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OLSZTYN 2001 R.Wstęp 

 Ten dziewiętnastowieczny w stylu tytuł ma za zadanie wprowadzić w klimat 

subiektywnych wspomnień i oderwać choć na chwilę od zaganianej i oszczędnej w słowach 

teraźniejszości. 

W studenckim ruchu naukowym wyraźnie widać brak ciągłości i trwałości. Spisanie 

historii jednego koła służyć ma nie tylko utrwalaniu, lecz także stanowić ma pretekst do 

refleksji natury ogólnej i teraźniejszej. 

Studencie Wydziału Biologii – dla Ciebie będzie to okazja zobaczyć niektórych 

nauczycieli akademickich w zupełnie innych rolach: bez siwizny na skroniach i z 

młodzieńczym zapałem w oczach. Być może najdziwniejszą z pozoru konstatacją będzie 

stwierdzenie, że na młodym wydziale opisywana jest historia koła naukowego powstałego 

przed ponad ćwierćwieczem... Jak to możliwe, skoro Uniwersytet obchodzi zaledwie trzecie 

urodziny? Możliwe. Nic nie powstaje w próżni, zaś uniwersytet nie był założony „na 

surowym korzeniu”. Ciągłość tradycji jest wyraźna i widoczna. 

Spisana w tym miejscu historia zawiera z pewnością wiele luk. Niestety nie wszystko 

zostało uwiecznione w kronice. A wspomnienia jednej osoby nie wystarczą, żeby te luki 

wypełnić. Jeśli chciałbyś coś dodać, to zajrzyj na koniec tego tekstu. 

Motywem wspominkowych rozważań jest pytanie: razem czy osobno? Obecnie na 

Wydziale działa kilka kół naukowych. Czy lepszym rozwiązaniem są liczne, wąsko 

specjalizowane koła, czy też jedno z różnorodnymi sekcjami? 

Wielu studentów działających w kołach naukowych obecnych jest teraz wśród kadry 

naukowo-dydaktycznej Wydziału Biologii. Jakkolwiek dostrzegamy głębokie korzenie, to 

historia pisze się dalej... 

 

Okres pierwszy – początki 

Działo się to na WSP w Olsztynie na ulicy Żołnierskiej 14. Studenckie Koło Naukowe 

Biologów zostało założone 28.X.1975 r i ukonstytuowało się w Ogólnopolskim Komitecie 

Koordynującym Studenckich Kół Biologicznych i Przyrodniczych w Warszawie. 

Opiekunkami Koła były mgr Maria Dynowska i mgr Małgorzata Bauman-Majerska. Od 1975 

roku opiekunem była mgr Maria Dynowska. 

W 1975 r. w Kole działało pięć sekcji: dendrologiczna (opiekun dr Piotr Stypiński), 

teriologiczna (dr Janusz Dynowski), hydrobiologiczna (dr Maria Stypińska), dydaktyki 

biologów (mgr Tadeusz Domański) i parazytologiczna (dr Zbigniew Jabłonowski, od roku 

1978 mgr Krzysztof Sudoł). Później (ok. 1977) powstała także sekcja mikrobiologiczna 



(opiekun doc. dr hab. Eugenia Dyner). W 1979 roku, po rocznej przerwie wznowiła 

działalność sekcja hydrobiologiczna a opiekunem został doc. dr hab. Eugeniusz Biesiadka. 

Pierwszą przewodniczącą Koła była studentka Irena Giełwanowska (1975/76), potem 

funkcję tę pełniły kolejno: Anna Krawczyk (1976/77 – obecna dr Anna Robak), Barbara 

Karpińska (1977/78) i Elżbieta Tomaszewska (1979/80). Sekcja teriologiczna w tamtym 

okresie badała występowanie ssaków drapieżnych na terenie miasta Olsztyna, sekcja 

hydrobiologiczna – występowanie Coleoptera i Hydracarina w zbiornikach wodnych 

Olsztyna. 

