu Za chod nim1. Po
prze nie sie niu się do Gdy ni ini cjo wał no we kie run ki ba daw cze, np.
w za kre sie akwa kul tu ry na Bał ty ku, ukie run ko wa ne na wzbo ga ce -
nie i re kul ty wa cję za so bów ryb ło so sio wa tych pol skiej stre fy ry bo -
łów stwa mor skie go. Był jed nym z au to rów pa ten tu „Układ do pro -
wa dze nia wy lę gu ryb”. 

Sam o so bie pi sał na stę pu ją co: Czu ję się eko lo giem – hy dro bio lo -
gicz nym ze zna jo mo ścią za gad nień go spo dar ki ry bac kiej i eks plo -
ata cji na tu ral nych ży wych za so bów. Mo je szcze gó ło we za in te re so -
wa nia zmie rza ją do po zna nia dy na mi ki roz wo ju po pu la cji
or ga ni zmów wod nych oraz moż li wo ści ste ro wa nia pro ce sa mi roz wo -
ju i kształ to wa nia się po pu la cji w śro do wi sku na tu ral nym. Za in te -
re so wa nia te wy ty cza ją rów nież kie ru nek mo ich dal szych za mia rów
ba dań w za kre sie ry bac kiej upra wy Bał ty ku2.

Ja ko pra cow nik Od dzia łu MIR w Świ no uj ściu, a po tem cen tra li
w Gdy ni, pro fe sor Wik tor uczest ni czył w róż ne go ro dza ju kon fe ren -
cjach, po sie dze niach czy na ra dach na uko wych. Od 1958 ro ku brał 
z żo ną czyn ny udział w ko lej nych Zjaz dach Hy dro bio lo gów Pol skich,
na któ re mał żeń stwo Wik to rów opra co wy wa ło in te re su ją ce re fe ra -
ty. Wy jeż dżał na po sie dze nia  In sty tu tu Ry bac twa Śród lą do we go 
w Olsz ty nie. 

Ze wzglę du na udział pro fe so ra w pod pi sa niu po ro zu mie nia mię -
dzy PRL a NRD w spra wie wspól nych za sad go spo dar ki ryb nej na
Za le wie Szcze ciń skim, był on przez wie le lat uczest ni kiem ze stro ny
pol skiej w róż nych na ra dach z eks per ta mi i spe cja li sta mi od ry bo -
łów stwa z NRD. W ra mach dwu stron nej umo wy był za pra sza ny 
m.in. do In sty tu tu Ry bo łów stwa Mor skie go w Ros to cku na roz mo wy
do ty czą ce wspól nych ba dań na Za le wie Szcze ciń skim. 

Pro fe sor peł nił po dob ną ro lę w ra mach współ pra cy PRL -ZSRR,
wy jeż dża jąc czę sto na spo tka nia na uko we i kon sul ta cje do Tal li na,
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1 J. Raź niew ski, Do ro bek na uko wy i roz wój Od dzia łu Mor skie go In sty tu tu Ry bac kie go
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Od dzia łu MIR w Świ no uj ściu, Gdy nia 1973, s. 14.

2 Ar chi wum MIR w Gdy ni, Ak ta oso bo we prof. J. Wik to ra.
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Ry gi, Ode ssy czy Mo skwy. Nie moż na po mi nąć uczest nic twa pro fe -
so ra w spo tka niach róż nych świa to wych or ga ni za cji zaj mu ją cych się
spra wa mi ry bo łów stwa. Od 1960 ro ku wy jeż dżał na po sie dze nia Mię -
dzy na ro do wej Ra dy Ba dań Mo rza (MRBM). Brał udział w spo tka -
niach Gru py Ro bo czej Ko mi te tu Ma ri kul tu ry. Był eks per tem Sta łej
Ko mi sji Ochro ny Ło so sia Bał tyc kie go. Oprócz te go prof. Wik tor re -
pre zen to wał MIR na wie lu kon fe ren cjach i sym po zjach na uko wych.
W 1966 ro ku uczest ni czył w II Mię dzy na ro do wym Kon gre sie Oce -
ano gra ficz nym w Mo skwie 1.

