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LUCYNA FALKOWSKA

In mari via mea

Barwy dzieciństwa

Stoję na końcu mola i wzrok mój sięga po horyzont. Tkwi we mnie poczucie, 
że przywiodły mnie tu przekonania i pragnienia, to one wpłynęły na moje naj-
ważniejsze życiowe wybory. Jednakże muszę docenić także przypadek, bo nie 
mogę odmówić mu związku z marzeniami, wolną wolą, koniecznością, deter-
minizmem. Przypadek jest fantastyczny, jeśli to on przyczynił się do tego, aby 
moja droga wiodła w morze. 

Moje dzieciństwo było czarno-białe, ale morze i niebo były błękitne, park 
oliwski i las zielony, jesienią złoto-czerwony, a zimą wszystko dookoła przy-
krywał biały śnieg. Obejmowała mnie niezakłócona regularność natury. Mo-
rza nie musiałam daleko szukać, bo urodziłam się nad Potokiem Oliwskim, 
który w Jelitkowie kończy swój bieg. Wody niesie mało, ale ciągle poszukuje 
dla niej najlepszego ujścia. Często patrzę, jak się wygina, tworzy zakola, roz-
pływa, by wreszcie poddać się fali i połączyć z morzem.
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Zawsze fascynowały mnie miejsca kontaktu, a gładź na po-
wierzchni morza, sztorm i fala przyboju uruchomiały wyobraźnię. 
Może tylko kosmos mógł to uczynić z większym rozmachem niż 
ocean, by po ukończeniu Technikum Łączności popchnąć mnie 
do zdawania egzaminów na geografię i oceanografię. 

Elitarne studia

W środowisko akademickie na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi, gdzie po-
wstawał Instytut Oceanografii, weszłam na początku lat 70. Tworzyła je mała 
grupa samodzielnych pracowników naukowych i jeszcze mniejsze grupy stu-
dentów (około ośmiu osób) na pierwszych latach studiów. Z uśmiechem mó-
wiliśmy, że są to elitarne studia. Wyrastaliśmy na dojrzałych badaczy morza, 
tworząc Koło Naukowe Oceanografów, a jego spiritus movens był mój kolega, 
student Leonard Gajewski. W działalność Koła włączeni byli prawie wszyscy 
studenci i paru pracowników naukowych. Za nasze osiągnięcia otrzymaliśmy 
dwukrotnie Nagrodę Czerwonej Róży przyznawaną dla najlepszego koła na-
ukowego wśród trójmiejskich uczelni.

Taki entuzjazm w prowadzeniu badań, w organizowaniu obozów 
naukowych nad Zatoką Pucką – naszym „Wielkim Pucyfikiem” to-
warzyszył przez całe studia. Wkład w rozwój Instytutu przedsta-
wiany na konferencjach naukowych docenił rektor Uniwersytetu 
Gdańskiego profesor Janusz Sokołowski, mówiąc, że Instytut 
Oceanografii jest przy Kole Naukowym, a nie odwrotnie.

Zawsze kiedy o tym wspominam, uśmiecham się do losu, gdyż okres stu-
diów to fantastyczny czas, gdy ciekawość poznania i przypadki splatały 
się ze sobą w jedno. Mogę śmiało powiedzieć, że powiodło mi się w życiu 
nadzwyczajnie, bo na swojej drodze w morze spotkałam wspaniałych ludzi, 
którzy zarażali się nawzajem pasją poznania świata. Dla mnie byli to ludzie 
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wyjątkowi. Szczycę się tym, że spotkałam na studiach Leszka Gajewskiego, 
Barbarę Paplińską-Swerpel, Barbarę Januszewską, Krzysztofa Skórę, Annę 
Szaniawską, Kazimierza Szeflera, Krzysztofa Lubomirskiego, Ewę Neuge-
bauer, Ryszarda Spacjera, Jerzego Bolałka, Adama Krężla, Marka Kamieniec-
kiego, Ryszarda Siweckiego.

Próbuję zrozumieć, jak to się stało, co sprawiło, że w jednym, 
stosunkowo krótkim czasie prawie każdy z tej tak małej grupy 
studentów wykorzystał swoją szansę. Dzisiaj moje koleżanki 
i koledzy to doktorzy, niezwykli, wybitni profesorowie, ludzie 
nauki oraz organizatorzy badań naukowych. 

Instytucje takie jak uniwersytet potrzebują ugruntowanej tradycji, bo to 
przesądza o wyjątkowości i nadaje wartość uczelni. Uniwersytet Gdański 
dopiero powstawał, a jego kadrę stanowili naukowcy ze szkół wyższych 
Trójmiasta i innych ośrodków akademickich w kraju. O oceanografii słyszeli 
i wiedzieli nieliczni, takiego kierunku w ogóle w Polsce nie było, więc po-
wstawał od zera, ale nie z niczego. Powstawał z myśli, wizji, idei ludzi, których 
badania eksperymentalne w instytucjach rozproszonych wzdłuż Wybrzeża 
koncentrowały się na morzu. To nieliczne grono pionierów oceanografii włą-
czyło się w proces tworzenia kierunku, programu i kształcenia studentów. 
Biologia morza miała niewielkie, ale własne grono profesorów, adiunktów 
i asystentów, natomiast fizyka i chemia morza nie. Z Instytutu Meteorologii 
i Gospodarki Wodnej, Instytutu Maszyn Przepływowych PAN, Instytutu Bu-
downictwa Wodnego PAN, Stacji Morskiej w Sopocie (obecnego Instytutu 
Oceanologii PAN) wywodzili się nasi nauczyciele akademiccy. Czy zatem 
rozwojem Uniwersytetu i Instytutu kierowali prawdziwi znawcy, ludzie mą-
drzy, świadomi, że muszą wybrać najlepszych, najzdolniejszych i wykształcić 
ich tak, aby mogli stanowić elitę? 
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Mistrzowie

Tak, moje pokolenie miało mistrzów. Kiedyś ukułam takie powie-
dzenie, że kto nie miał mistrza, sam nim nie będzie. Nie wiem, 
ile jest w tym prawdy, ale przynajmniej ten, kto miał mistrza, ma 
szansę sam nim zostać. 