 

Rok 1977 

W 1977 roku Koło było gospodarzem Ogólnopolskiego Zjazdu Studenckich Kół 

Naukowych Biologów (23-24 kwietnia). Jury w składzie: doc. dr hab. Włodzimierz Jezierski 

(WSP Olsztyn), dr Maria Nagiel (ART Olsztyn), dr Ewa Pawlicka (WSP Olsztyn), dr Jan 

Widuto (ART Olsztyn), mgr Małgorzata Bauman-Majerska (WSP Olsztyn), wysłuchało 12 

referatów mających charakter prac studialnych oraz 7 innych referatów. Pierwszą nagrodę 

zdobyło Koło Naukowe Hydrobiologów i Rybaków ART Olsztyn, drugą KN Biologów UMK 

w Toruniu, trzecią KN Hydrobiologów AR w Szczecinie zaś czwartą KN Biologów WSP w 

Olsztynie za referat Lidii Kosek. 

 

 

 

 
Komisja oceniające wystąpienia studenckie, w środku doc. dr hab. Włodzimierz Jezierski 

 



 
Zasłuchana widownia, pierwsza z prawej obecna dr Anna Robak, wtedy jeszcze studentka 

 

 

Rok 1979 

W lutym 1979 Barbara Karpińska brała udział w II Kongresie Studenckiego Ruchu 

Naukowego w Katowicach. Potem Koło brało udział w sesji naukowej kół biologicznych w 

Toruniu pt. „Ochrona przyrody – ochroną człowieka” (21-23.IV.1979), w czasie której 

zaprezentowany został referat pt. „Propagowanie zagadnień ochrony przyrody w szkołach 

podstawowych i ponadpodstawowych województwa olsztyńskiego” autorstwa Anny Zagulak, 

Anny  Zdaniukiewicz i Elżbiety Tomaszewskiej. W dniach 12-13 maja 1979 r. Koło zostało 

zaproszone do Instytutu Ekologii PAN w Dziekanowie Leśnym.  

Na zebranie Koła w dniu 27.X.1979 zaproszono wojewódzkiego konserwatora 

przyrody mgr Rudolfa Klarowskiego. Na kolejnym zebraniu członkowie sekcji 

Parazytologicznej omówili rezultaty obozu naukowego zorganizowanego w lipcu 1979 w 

Pasymiu. W obozie uczestniczyło 8 osób, opiekunami byli: mgr Krzysztod Sudoł i mgr 

Waldemar Hoczyk. Badano pasożyty bydła, zaś efektem był referat „Ocena parazytologiczna 

pastwiska”.  

27.XI.1979 na spotkanie zaproszony został dr Piotr Przybyłowski z Zakładu 

Mleczarstwa ART. W dniach 13-16 grudnia Koło uczestniczyło w sesji naukowej 

zorganizowanej przez Uniwersytet Gdański. Wtedy podjęto się badań Mazurskiego Parku 

Krajobrazowego. Koło Naukowe Studentów Geografii Uniwersytetu Warszawskiego 

zaprosiło do udziału w obozie naukowym nad zalewem Włocławskim.  



 
Na ulicach Gdańska 

 

Rok 1980 

W lutym 1980 roku odbyła się I Uczelniana Sesja Studenckich Kół Naukowych WSP, 

którego współorganizatorem było Koło Biologów. Na 13 istniejących kół udział czynny 

wzięło 5. Koło Biologów przygotowało 3 referaty: Aleksander Świątecki „Charakterystyka 

mikrobiologiczna Jeziora Długiego”, Elżbieta Tomaszewska „Propagowanie zagadnień 

ochrony przyrody podczas studenckich praktyk pedagogicznych” i Jadwiga Rubaszko 

„Parazytologiczna ocena pastwiska”. 

 

 

 
Koleżanka Jadwiga Rubaszko ma głos... 

 

7.III.1980 – wyjazd do Warszawy na spotkanie w Komitecie Koordynacyjnym 

Naukowych Kół Biologów i Przyrodniczych. 



2-4.V.1980 – wyjazd sekcji hydrobiologicznej do Płocka na seminarium naukowe 

„Aqua 80” poświęcone zagadnieniom wodnym (Elżbieta Tomaszewska i Jadwiga Bocian – 

studentka II roku, szefowa sekcji hydrobiologicznej). Koło przedstawiało referat 

„Występowanie Coleoptera i Heteroptera w Zbiorniku Włocławskim i w Wiśle poniżej 

stopnia wodnego”. Ta tematyka kontynuowana była na obozie naukowych w Murzynowie k. 