W 1976 ro ku wziął udział w Tech nicz nej Kon fe ren cji Akwa kul -
tu ry w Ja po nii, zor ga ni zo wa nej przez FAO. By ła to jed na z bar dziej
in te re su ją cych go po dró ży. Uda ło mu się zwie dzić m. in. ja poń skie
ośrod ki ho dow li ryb.

W sfe rze dzia łal no ści dy dak tycz nej pro fe sor J. Wik tor re ali zo wał
się głów nie na Uni wer sy te cie Gdań skim, gdzie pro wa dził od 1975
ro ku cykl wy kła dów z za kre su ży wych za so bów mo rza i ich eks plo -
ata cji oraz akwa kul tu ry dla stu den tów oce ano gra fii oraz bio lo gii.
Zwią za ny był tak że z Aka de mią Rol ni czą w Szcze ci nie, gdzie pro wa -
dził zle co ne wy kła dy dla stu den tów Wy dzia łu Ry bac twa Mor skie go.
Przez la ta był wy kła dow cą kur sów bio lo gii mo rza w MIR.
Był człon kiem Pol skie go To wa rzy stwa Zoo lo gicz ne go, Pol skie go To -
wa rzy stwa Hy dro bio lo gicz ne go, Ko mi te tu Ba dań Mo rza PAN, Ra dy
Na uko wej MIR, Ra dy Na uko wej In sty tu tu Ry bac twa Śród lą do we go
w Olsz ty nie. Był prze wod ni czą cym ka pi tu ły me da lu im. Pro fe so ra
Ka zi mie rza De me la. Peł nił rów nież funk cję rad ne go Po wia to wej Ra -
dy Na ro do wej w Świ no uj ściu w la tach 1963–1971 oraz za stęp cy prze -
wod ni czą ce go Ko mi sji Oświa ty i Kul tu ry tej że ra dy. 

Za dzia łal ność na uko wo -ba daw czą otrzy mał wie le na gród i od -
zna czeń: Zło ty Krzyż Za słu gi (1955), Zło tą Od zna kę Za słu żo ny Pra -
cow ni ka Mo rza (1963), Me dal Edu ka cji Na ro do wej (1979), Ho no ro -
wą Od zna kę Gryf Po mor ski, Od zna kę Ho no ro wą Za słu żo ny Zie mi
Gdań skiej (1987), Me dal 40-le cia PRL (1984), Krzyż Ka wa ler ski Or -
de ru Od ro dze nia Pol ski (1988).
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Lu�dwik�Żmu�dziń�ski�
(1928–2005)

Lu dwik Żmu dziń ski uro dził się 17 sierp nia
1928 ro ku w Lu ba wie z oj ca Se we ry na, któ ry
był na uczy cie lem w miej sco wym Se mi na -
rium Na uczy ciel skim (póź niej w Gim na zjum
Kla sycz nym), i Wa le rii z do mu Pie ka rek. 
W la tach 1935–1942 uczył się w szko le po -
wszech nej w Brod ni cy. Po ukoń cze niu szko -
ły do koń ca oku pa cji pra co wał ja ko ro bot nik

w brod nic kiej dro ge rii. Je go oj ciec, aresz to wa ny przez hi tle row ców
za udział w Po wsta niu Wiel ko pol skim, zmarł w obo zie kon cen tra cyj -
nym Stut thof w 1945 ro ku. 