Moi nauczyciele, mistrzowie odeszli bezpowrotnie. Nie było ich wielu, ale 
pozostawili we mnie trwały ślad. Jednakże nie od razu mogłam docenić ich 
pracę, wysiłek. Wiem to teraz. Dług niedający się zapomnieć zaciągnęłam 
u wszystkich moich nauczycieli, ale u dwojga największy. Pani docent Anna 
Trzosińska pracowała w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej, a na 
Uniwersytecie wykładała chemię morza. Nie było wówczas Power Pointa, 
więc żeby wszystko rzetelnie przekazać, przynosiła na zajęcia stosy książek 
i artykułów. Mała grupka studentów trzeciego roku musiała uważnie słuchać 
wykładów, bo uzupełniała je dyskusja i pytania. Docent Trzosińska była tyta-
nem pracy. Miała ogromną wiedzę i międzynarodowy autorytet. Uczepiłam 
się jej jak chemik tablicy Mendelejewa, była moim drogowskazem. Bezkom-
promisowa w sprawach podstawowych, tolerancyjna w sprawach błahych, 
podnosiła mi poprzeczki na drodze przez magisterium i doktorat. Odnosiła 
się do mnie z humorem, a niekiedy z pobłażliwością. Pomagała mi organizo-
wać pierwsze laboratorium chemiczne na oceanografii. Otrzymałam od niej 
trudno dostępne odczynniki i szkło, abym mogła rozpocząć badania na wła-
snym podwórku. Tylko jej wyrozumiałości zawdzięczam, że złożone w wy-
dawnictwie Oceanologia manuskrypty zostały wydane drukiem. Nie miała 
potrzeby ukrywać, że je recenzowała. Wzywała mnie do siebie, aby przedys-
kutować wszystkie swoje uwagi.

Od niej uczyłam się, że krytyka to akt niezgody, ale nie zagro-
żenie, tylko szansa na pozytywną zmianę. Od tego czasu minęło 
wiele lat i wydałam na świecie dziesiątki artykułów, ale na pal-
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cach jednej ręki mogę policzyć recenzentów, którzy owym aktem 
niezgody ożywiali we mnie wolę dokopywania się do prawdy. 

Profesora Czesława Drueta poznałam pod koniec studiów, gdy w programie 
pojawił się przedmiot dynamika morza. Najczęściej wykładów słuchaliśmy 
wszyscy, czyli ośmioro studentów, a na sali audytoryjnej profesor wzorami ma-
tematycznymi opisywał zjawiska i procesy fizyczne w morzu tak, że brakowało 
tablicy. Jakże cieszyłam się z wydanego w tym samym czasie podręcznika, bo 
nie wiem, czy zdałabym pomyślnie egzamin. A był on inny niż zdawane dotych-
czas. Siedzieliśmy wszyscy razem z profesorem, który zadawał pytanie i pro-
sił jedną osobę do tablicy, aby rozwinęła problem. Mogliśmy mieć przy sobie 
książki, notatki, artykuły, korzystać z nich i uzupełnić odpowiedzi, dyskutować, 
a nawet żartować. Wydawałoby się, że to sielanka, a był to najtrudniejszy egza-
min podczas studiów. Nie znam nikogo, kto myślałby inaczej. 

Gdy rozpoczęłam pracę na uczelni, czujna obecność profesora Drueta i jego 
uwagi, zwłaszcza na seminariach instytutowych, były dla mnie inspiracją, 
a pytania o postępy w pracy naukowej zmuszały do solidnej roboty tak, aby 
następnym razem móc się pochwalić ciekawymi wynikami. Żałuję, że nie pi-
sałam dziennika. Jednak w kapryśnej pamięci niektóre chwile ze spotkań po-
zostały na dłużej i mogę do nich sięgać, zwłaszcza że osoby, których dotyczą, 
wzbogacały moje życie przez długie lata tzw. kariery naukowej.

Niejednokrotnie zastanawiałam się, na czym polega niezwykłość 
moich Mistrzów: docent Anny Trzosińskiej i profesora Czesła-
wa Drueta? Na pewno będzie to etyka zawodowa, którą wypeł-
niały porządne myślenie i porządna praca. Dwie formy scalone 
ze sobą. Często miałam wrażenie, że Uniwersytet był dla nich 
miejscem świętym. Zakotwiczeni w instytucjach poza uczelnią, 
przychodzili spełnić najwyższą powinność – dzielić się wiedzą, 
umiejętnościami, doświadczeniami. Urabiali nas po swojemu, 
a że byli mądrzy i zacni, to także rozmawiali z nami, wsłuchiwali 
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się jak rodzice w pomysły dzieci. Genialni nauczyciele, wierzyli 
i bardzo chcieli, aby oceanografia uniwersytecka się udała.