Płocka (na zaproszenie KNStudentów Geografii UW). 

2-4.V.80 – Obradował VI Zjazd Naukowych Kół Teriologicznych. Z Koła Biologów 

pojechały: Maria Zawadzka i Elżbieta Barszcz z sekcji teriologicznej (przedstawiły 

komunikat o pracy sekcji). 

 

 

 
 

 

20.V.80 – spotkanie Koła z p. Januszem Grodzińskim – dziennikarzem miesięcznika 

„Warmia i Mazury” na temat zanieczyszczeń wód okolic Olsztyna. 

I na tym urywa się pierwszy okres ciągłości udokumentowanej w kronice... 

 

Okres drugi – najlepsze lata i „złoty wiek” 

Pod koniec marca 1983 r. – po trzyletnie przerwie spowodowanej stanem wojennym - 

Koło Naukowe Biologów WSP w Olsztynie reaktywowało swoją działalność, dzięki 

inspiracji doc. dr hab. Eugeniusza Biesiadki oraz aktywności studentów z pierwszego i 

drugiego roku biologii. Zaczęło się od listopadowej wycieczki (śnieg już padał) w 

poszukiwaniu owadziego życia. Wycieczkę poprowadził docent E. Biesiadka, zaś 

uczestnikami byli dwaj studenci pierwszego roku: Stanisław Czachorowski i Andrzej 



Grudzień. Wkrótce potem było już kilkanaście osób zainteresowanych poznawaniem życia 

bezkręgowców. 

Koło zostało zarejestrowane 1 kwietnia 1983 a statut został zatwierdzony przez 

Rektora WSP prof. dr hab. Stanisława Szteyna. Na walnym zebraniu w dniu 19.IV.83 

wybrano opiekuna Koła – dr Marię Dynowską. Wyłoniono zarząd Koła w składzie: prezes – 

Bożena Bojczewska, wiceprezes – Dariusz Michalczyk, sekretarz – Iwona Fabisiak, 

przewodniczący sekcji: Przemysław Kubiński (II rok biologii), Barbara Borkowska (III rok) i 

Stanisław Czachorowski (I rok). 

W tym czasie Koło działało w trzech sekcjach: 

• Sekcja Florystyczna i Geobotaniczna (opiekun dr Maria Dynowska, 

przewodniczący Barbara Borkowska), 

• Sekcja Badania Bezkręgowców (opiekun doc. dr hab. Eugeniusz Biesiadka, 

przewodniczący sekcji Stanisław Czachorowski), 

• Sekcja Faunistyczno-Muzealna (opiekun dr Janusz Dynowski, przewodniczący 

sekcji Przemysław Kubiński) 

Zebrania Koła odbywały się przeciętnie co dwa tygodnie. Zaplanowano 

wszechstronne badania w rezerwacie „U źródeł rzeki Łyny”. Badania te rozpoczęto już w 

lutym, a kontynuowano w czasie letniego obozu naukowego. 

27-30.IV.1983 – na zaproszenie Koła Naukowego Studentów Filozofii Przyrody 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 3 osoby: Jolanta Likszo, Katarzyna Najmoła i 

Bożena Bojczewska, wzięły udział w II Wiosennej Sesji Przyrodników „Człowiek-

Środowisko”. Koleżanka Jolanta Likszo wygłosiła referat pt. „Biologiczne podstawy 

racjonalnej sieci rezerwatów jeziornych”. 

 

 

 



Koleżanka Jolanta Likszo głosząca swój referat 
 

29.IV.83 – wspólnie z Kołem Dydaktyków Biologii (tak, wtedy był już podział) 

zorganizowaliśmy „Dzień Otwartych Drzwi” dla wszystkich uczniów klas maturalnych 

zainteresowanych biologią. Zgłosiło się kilkanaście osób, które zwiedziły Instytut Biologii i 

wzięło udział w spotkaniu informacyjnym. 