W la tach 1945–1947 L. Żmu dziń ski uczęsz czał do szko ły śred niej,
naj pierw w Brod ni cy, a na stęp nie w To ru niu. Je sie nią 1947 ro ku
wstą pił na Uni wer sy tet To ruń ski, gdzie stu dio wał przez dwa la ta bio -
lo gię. Ko lej ny rok aka de mic ki (1949/1950) spę dził na Uni wer sy te -
cie Po znań skim, zaś od paź dzier ni ka 1950 ro ku prze niósł się na Wy -
dział Rol ny Szko ły Głów nej Go spo dar stwa Wiej skie go w War sza wie.
Spe cja li zo wał się w ry bac twie. 11 mar ca 1952 ro ku ukoń czył stu dia,
uzy sku jąc ty tuł in ży nie ra. 

Ja ko ab sol went SGGW L. Żmu dziń ski zo stał skie ro wa ny do pra -
cy w re sor cie że glu gi, zgod nie z je go kwa li fi ka cja mi. Od 1 kwiet nia
1952 ro ku za an ga żo wa no go w cha rak te rze asy sten ta w Dzia le Ich -
tio lo gicz nym Mor skie go In sty tu tu Ry bac kie go w Gdy ni, skąd wkrót -
ce prze szedł do Pra cow ni Eko lo gii w Dzia le Oce ano gra ficz nym te -
goż In sty tu tu. W tym ro ku za szły tak że zmia ny w ży ciu pry wat nym.
21 lip ca wziął w Człu cho wie ślub z Da nu tą Zdro jew ską.

L. Żmu dziń ski pra co wał w MIR 25 lat pod no sząc swo je kwa li fi -
ka cje za wo do we i zdo by wa jąc ko lej ne stop nie na uko we. 1 stycz nia
1955 ro ku zo stał awan so wa ny na star sze go asy sten ta w Za kła dzie
Oce ano gra fii. 

W la tach 1955–1957 inż. Żmu dziń ski od był eks ter ni stycz ne stu dia ma -
gi ster skie w Ka te drze Oce ano gra fii i Bio lo gii Mo rza Wyż szej Szko ły Rol -
ni czej w Olsz ty nie. Na pod sta wie pra cy Ilo ścio we ba da nia fau ny den nej
Za le wu Wi śla ne go otrzy mał ty tuł ma gi stra w za kre sie ich tio lo gii. Na
wnio sek prof. K. De me la Ra da Na uko wa MIR na po sie dze niu w dniu 26
lu te go 1958 ro ku za ak cep to wa ła awans L. Żmu dziń skie go na sta no wi sko
ad iunk ta. 

Bę dąc pra cow ni kiem Za kła du Oce ano gra fii, L. Żmu dziń ski uczest -
ni czył w rej sach na uko wo -ba daw czych. W 1961 ro ku wziął udział w rej -
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sie na Mo rze Pół noc ne. Uchwa łą Ra dy Wy dzia łu Ry bac kie go WSR 
w Olsz ty nie z dnia 24 paź dzier ni ka 1964 ro ku mgr Żmu dziń ski uzy skał
sto pień dok to ra na uk przy rod ni czych na pod sta wie roz pra wy Eko lo gia
fau ny den nej Za to ki Gdań skiej.

Z dniem 1 paź dzier ni ka 1968 ro ku dy rek cja MIR po wo ła ła 
dr. Żmu dziń skie go na sta no wi sko kie row ni ka Pra cow ni Ben to so wej 
w Za kła dzie Oce ano gra fii. 

Uchwa łą Ra dy Wy dzia łu Ry bac twa Mor skie go WSR w Szcze ci -
nie z dnia 18 grud nia 1969 ro ku dr Lu dwik Żmu dziń ski otrzy mał sto -
pień na uko wy dok to ra ha bi li to wa ne go na uk przy rod ni czych w za -
kre sie bio lo gii mo rza na pod sta wie pra cy Zmia ny za so bów
zoo ben to su w po łu dnio wym Bał ty ku w okre sie ostat nich 100 lat. 