Owoce dobrej pracy zbierali oboje do końca życia, a po śmierci zostali w pa-
mięci swoich uczniów i przyjaciół. Ich obecność sprawiła, że niejednokrotnie 
chciałam być lepszą, mądrzejszą wersją siebie samej, ale jednocześnie wie-
działam nazbyt dobrze, jak trudno było stać się tym, kim jestem. 

Nauka okupiona siwizną

Okres powstawania mojej pracy doktorskiej był najtrudniejszy, bo była bie-
da. To nie znaczy, że na innych wydziałach nowo powstałego Uniwersytetu 
pracownicy mieli podobne problemy. WSP i WSE, które funkcjonowały przez 
lata, zanim powstał Uniwersytet Gdański, kontynuowały swój byt. My nie, 
u nas, jak sięgnę pamięcią 50 lat wstecz, nie było prawie nic. Pamiętam bia-
ły krążek Sochiego, który zanurzony na sznurku w wodzie pozwalał na wę-
zełkach odczytać, jaka jest głębokość zasięgu promieni słonecznych, czyli 
jej przeźroczystość. Było też parę batometrów do pobierania próbek wody 
morskiej i dopasowane do nich termometry odwracalne. Pamiętam metalowe 
czerpacze do powierzchniowych osadów i prądomierz. To chyba cała nasza 
aparatura. W laboratorium do oznaczania niektórych składników chemicz-
nych wody morskiej był jedynie SPEKOL – fotometr z zakresem promienio-
wania widzialnego, brakowało odczynników, szkła i pomocy technicznej. 

Moje eksperymenty na morzu i w laboratorium, ograniczone obowiązkami 
macierzyńskimi, trwały z przerwami 3 lata. Kolejne 4 lata opracowywałam 
wyniki, dyskutowałam i pisałam artykuły metodyczne oraz te zasadnicze nad 
dopływem substancji biogenicznych z atmosfery z opadem mokrym i suchym 
do Bałtyku. Osiwiałam, ale obroniłam pracę doktorską. Mój syn powiedział 
mi, że chce mieć mamę, a nie babcię, więc na takie dictum orudziałam. 
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Natomiast okres powstawania pracy habilitacyjnej był najpiękniejszy, bo mo-
głam pływać na okrętach Marynarki Wojennej, miałam trochę więcej pienię-
dzy na badania, dobrej klasy aparaturę pomiarową i studentów do pomocy. 
Czy ja im kiedyś za to podziękowałam? Chyba tak, ale może teraz powinnam 
powtórzyć, bo to jest dobry moment i dobre miejsce.

Dziękuję Wam pięknie, wspaniali studenci oceanografii chemicz-
nej, za to, że pływaliście ze mną i pomogliście mi w badaniach, 
a ja mam nadzieję, że pomogłam Wam poznać i zrozumieć morze. 

Oceanografia to interdyscyplinarny kierunek. Podstawowy wpływ na jej roz-
wój miały i mają eksperymentalne badania prowadzone zarówno na morzu, 
jak i w laboratoriach. Ich konsekwencją są wyniki zamieszczane w czasopi-
smach naukowych, a także udział w seminariach, konferencjach. Najdłużej 
trwają badania. Rzadko są to miesiące, najczęściej lata. Żmudne jest przygo-
towanie do rejsu, do eksperymentów, a potem ich przebieg kontroluje łaska-
we albo okrutne morze. Dobrze jest, gdy nic się nie utopiło, nie pobiło szkło 
laboratoryjne, a dobrze zasztauowana droga aparatura pomiarowa nie została 
zniszczona. Z próbkami wody, materiałem biologicznym, notatkami, zapisem 
danych na dyskach wracamy z rejsu, aby zrobić kolejny krok w laboratorium 
i przy komputerze. Potem otrzymane wyniki trzeba opracować, uwiarygodnić, 
powtórzyć, dowieść ich istotności statystycznej.

Tak, to żmudna praca, ale nie zamieniłabym jej na żadną inną. 
Satysfakcja z ogłoszenia własnego pomysłu, hipotezy naukowej 
jest ogromna, bo cenimy tylko to, co nie ławo, a z trudem przy-
chodzi. Nie umiem tego opisać, ale wiem, z jakim mozołem tę 
najważniejszą myśl przekłada się na papier, jak powstaje manu-
skrypt, w którym dobieram każdy wyraz, poprawiam każde zda-
nie, obliczenie, opracowuję wykresy, bo każdy ten element ma 
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wielkie znaczenie i trwa to niekiedy parę tygodni albo miesięcy, 
po których mogę wysłać całość do wydawnictwa. 

Tak było podczas powstawania pracy habilitacyjnej, gdy siedziałam nad nią 
po 12, a nawet 16 godzin dziennie i ta huśtawka nastrojów: dobrze, źle, le-
piej, a kiedy już złożyłam manuskrypt w wydawnictwie, ogarnęły mnie pustka 
i smutek, że już dość poprawiania, że nic nie mam do zrobienia. Przerabiałam 
to zawsze, gdy badany problem pochłaniał mnie. Budziłam się w nocy z hipo-
tezą w głowie i robiłam notatki, aby nad ranem wprowadzać je do komputera. 
Oczywiste jest, że zakończone prace dawały mi satysfakcję. Radość przy-
chodziła, zwłaszcza gdy recenzje były pomyślne, a nawet chwalące autorkę. 
Do dziś pamiętam słowa recenzentki mojej rozprawy habilitacyjnej profesor 
Anny Hilbricht-Ilkowskiej, która po kolokwium powiedziała, że bardzo ceni 
moją wiedzę, ale najbardziej wyobraźnię. Był to wielki komplement i poczu-
cie satysfakcji, że ta cecha została dostrzeżona, bo jakże bez niej mogłabym 
się podjąć wyjaśnienia i opisania struktury oraz właściwości mikrowarstwy 
powierzchniowej morza, która poniżej kontaktu z powietrzem, na przestrzeni 
kilkuset mikrometrów tętni życiem, a komórki bakterio-, fito- i zooneustonu 
namnażają się, giną, podejmują wędrówki wymuszone oświetleniem i dynami-
ką powierzchni międzyfazowej.