13-30.VI.1983 – obóz naukowych w rezerwacie „U źródeł rzeki Łyny”. Celem obozu 

była dokumentacja faunistyczna i florystyczna rezerwatu. Poszczególne sekcje prowadziły 

badania w obrębie następujących tematów: 

1. fauna bezkręgowców środowisk wodnych, 

2. flora glonów środowisk wodnych, 

3. lądowe zbiorowiska roślinne rezerwatu, 

4. fauna kręgowców rezerwatu. 

 

 

 
U źródeł rzeki Łuny: Jolanta Likszo, Andrzej Kordylas, Przemysław Kubiński, Stanisław 

Czachorowski, mgr Maria Cichocka, mgr Krzysztof Lewandowski, doc. Dr hab. Eugeniusz 
Biesiadka, Iwona Fabisiak, Krystyna Rubaj 

 

 



W obozie uczestniczył także student Andrzej Kordylas z WSP w Słupsku (potem się 

przeniósł do Olsztyna na stałe – widocznie atmosfera naukowych dociekań bardzo mu się 

spodobała...), fotografik z Lublina... i studenci z Poznania badający glony.  

Na spotkaniach referowaliśmy swoje wrażenia i fascynacje z przeczytanych książek, 

przekazywaliśmy relacje z wyjazdów w różne miejsca Polski i Europy, potem także pierwsze 

wyniki swoich własnych badań. Dla mnie osobiście była to znakomita szkoła prezentacji 

wyników i otwarte seminarium naukowe. W tamtych czasach nie było żadnych zajęć do 

wyboru...  

15.XII.83 – ostatnie przed świętami spotkanie, w atmosferze świątecznej, ze 

świecami, srebrnymi kulami i ze skromnym poczęstunkiem. Gwoździem programu był quiz 

przyrodniczy, w którym pierwsze miejsce zajęła Jolanta Likszo, drugie – Stanisław 

Czachorowski a trzecie Przemysław Kubiński. 

 

 

 
Jolanta Likszo, Przemek Kubiński, Iwona Fabisiak 

 

 



Stanisław Czachorowski, Katarzyna Najmoła, Bożena Bojczewska 
 

 
Doc. dr hab. Eugeniusz Biesiadka, dr Maria Dynowska 

 

 
Doc. dr hab. Eugeniusz Biesiadka, dr Maria Dynowska, Stanisław Czachorowski 

 

 
Jolanta Likszo, Przemysław Kubiński, Iwona Fabisiak, mgr Krzysztof Lewandowski 



 

Rok 1984 

11-14.IV.84 – po raz kolejny wyjazd 6 osób (Jolanta Likszo, Krystyna Rubaj, Bożena 

Bojczewska, Dariusz Michalczyk, Małgorzata Karmasz i Andrzej Kordylas) do Lublina i 

udział w III Wiosennej Sesji Przyrodników „Przyroda-Człowiek-Środowisko”. 

 

 
Zasłuchani w treści wystąpień: Jolanta Likszo, Andrzej Kordylas 

 
 

 
Na lubelskich ulicach: Dariusz Michalczyk, Jolanta Likszo, Małgorzata Karmasz, Krystyna 

Rubaj, Bożena Bojczewska 
 

Wyniki własnych badań chcieliśmy zaprezentować na szerszym forum. 

Zorganizowaliśmy więc konferencję ogólnopolską. II Ogólnopolska Sesja Kół Naukowych 

Biologów odbyła się w dniach 8-10 maja 1984 r. w Kikitach ph. „Problematyka terenów 

chronionych”. Projekt znaczka wykonał Stanisław Czachorowski. Sesja była dużym 

przedsięwzięciem organizacyjnym, ale przyniosła nam wiele satysfakcji. Przyjechało wielu 

przedstawicieli kół naukowych z całej Polski. Nasze Koło zaprezentowało kilka referatów, 



relacjonujących wyniki badań w rezerwacie „U źródeł rzeki Łyny”. Planowaliśmy wydać 

drukiem nasze badania... ale kłopoty techniczno-wydawnicze uniemożliwiły to 

przedsięwzięcie. A że nic w przyrodzie nie ginie, część wyników opublikowana została 

później w pismach naukowych, już nie pod szyldem Koła. 

W czasie dwóch dni wygłoszono 24 referaty (w tym 21 studenckich). Członkowie 

naszego Koła wygłosili: 

• „Ogólna charakterystyka fizjograficzna systemu źródeł Łyny” (S. 