1 lip ca 1970 ro ku mi ni ster że glu gi mia no wał L. Żmu dziń skie go
sa mo dziel nym pra cow ni kiem na uko wo -ba daw czym w MIR. W tym -
że ro ku w Za kła dzie Oce ano gra fii utwo rzo no gru pę pro ble mo wą do
spraw ochro ny śro do wi ska mor skie go, któ rej kie row ni kiem zo stał L.
Żmu dziń ski. Kie dy w kwiet niu 1971 ro ku prze kształ co no ją w Pra -
cow nię Ochro ny Śro do wi ska Mor skie go, dy rek cja MIR po wie rzy ła
mu jej kie row nic two. Na tym sta no wi sku wy ka zał się du ży mi zdol no -
ścia mi or ga ni za cyj ny mi i za an ga żo wa niem w pra cy na uko wej. Pro -
wa dził ba da nia so zo lo gicz ne Bał ty ku, do ty czą ce pa ra me trów i wskaź -
ni ków za nie czysz cze nia oraz ich wpły wu na ży we za so by mo rza. 

Uchwa łą Ra dy Pań stwa z dnia 26 czerw ca 1975 ro ku dr hab. 
L. Żmu dziń ski otrzy mał ty tuł na uko wy pro fe so ra nad zwy czaj ne go
na uk przy rod ni czych. 

Na po cząt ku 1976 ro ku utwo rzo no w MIR dwa no we za kła dy 
– Ry bo łów stwa Bał tyc kie go i So zo lo gii. Dy rek cja MIR zde cy do wa -
ła, że dru gim za kła dem od 15 stycz nia bę dzie kie ro wać  prof. Żmu -
dziń ski. Na sta no wi sku tym po zo stał do 31 stycz nia 1977 ro ku. 

Z dniem 1 lu te go 1977 ro ku prof. Żmu dziń ski zo stał prze nie sio ny
przez mi ni stra Ad mi ni stra cji, Go spo dar ki Te re no wej i Ochro ny Śro -
do wi ska do pra cy w gdań skim Od dzia le In sty tu tu Kształ to wa nia Śro -
do wi ska, w któ rym w la tach 1977–1979 peł nił funk cję dy rek to ra na -
uko we go.

W 1979 ro ku prof. Żmu dziń ski prze szedł do In sty tu tu Bio lo gii 
i Ochro ny Śro do wi ska Po mor skiej Aka de mii Pe da go gicz nej w Słup -
sku. Przez 26 lat pra cy w słup skiej uczel ni peł nił wie le od po wie -
dzial nych funk cji. W la tach 1979-1982 był dy rek to rem In sty tu tu Bio -
lo gii i Ochro ny Śro do wi ska, zaś od 1985 do 1988 ro ku – dzie ka nem
Wy dzia łu Ma te ma tycz no -Przy rod ni cze go. Przez wie le lat kie ro wał
tak że pra ca mi tam tej sze go Za kła du Eko lo gii Mo rza. Uwień cze niem
dłu go let niej pra cy na uko wo -ba daw czej prof. Żmu dziń skie go by ło
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uzy ska nie w 1988 ro ku ty tu łu pro fe so ra zwy czaj ne go 1. Prof. Lu dwik
Żmu dziń ski do ostat nich chwil ży cia pro wa dził dzia łal ność na uko -
wo -ba daw czą. Zmarł 8 kwiet nia 2005 ro ku w Gdy ni. Miał 77 lat. 

Do ro bek na uko wy pro fe so ra, wy bit ne go spe cja li sty w za kre sie hy -
dro lo gii, eko lo gii i so zo lo gii mo rza, obej mu je 150 prac. Od mo men tu
za trud nie nia w MIR je go za in te re so wa nia na uko we sku pi ły się na te -
ma ty ce hy dro lo gicz nej i bio lo gicz nej Za le wu Wi śla ne go. De biu to wał
w 1955 ro ku pra cą na pi sa ną ra zem z D. Sza rej ko pt. Ba da nia hy dro -
gra ficz no -bio lo gicz ne Za le wu Wi śla ne go. Rok póź niej opu bli ko wał na
ła mach „Prac MIR” ar ty kuł Zoo ben tos Za le wu Wi śla ne go, zaś w 1965
ro ku pra cę Od ży wa nie się ich tio fau ny z Za le wu Wi śla ne go. 