Zmaganie się z wynikami zebranymi na morzu było fascynującym 
zajęciem, a im dalej szłam w morze, tym więcej chciałam wiedzieć.

Habilitacja bardzo rozszerzyła moje zainteresowania naukowe, a tym samym 
zakres prowadzonych badań. W toku jej powstawania pojawiły się nowe pyta-
nia, które przyciągały jak magnes. Zaczęłam dobijać się do komórek i analizo-
wać wpływ światła słonecznego na ATP, rozpuszczoną i zawieszoną materię 
organiczną oraz na transformację rtęci, najsilniejszej neurotoksyny w mi-
krowarstwie powierzchniowej morza. Potem sięgnęłam na wyższe poziomy 
troficzne, aby określić źródła pochodzenia, trendy zmian, krążenie rtęci ele-
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mentarnej, metylortęci i innych związków endokrynnie aktywnych, które kon-
trolują warunki życia, a nawet przeżywalność ryb, ptaków i ssaków morskich. 
Na bazie tej tematyki udało mi się zrealizować parę projektów i wypromować 
jedenastu doktorów. 

Siła zespołu

Dzięki sprzyjającym warunkom w nowym budynku Instytutu Oceanografii 
i aparaturze zakupowanej z różnych grantów mogły powstać dwa nowe labo-
ratoria: rtęci i chemii atmosfery, ale przede wszystkim udało mi się zbudować 
zespół, który w tych dwóch laboratoriach pracuje. Kiedyś zastanawiałam się, 
jak wyglądałby mój rozwój, gdyby nie powstał zespół, gdybym nie włączyła do 
niego wcześniej wypromowanych moich doktorantek – Anity Lewandowskiej 
i Magdy Bełdowskiej. To chyba była naturalna konsekwencja, to się jakoś samo 
działo i szczęśliwie złożyło, że znalazły się etaty i rozpoczęte razem prace 
badawcze kontynuowałyśmy po doktoracie. Oczywiście, można to pytanie 
też odwrócić – gdzie byłyby obie panie profesor, bo dzisiaj już po habilita-
cji, gdyby nie spotkały na swojej drodze mnie. Nie warto szukać odpowiedzi, 
wiem, że pójdą dalej i nie zmarnują niczego, co powstało dotychczas z moim 
oraz ich udziałem. Nie, to nie pycha, to taka krótka refleksja, nieprzypadkowy 
namysł nad przypadkiem. 

Bez względu na to, czy właśnie przypadek, czy konieczne następstwo zdarzeń 
zdecydowało o powstaniu zespołu, pewne jest, że razem realizowaliśmy z du-
żym powodzeniem kilka świetnych projektów. Do zespołu dołączyły doktor 
Marta Staniszewska, która niedawno zrobiła habilitację i doktor Dominika Sa-
niewska, która aktualnie pracuje nad swoją habilitacją.

Każdy projekt był niezmiernie ważny i ciekawy, bo poszerzał za-
kres naszego poznania, dawał wyniki do publikacji, pozwalał na 
wypromowanie doktoranta albo wysłanie kogoś na zagraniczną 
konferencję czy staż.
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Szczególną satysfakcję przyniosły mi dwa zakończone w ostatnich latach 
projekty – „rybi” i „ptasi”. W pierwszym, razem z moją doktorantką Justyną 
Kwaśniak, analizując tkankę mięśniową dorsza, śledzia, okonia, siei, storni, 
gładzicy i skarpa, dowiodłyśmy, że podczas trawienia żołądkowo-jelitowego 
in vitro biodostępność metylortęci warunkowana jest biochemicznymi wła-
ściwościami tkanki, które decydują o jej kumulacji. To była wyróżniona praca 
doktorska i na jej podstawie powstały wspaniałe publikacje. Jednak zaintry-
gowało mnie nie to, ile w tygodniu możemy zjeść porcji rybich filetów, aby nie 
zatruć się rtęcią, lecz to, że dorosłe bentosowo-pelagiczne dorsze i pelagicz-
ne śledzie chronią swój mózg i prawdopodobnie serce przed kontaminacją 
metylortęcią, odkładając ją głównie w mięśniach. Przystępując do badań, nie 
miałam pojęcia o istnieniu takiego mechanizmu, tak jak nie przewidywałam, 
że problem może pojawić się kolejny raz, w następnym projekcie, w którym 
główna rola przypadła ptakom morskim – mewom. 

Razem z moją doktorantką Emilią Szumiło-Pilarską wyniki o tym fenomenie 
opublikowałyśmy w czasopiśmie medycznym, ale zanim ukazały się drukiem, 
recenzenci zmusili nas do dużego wysiłku, gdyż trzy razy poprawiałyśmy 
i uzupełniałyśmy kwestie związane z przepływem metylortęci przez barierę 
krew – mózg. Po tej publikacji do moich zainteresowań naukowych dołączył 
kolejny obszar tematyczny – medycyna, a czasopisma medyczne nie pozwala-
ją mi o sobie zapomnieć. W sumie, z jednego grantu o dystrybucji narządowej, 
kumulacji, detoksykacji rtęci, pochodnych fenolu, bromu i węgla organiczne-
go w ptakach morskich powstały dwadzieścia dwie publikacje i jeszcze cztery 
są na ukończeniu, a dwie kolejne w zamyśle. To dobry wynik, którego w kolej-
nym realizowanym obecnie projekcie foczym nie osiągnę. 