Czachorowski, D. Michalczyk) 

• „Aktualny stan zbiorowisk roślinnych na terenie rezerwatu źródeł Łyny” (L. 

Zajkowska, K. Rubaj) 

• „Charakterystyka Hydracarina systemu źródeł Łyny” (J. Albert, D. 

Michalczyk) 

• „Ephemeroptera i Plecoptera źródeł Łyny” (J. Albert, A. Kordylas) 

• „Heteroptera źródeł Łyny” (A. Kordylas) 

• „Chironomidae źródeł Łyny” (J. Likszo) 

• „Trichoptera źródeł Łyny” (S. Czachorowski) 

• „Badania ilościowe nad makrofauną systemu źródeł Łyny (sekcja badania 

bezkręgowców, referat zespołowy) 

• „Struktura populacji drobnych gryzoni na terenie rezerwatu źródła rzeki Łyny” 

(P. Kubiński) 

• Skład gatunkowy ssaków rezerwatu Źródła Rzeki Łyny” (B. Bojczewska). 

•  

znaczek i ... 



 ...logo konferencji 

Trzeciego dnia zorganizowana była wycieczka przyrodnicza dla uczestników 

konferecji.. 

Jury w składzie: doc dr hab. Eugenia Dyner, dr Janusz Dynowski, mgr Krzysztof 

Lewandowski przyznało następujące nagrody: I miejsce K. Wiśniewska i K. Dąbrowski 

(SGGW Warszawa), II T. Zachara i M. Zwieniecki (SGGW Warszawa), III – Andrzej 

Kordylas (WSP w Olsztynie). 

 

 

 
Dariusz Michalczyk w czasie wystąpienia 

 

 



 
Doc. dr hab. Eugenia Dyner, Stanisław Czachorowski, Darusz Michalczyk 

 

 
Stanisław Dąbrowski (wojewódzki konserwator przyrody), doc. dr hab. Eugeniusz Biesiadka, 

dr Janusz Dynowski, Przemek Kubiński, Andrzej Kordylas... 
 

 
Komisja oceniająca studenckie wystąpienia: dr Janusz Dynowski, doc. dr. hab. Eugenia 

Dyner, mgr Krzysztof Lewandowski 
 



 
Kol. Andrzej Kordylas odbierający nagrodę... 

 

Podczas kolejnego Walnego Zebrania (23.V.1984) po sprawozdaniu i dyskusji na 

temat dalszej działalności wybrano nowego opiekuna koła – doc. dr hab. Eugeniusza 

Biesiadkę, prezesa Koła – Andrzeja Kordylasa, wice prezesa – Stanisława Czachorowskiego, 

sekretarza – Bożenę Warzechę, i członka zarządu – Jolantę Likszo. Powołano także nową 

sekcję – mikrobiologiczną, której opiekunem został mgr Aleksander Świątecki. 

Drugi obóz naukowy zorganizowaliśmy w Niedźwiedziu k. Słomnik (okolice 

Krakowa). Wcześniej wymagało to od nas uzyskania odpowiednich pozwoleń (to był jeszcze 

chyba stan wojenny) i udało nam się zdobyć przydział.... całego kartonu pasztetu. Jedliśmy 

ten pasztet przez cały obóz. I byliśmy szczęśliwi, że w dobie pustych półek mieliśmy jako-

taką aprowizację. W czasie obozu badaliśmy makrofaunę wodną źródlisk Wyżyny 

Miechowskiej. Źródliska rozproszone były w promieniu wielu kilometrów. Nie wszędzie 

mogliśmy dojść pieszo, dlatego autobusami przejeżdżaliśmy codziennie wiele kilometrów. 

Nie obyło się bez przygód, jako że niektóre, daleko od siebie położone wsie miały identyczne 

nazwy... 

 

 
W czasie badań terenowych w poszukiwaniu wodnych bezkręgowców: Andrzej Kordylas, 

Iwona Fabisiak, Małgorzata Karmasz, Jolanta Likszo... 
 



 

 
...mgr Krzysztof Lewandowski i Andrzej Kordylas 

 

Jesienią 1984 roku rozpoczęliśmy .... przygotowania do obozu naukowego w Nigerii! 