Z bie giem cza su pro fe sor stop nio wo po więk szał ob szar i za kres swo -
ich ba dań. W la tach 60. prze pro wa dził szcze gó ło wą ana li zę zmian fau ny
den nej po łu dnio we go Bał ty ku na prze strze ni ostat nich stu lat, do ko nu jąc
sze re gu in te re su ją cych spo strze żeń o eu tro fi za cji śro do wi ska bał tyc kie go.
W 1967 ro ku opu bli ko wał ar ty kuł Zoo ben tos Za to ki Gdań skiej. Rok póź -
niej wy dał wspól nie z prof. Z. Mu lic kim pra cę pod ty tu łem Za so by zoo -
ben to su po łu dnio we go Bał ty ku w la tach 1956-1957. W 1971 ro ku uka -
zał się ar ty kuł Wzrost za so bów fau ny den nej w Bał ty ku, a w 1982 ro ku
mo no gra fia Zoo ben tos Bał ty ku lat sześć dzie sią tych, na pi sa na ra zem 
z J. Ostrow skim. 

Prof. Żmu dziń ski był au to rem lub współ au to rem kil ku ksią żek, 
w tym skryp tów aka de mic kich, pod ręcz ni ków na uko wych, atla sów fau ny
mor skiej i słow ni ków. W 1961 ro ku wy dał Atlas zoo ben to su Bał ty ku, a na -
stęp nie w 1974 ro ku Świat zwie rzę cy Bał ty ku. Atlas ma kro fau ny (wyd.
dru gie w 1990 ro ku). W Klu czach do ozna cza nia krę gow ców (1962) pro -
fe sor omó wił ro dzi nę ryb be lo no wa tych (Be lo ni dae), war ga czo wa tych
(La bri de ae), gło wa czo wa tych (Cot ti dae) i włócz ni ko wa tych (Xi phii dae),
zaś w Ka ta lo gu fau ny Pol ski (1970) scha rak te ry zo wał szkar łup nie (Echi -
no der ma ta). W 1984 ro ku wspól nie z A. Pę czal ską opra co wał Słow nik hy -
dro bio lo gicz ny. Ter mi ny, po ję cia, in ter pre ta cje. Je go dru gie wy da nie uka -
za ło się w 2002 ro ku. Pro fe sor Żmu dziń ski był au to rem pierw szej czę ści
skryp tu Za rys hy dro bio lo gii (1986). Opu bli ko wał tak że mo no gra fię 
Hy dro bio lo gia. Ży cie wód słod kich i mor skich (1997) oraz Mo rze Bał tyc -
kie. Śro do wi sko i prze obra że nia (2004). Był tak że współ au to rem książ -
ki Mo rze Śród ziem ne (1974) i Mo rze Ark tycz ne (1979). 