Dzisiaj wiem, że zdobyłam fundusze na bardzo trudne badania. Być może 
myślę tak dlatego, że projekt jeszcze trwa, że tak wiele nie wiemy i ciągle 
się uczymy. Za zgodą Komisji Etyki prowadzimy badania w fokarium na ży-
wych organizmach, pobierając od samic foczych i szczeniąt łożysko, krew, 
sierść, mleko, a nawet odchody. Jesteśmy ambitne, ja i moje dwie doktorantki, 
Agnieszka Grajewska i Iga Nehring, chcemy poznać wielkość, kinetykę i uwa-
runkowania transferu związków endokrynnie aktywnych z samicy foki szarej 
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do jej potomstwa od fazy prenatalnej poprzez barierę krew – łożysko, poród, 
laktację, fizjologiczną głodówkę, dietę rybną, do czasu wypuszczenia szcze-
niąt do Morza Bałtyckiego. 

Pomysł tego projektu rodził się, gdy w fokarium był Krzysztof 
Skóra. Omawialiśmy razem cele, założenia projektu, zadania ba-
dawcze i mieliśmy je wspólnie realizować. Nasze zamierzenia nie 
powiodły się, Krzysztof odpłynął w morze swoją łodzią i zabrał 
plany, idee, a nam została pamięć o nim i dzieło życia – Stacja 
Morska im. Profesora Krzysztofa Skóry. Jego śmierć to wielka 
strata dla rodziny, przyjaciół i współpracowników. Projekt fo-
czy, trudniejszy niż myślałam, też pewnie po odejściu Krzysztofa 
ucierpi, bo On miał ogromną wiedzę, miał wyobraźnię, był arty-
stą w nauce, a ja żeby zbadać matczyny transfer u fok, muszę się 
bez Niego dokopać do wielopoziomowych interakcji procesów 
chemicznych, biochemicznych, biologicznych, fizjologicznych, 
patologicznych i zrozumieć je. 

Przyczyną powstania projektu była i ciągle jest wysoka śmiertelność młodych 
fok, więc zasadne było pytanie, dlaczego się tak dzieje? Czy toksyczne kseno-
biotyki, takie jak bis fenol A, alkilofenole czy metale śladowe, w tym metylo-
rtęć, wprowadzone do Bałtyku, włączając się w łańcuch troficzny, oddziałują na 
tyle silnie w pierwszym okresie życia zwierząt, że mogą zainicjować powstanie 
w ich organizmach zagrożeń rozwojowych, chorób? Dla Krzysztofa i dla mnie 
oraz doktor Iwony Pawliczki, która także włączyła się w tworzenie projektu, to 
były ważne pytania, a odpowiedzi mogą pomóc m.in. w ochronie foki bałtyckiej. 

Człowiek-drapieżca

Czasem jednak bezsilnie zadaję sobie pytanie o sens moich badań? Po co je 
prowadzę, skoro na polskich plażach z różną częstotliwością są znajdywane 
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zmasakrowane ciała dorosłych fok i szczeniąt foczych. Aż strach pomyśleć, 
że są tacy politycy, którzy publicznie wypowiadają się za odstrzałem żywych 
osobników, bo foki jedzą zbyt dużo ryb i dla rybaków nie starczy. Dobrze, że ci 
politycy nie zauważyli, że ptaki morskie też jedzą ryby.

Foki od wielu tysięcy lat są mieszkańcami mórz, żywią się rybami 
tak samo jak ptaki morskie, które pojawiły się dużo, dużo wcze-
śniej, bo 140 mln lat temu, a ryby zawsze były dostępne. Natura 
sama regulowała relacje ofiara – drapieżca. Działo się tak nawet 
wtedy, gdy na Ziemi 65 mln lat temu wystąpiła gigantyczna kata-
strofa. Współczesną katastrofę przygotowuje człowiek.

W efekcie jego działalności postępuje bezprecedensowe globalne ocieple-
nie, które niszczy system oceaniczny poprzez zmiany w powierzchniowej 
i głębinowej cyrkulacji mas wodnych. To ten proces oraz przemysłowe rybo-
łówstwo sprawiają, że pokarmu jest mało, a drapieżników dużo. Przykładów 
jest bez liku. Na Bałtyku spadła populacja nurzyków, bo zmniejszyły się za-
soby szprotek, ich podstawowego pokarmu. Ocieplone wody Benguelskiego 
upwellingu w południowo-zachodniej Afryce oraz nadmierne połowy sardy-
nek i sardeli doprowadziły do tego, że zniknęły pingwiny, kormorany i głup-
taki. Literatura naukowa wskazuje, że ptaki morskie znalazły się w większym 
niebezpieczeństwie niż jakiekolwiek inne kręgowce.

Z globalnej populacji ptaków morskich jest obecnie o miliard mniej niż 
w 1950 r. , a jednej trzeciej wszystkich gatunków grozi wyginięcie. Jeśli są 
przegrani, to kto zwyciężył? Czy ci, którzy chcą podporządkować sobie przy-
rodę, zarządzać nauką? Czy ci, którzy chcą, aby nauka skupiała się na pilnych 
potrzebach gospodarki, a nie wiedzą o tym, że większość wynalazków, które 
wpłynęły na rozwój i jakość życia ludzkości, pochodzi z abstrakcyjnych ba-
dań napędzanych ciekawością. Są to słowa Amerykanina Leona Ledermanna, 
laureata Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki i warto o nich pamiętać na wypa-
dek, gdyby pojawili się politycy, którzy zechcą zrobić z uniwersytetu fabrykę.
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Imperatyw naukowca – pamięć i praca

Co jest moją powinnością? To pytanie postawiłam sobie, gdy odebrałam no-
minację profesorską. Nie tak szybko i łatwo było na nie odpowiedzieć. Myśl 
przyszła niespodziewanie, gdy zdałam sobie sprawę, że idę w kolejnym kon-
dukcie żałobnym, że odchodzą nie tylko moi nauczyciele, ale także moi ró-
wieśnicy, ludzie, którzy wnieśli swój wkład w powstanie oceanografii. Spra-
wili, że kierunek bez żadnych tradycji znalazł się w czołówce najbardziej 
wiodących, nowoczesnych na Uniwersytecie Gdańskim. Czasami myślę, że 
może nam było łatwo, bo nikt nie wiedział, co ma powstać. Znacznie częściej 
przychodziła jednak myśl, że nam było bardzo trudno, tyle że byliśmy zawzię-
ci, ogarnięci pasją, zdeterminowani na osiągnięcie celu, na powodzenie. 

Doktor Piotr Legeżyński zbudował jacht „Kurkę Wodną”, abyśmy mogli pły-
wać po Zatoce Puckiej i rozpocząć badania dalej od brzegu – już nie żyje; 
Krzysztof Skóra najpierw magister, adiunkt, a potem profesor, na miejscu sta-
rej wędzarni rybnej w Helu utworzył wzorcowe fokarium wraz z całym zaple-
czem laboratoryjnym, którego zazdroszczą nam inne nadmorskie instytucje 
badawcze Europy – już nie żyje; Halina Piekarek-Jankowska zaczęła pracę 
jako magister, aby po latach hydrogeologicznych badań i utworzeniu szko-
ły geologii morskiej osiągnąć nominację profesorską. Jako dziekan dobiła się 
do pieniędzy na rozwój infrastruktury Instytutu Oceanografii, utworzyła pro-
gram i powołała do życia kierunek geologia na naszym Wydziale – już nie żyje. 
Odeszli też doktor habilitowana Barbara Witek i doktor Tomasz Jóźwiak.

W ciągu kilku dekad naszego istnienia władze Instytutu, docent Leonard Boh-
dziewicz, profesor Krystyna Wiktor i profesor Krzysztof Korzeniewski nie 
szczędzili starań, aby postęp naukowy odbywał się dynamicznie, aby pozy-
skać aparaturę i utrzymać w należytym stanie tabor pływający, bo jakie osią-
gnięcia może mieć oceanograf, oglądając morze z plaży czy brodząc po kolana 
w wodzie? Dwa kutry hydrograficzne „Oceanograf 1” i „Oceanograf 2” prawie 
40 lat, najpierw jeden, a później drugi, świadczyły pracownikom i studentom 
pomoc w zbieraniu materiału badawczego dla fizyków, chemików, biologów 
czy geologów. Profesor Marcin Pliński wybudował Laboratorium Sinicowe, 
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co pozwoliło rozwinąć badania biologiczne i biochemiczne wręcz na skalę 
światową. Profesor Anna Szaniawska tak pokierowała rozwojem naukowym 
Instytutu, że staliśmy się europejskim Centrum of Excelence, a pieniądze 
z Brukseli umożliwiły międzynarodowe kontakty i rozwój laboratoriów. Aż 
wreszcie któregoś dnia gruchnęła wiadomość, że mamy pieniądze na nowy 
statek, z prawdziwego zdarzenia, pełnomorski katamaran. Jakiś czas, czyli 
parę lat, czekaliśmy na jego wybudowanie i przekazanie uczelni, ale już jest – 
piękny, cały niebieski – i możemy się nim chwalić, a wszystko to dzięki sta-
raniom ówczesnego rektora profesora Bernarda Lammka, który wiedział kie-
dy, gdzie i z kim rozmawiać. Czy to jest niezwykły przypadek, czy też zwykła 
kontynuacja naszego rozwoju, wysokiego poziomu naukowego, wyróżniającej 
się dydaktyki?

A co ja zrobiłam? Dla mnie ogromną wartością jest to, że wychowałam syna 
Szymona na mądrego i szlachetnego człowieka. Dzisiaj mój syn wraz z uroczą 
żoną Dorotą i czteromiesięcznym Konradem tworzą kochającą się rodzinę, do 
której i ja mogę się przytulić. W życiu zawodowym nie mam spektakularnych 
sukcesów, ale sukces to pojęcie względne. Za sukces poczytuję podziękowa-
nie, jakie złożyłam, w różnej formie, paru osobom za to, że pracując w Instytu-
cie Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, uczynili studia oceanograficzne 
nowoczesnymi, że przyczynili się do budowy prestiżu tego Instytutu.

Największym wyróżnieniem było dla mnie to, że pewnego dnia 
ja, niegdyś studentka oceanografii, która słuchała wykładów pro-
fesora Czesława Drueta, zdawała egzaminy, mogłam stanąć obok 
Mistrza i wygłosić laudację promującą nadanie mu tytułu dokto-
ra honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego.