W swo im do rob ku pro fe sor miał tak że pu bli ka cje z za kre su fe no lo gii pta -
ków: Zi mo wa nie pta ków wod nych w po bli żu Gdy ni (1958) oraz Ob ser wa cje
fe no lo gicz ne nad zi mo wa niem pta ków wod nych w Gdy ni (1964).
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Bo ga ty do ro bek pro fe so ra uzu peł nia ją ar ty ku ły i roz pra wy pu bli ko -
wa ne m.in. w: „Biu le ty nie MIR”, „Słup skich Pra cach Przy rod ni czych”,
„Prze glą dzie Zoo lo gicz nym”, „Go spo dar ce Ryb nej”, „Wia do mo ściach Me -
te oro lo gii i Go spo dar ki Wod nej”, „Prze glą dzie Geo fi zycz nym”, „Po lish Ar -
chi ves of Hy dro bio lo gy”, „Oce ano lo gi cal Stu dies”, „An na les Bio lo gi qu es”,
„Ac ta Ich thy olo gi ca et Pi sca to ria”, „Ver han dlun gen des In ter na tio na len
Ve re in für Lim no lo gie”, „In ter na tio na le Re vue der ge sam ten Hy dro bio -
lo gie und Hy dro gra phie”. Prof. Żmu dziń ski pro wa dził tak że dzia łal ność
dy dak tycz ną. Po cząt ko wo wy kła dał bio lo gię mo rza w Pań stwo wej Szko le
Ry bo łów stwa Mor skie go w Gdy ni. Był tak że wy kła dow cą w gdań skim
punk cie kon sul ta cyj nym Stu dium Za ocz ne go Wy dzia łu Ry bac kie go WSR
w Olsz ty nie. Od 1972 ro ku zle co no mu wy kła dy w In sty tu cie Oce ano gra fii
Uni wer sy te tu Gdań skie go. W la tach 1979-2005 pro fe sor zwią zał się z Wyż -
szą Szko łą Pe da go gicz ną w Słup sku (obec nie Aka de mia Po mor ska). Pro -
wa dził tam za ję cia dla stu den tów eko lo gii i hy dro bio lo gii. Był pro mo to rem
po nad 100 prac ma gi ster skich i dy plo mo wych. Wy pro mo wał kil ku dok to -
ró w1. Prof. Żmu dziń ski brał udział w pra cach sze re gu kra jo wych to wa -
rzystw i ko mi te tów na uko wych. Był m.in.: człon kiem słup skie go Od dzia -
łu Pol skie go To wa rzy stwa Zoo lo gicz ne go (prze wod ni czą cy od 1983 ro ku),
Pol skie go To wa rzy stwa Hy dro bio lo gicz ne go (prze wod ni czą cy Od dzia łu
Mor skie go), Sek cji Bio lo gicz nej i Sek cji So zo lo gii Ko mi te tu Ba dań Mo rza
PAN oraz człon kiem Ra dy Na uko wej Pań stwo we go In sty tu tu Hy dro lo gicz -
no -Me te oro lo gicz ne go. Współ pra co wał z Cen trum Bio lo gii Mo rza PAN.

Pro fe sor uczest ni czył w pra cach kil ku mię dzy na ro do wych or ga ni za -
cji na uko wych. Od 1959 ro ku wy jeż dżał na po sie dze nia ICES, gdzie ak -
tyw nie dzia łał na fo rum Ko mi te tu Ben to su. W póź niej szych la tach brał
udział w po sie dze niach gru py ro bo czej do spraw ba dań za nie czysz czeń
Bał ty ku tej in sty tu cji. Był uczest ni kiem wie lu na rad i kon sul ta cji spe cja -
li stów z dzie dzi ny ry bo łów stwa, m.in. współ two rzył tekst Kon wen cji 
o Ochro nie Śro do wi ska Mo rza Bał tyc kie go, któ rą pod pi sa no 22 mar ca
1974 ro ku w Hel sin kach. 

Za dzia łal ność na uko wo -ba daw czą otrzy mał od Mi ni stra Edu ka cji Na ro -
do wej na gro dę ze spo ło wą II stop nia oraz na gro dę in dy wi du al ną 
I stop nia za osią gnię cia z za kre su au tor stwa pod ręcz ni ków aka de mic kich. Za
pra cę pt. Re kul ty wa cja Za to ki Puc kiej do stał od Mi ni stra Ochro ny Śro do wi -
ska, Za so bów Na tu ral nych i Le śnic twa na gro dę II stop nia. Zo stał tak że od -
zna czo ny Zło tą Od zna ką Za słu żo ne go Pra cow ni ka Mo rza (1973), Me da lem
Edu ka cji Na ro do wej (1987) oraz Me da lem im. Pro fe so ra Ka zi mie rza De me -
la (2001) za za słu gi w dzie dzi nie ba dań i po pu la ry za cji wie dzy o mo rzu. 
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