To był piękny dzień w moim życiu, pełen radości i wzruszeń. Jak na taką 
okazję przystało, były też podniosłe i serdeczne listy gratulacyjne oraz wy-
stąpienia gości. Przyjaciel profesora, światowej sławy neurolog, profesor 
Leonard Narkiewicz wyznał, że oto jest świadkiem ogłoszenia apokalipsy 
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według błogosławionego Czesława i życzył, aby się ona nie ziściła. Życzenia, 
wspomnienia, plany, a nawet wizje rozbrzmiewały wśród uczestników tego 
niezwykłego spotkania. Od tego momentu miałam zaszczyt należeć do gro-
na przyjaciół profesora. Jeszcze zdążyłam wraz z profesor Anną Szaniaw-
ską i dziekanem profesorem Waldemarem Suroszem odwiedzić profesora 
w dniu Jego ostatnich urodzin i złożyć życzenia. W liście gratulacyjnym na-
pisaliśmy m.in.:

Z okazji wspaniałego jubileuszu 90-lecia urodzin proszę przyjąć od 
społeczności akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego najserdecz-
niejsze gratulacje oraz życzenia wszelkiej pomyślności i nieustającej 
pogody ducha. Niezmierny trud włożony w rozwój nauki o morzu, 
utworzenie kierunku oceanografia i podjęcie na nim funkcji nauczy-
ciela akademickiego to Pana wielkie osiągnięcia, a nasz dług na-
kazujący pamięć, wdzięczność i szacunek. Zaciągnęli go nie tylko 
bezpośredni uczniowie, ale również kolejne pokolenia. Uniwersytet 
Gdański, nadając godność Doctoris Honoris Causa za wybitne osią-
gnięcia w dziedzinie dynamiki morza, postawił Pana jako wzór dla 
naukowców i organizatorów nauki. Cieszymy się, że możemy czerpać 
z Pana bogatej wiedzy i doświadczenia, że Uniwersytet Gdański ma 
w Panu tak wyjątkowego przyjaciela. 

Bardzo uradowała profesora ta wizyta, a gdy zobaczył Annę Szaniawską, 
z uśmiechem powiedział: „Pani Aniu, ja panią pamiętam, jak pięknie zdawała 
pani kolokwium habilitacyjne”. Jak długo przetrwa pamięć o profesorze Cze-
sławie Druecie, tego nie wiem, ale dzięki nadaniu zaszczytnego tytułu hono-
rowego doktoratu na pewno się umocniła.

Chciałabym, aby przetrwała pamięć także o innych ważnych dla oceanografii 
postaciach i co roku od 17 lat organizuję Sympozjum Młodych Oceanogra-
fów. Na jego pomysł wpadłam po śmierci profesora Krzysztofa Korzeniew-
skiego. Był mądrym i prawym człowiekiem, moim mentorem i bezpośrednim 
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przełożonym, a także wieloletnim dyrektorem Instytutu Oceanografii. Jego 
nacisk na rozwój kadry Instytutu był bezprzykładny i przekazujemy sobie 
o tym ciekawe opowieści. Chciałam uczcić pamięć o profesorze cykliczną 
konferencją i zachęcić do uczestnictwa w niej młodych naukowców, dok-
torantów, a także pracowników, którzy nie uzyskali jeszcze stopnia doktora. 
Wymyśliłam nazwę Sympozjum Młodych Oceanografów i poszłam do dzie-
kana Wydziału z prośbą o ufundowanie Nagrody im. Profesora Krzysztofa 
Korzeniewskiego dla najlepszej pracy naukowej zaprezentowanej podczas 
konkursu. Dziekan, profesor Piekarek-Jankowska podchwyciła pomysł i roz-
szerzyła go o drugą Nagrodę im. Profesor Krystyny Wiktorowej o niezaprze-
czalnych zasługach dla rozwoju Instytutu i tak obie najważniejsze osoby 
zostały uhonorowane. 

Oceny prac prezentowanych na sympozjum dokonuje ośmioosobowa kapi-
tuła konkursu i przyznaje nagrody w wysokości kilku tysięcy złotych, zależ-
nie od zasobów dziekana. Dla mnie to jest instytutowe święto oceanografii. 
Co roku napływa kilkanaście zgłoszeń i co roku są to coraz dojrzalsze pod 
względem naukowym prace badawcze. Na każdym niejawnym posiedzeniu 
kapituły trwają żarliwe spory, bo niełatwo jest wyłonić zwycięzców. Dotych-
czas nagrodziliśmy i wyróżniliśmy ponad 30 osób, z których niemała grupa to 
obecnie profesorowie w kilku instytucjach naukowych Pomorza. Kapituła za 
zgodą dziekana Wydziału profesora Waldemara Surosza, po śmierci profe-
sor Piekarek-Jankowskiej ustanowiła trzecią nagrodę jej imienia – za wybitne 
osiągnięcia naukowe w dziedzinie hydrogeologii, ale także za osiągnięcia dy-
daktyczne i organizacyjne. W ten sposób ustanowiliśmy trzy główne nagrody: 
z dziedziny biologii morza, chemii i fizyki morza oraz z geologii morza, któ-
rym patronują wybitne osobowości polskiej oceanografii.

Dwa lata temu odbył się skromny jubileusz – 15. edycja konkursu, na którą 
dziekan i kapituła zaprosili władze Uniwersytetu. Prorektorowi profesoro-
wi Józefowi Włodarskiemu bardzo spodobało się sympozjum i powiedział, 
że w następnym roku sam ufunduje nagrodę. Nie mogłam zmarnować ta-
kiej okazji, a kolejny prorektor ds. studenckich profesor Arnold Kłon-
czyński podtrzymał zobowiązania poprzednika i powstała nowa formuła 
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„Nadzieja Oceanografii” tylko dla studentów indywidualnych lub koła na-
ukowego, którzy zaprezentują ciekawe i oryginalne wyniki badań. Mam na-
dzieję, że Sympozjum Młodych Oceanografów będzie trwałą tradycją w na-
szym Instytucie. 

Nadzieje, troski i… wdzięczność

Nadzieja to dobre słowo, mam jeszcze kilka nadziei. Chciałabym, aby konfe-
rencja „Rtęć w środowisku. Identyfikacja zagrożeń dla życia człowieka”, którą 
powołałam do istnienia w 2007 r., trwała nadal i stała się podobnie jak Sympo-
zjum Młodych Oceanografów tradycją w naszym Instytucie. Co 3 lata w maju 
Komitet Organizacyjny zaprasza na spotkanie kilkadziesiąt osób z różnych 
instytucji badawczych w Polce, a bywa że z zagranicy. Naukowców zajmują-
cych się rtęcią w środowisku nie ma zbyt wielu, ale za to tworzą niezwykłą 
grupę badaczy z pasją, którzy chcą i lubią do nas przyjeżdżać. Prezentacja 
wyników, dyskusja, nawiązanie współpracy to duże atuty małej, kameralnej 
konferencji. Jej owoce są już obecne w literaturze światowej. Myślę, że nasz 
zespół dzięki publikacjom, konferencjom w Polsce i zagranicą jest już rozpo-
znawalny na świecie. 

Co mnie martwi? Może upraszczam problem, ale to pospolite ruszenie na uni-
wersytety i młoda kadra nie najwyższych lotów sprawiły, że przychodzą mi na 
myśl słowa Seneki: Bo kto uważa za rzecz haniebną nie oddawać, ten by chciał, 
aby nie było komu oddawać.

Nie powszechnie, ale zbyt często widzę i doświadczam, że ko-
lejnej generacji młodych wszystko się należy, że nikomu nicze-
go nie zawdzięczają, nie ukrywają tego, że chcą, aby starzy na-
uczyciele akademiccy usunęli się, robiąc im miejsce i ogarnia 
mnie niepokój. W żadnym okresie mojego zawodowego życia nie 
spotkałam się z taką postawą. Wręcz przeciwnie. Zawsze uważa-
łam, że studenci oceanografii to elita, że to bardzo zdolni młodzi 
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ludzie, chętni do współpracy z prowadzącymi nie tylko podczas 
zajęć, ale także badań w laboratoriach i na morzu.

Na rejsy na okrętach Marynarki Wojennej była ograniczona liczba miejsc, 
więc powstawała społeczna lista chętnych, mimo że trzeba było pokryć 
koszty wyżywienia. A nie były to rejsy wycieczkowe, o nie. Bardzo wyczerpu-
jące prace badawcze na wachtach z udziałem wszystkich naukowców i stu-
dentów trwały przez 10 dni 24 godziny na dobę. Spora grupa przychodzących 
dzisiaj na uczelnie studentów, mimo że ma dostęp do programu nauczania, 
sylabusów, nie wie, po co przychodzi. Najczęściej są niedouczeni, nieprzygo-
towani do studiowania, radykalni i wszystko wiedzący. Pewnie za jakiś czas, 
gdy bardziej dojrzeją, może niektórzy dostrzegą, że z wiekiem własna wie-
dza już nie wydaje się taka obszerna i gruntowna, że człowiek często wątpi 
i stopniowo, powoli próbuje dojść do prawdy. Może taka jest kolej rzeczy, 
ewolucja pokoleń, a twórcza i opiekuńcza krytyka jest jedną z faz w rozwoju, 
która nie od razu przynosi owoce, do niej się dojrzewa. Na pewno o tym nie 
wiedziałam, gdy chodziłam na tańce do Non Stopu i słuchałam Beatlesów 
When I’m sixty four.

Czego nie udało mi się zrobić? Chciałam, aby na kampusie w Gdyni powstała 
fontanna, ale nie powiodło mi się, bo jest to zbędny element architektonicz-
ny. Nie przypuszczałam, jak wielu ludzi nie wie o jej użyteczności, a przecież 
woda wypływająca z fontanny uspokaja, oczyszcza powietrze, a w suche i go-
rące dni daje niezbędną dla roślin i ludzi wilgoć.

Fontanna to tęczowe piękno mieniących się w słońcu kropelek 
wody. W ich drobinach zamyka się jakaś cząstka ewolucji tego 
świata. Rzymianie na każdym placu budowali fontanny, a my? 
Może na 50-lecie Uniwersytetu Gdańskiego wybudujemy fon-
tannę, nad którą dla następnych pokoleń oprócz kropelek wody 
będą unosiły się przez kolejne wieki nasze mądre myśli, nasze 
dobre życzenia.



Mam nadzieję, że żadna z osób wymienionych tu z imienia i nazwiska nie po-
czuje się urażona, że choćby na krótko była moim współpodróżnikiem w cza-
sie. Uważam się za wybrańca losu, a jest to ocena nie naprędce, ale z namysłu 
poczyniona, że spotkałam i mogłam się uczyć od mądrych, wspaniałych lu-
dzi – arystokracji oceanograficznej. Dziękuję im za to, że zechcieli iść i płynąć 
ze mną w morze.