Napisaliśmy sporo listów w poszukiwaniu wsparcia finansowego. Nie udało się. Chcieliśmy 

więc zorganizować obóz naukowy w Bułgarii. Też się nie udało (jeśli nie liczyć faktu, że SB 

zainteresowało się nami i naszym opiekunem...). 

W tym czasie zorganizowaliśmy spotkanie z artystą fotografikiem Ryszardem 

Czerwińskim. Nieco później współorganizowaliśmy Sesję Polskiego Towarzystwa 

Zoologicznego ph. „Rola studenckiego ruchu naukowego w realizacji celów dydaktyczno-

wychowawczych” (14 grudnia 1984). 

 

Rok 1985 

14.III.1985 – byliśmy z wizytą u Ojców Werbistów w Pieniężnie - konserwowaliśmy i 

naprawialiśmy zbiory muzealne z całego świata, oraz zrobiliśmy rekonesans wzdłuż rzeki 

Wałszy. Zaś nieco później odbyła się wycieczka całego koła do Muzeum Etnograficznego w 

Pieniężnie. 

 

 

 



 
Z kim rozmawia Darek Michalczyk? 

 

 
Mgr Krzysztof Lewandowski uczy księży preparowania ... 

 

Lipiec 1985 – ostatni obóz naukowy. Tym razem w Drozdowie. Noclegi mieliśmy w 

nowopowstałym Muzeum Przyrody w Drozdowie. Celem badawczym było poznanie fauny 

bezkręgowców wodnych Doliny Narwi oraz przygotowanie kolekcji owadów dla Muzeum. W 

tym czasie młodym pracownikiem Muzeum był mgr Andrzej Górski, który po kilku latach 

przeniósł się do Olsztyna. 

 



 

 
Przed budynkiem Muzeum Przyrodniczego w Drozdowie 

 

W tym samym roku ogłosiliśmy konkurs na logo Koła. Wygrał projekt kol. Stanisława 

Czachorowskiego. Dlaczego żuk gnojarz? Bo w tym czasie prowadziliśmy także badania nad 

koprofauną. W symbolu jest jeszcze jedna aluzja, lecz znają ją tylko wtajemniczeni... 

 Znaczek Koła Naukowego Biologów 

 

W 1986 roku ukazała się pierwsza samodzielna publikacja naszego członka w piśmie 

naukowym: 

Andrzej Kordylas, 1986. Ciekawy przypadek anomalii u Hydraena riparia Kug. (Coleoptera, 

Hydraenidae). Przegląd Zoologiczny t. 30, str.: 235-237. 

Kolejna praca przyjęta została do druku w kilka miesięcy później: 

Czachorowski S., 1986. Wstępne badania makrobentosu cennych przyrodniczo źródeł 

Wyżyny Miechowskiej. Spektrum, 2 (1): 125 - 134. 

To właśnie publikacje naukowe, organizowane obozy, spotkania referatowe oraz 

ogólnopolskie konferencje są wyznacznikami tego „złotego okresu”. Przynajmniej w moim 

odczuciu najpełniej oddają „naukowość” studenckich kół... 

 

Rok 1986 



Pod koniec kwietnia 1986 uczestniczyliśmy w I Studenckim Ogólnopolskim 

Sympozjum Naukowym ph. „Ochrona i degradacja środowiska”, które odbyło się w 

Akademii Rolniczej w Krakowie (tu mała dygresja - każdy spotkania studenckie numeruje 

według swojego, lokalnego uznania – to przykład braku ciągłości w skali ogólnopolskiej). Na 

spotkaniu nasze referaty zdobyły nagrody: 

• II miejsce (8 tys. zł) Stanisław Czachorowski za referat „Wstępne badania 

makrobentosu cennych przyrodniczo źródeł Wyżyny Miechowskiej” 

• V miejsce (6 tys. zł) Wojciech Górski za referat „Stan antropogenicznych 

zanieczyszczeń mikrobiologicznych Wielkich Jezior Mazurskich”. 

Pod koniec roku 1986 rozpoczęliśmy badania faunistyczne torfowiska koło wsi 

Wrzesina. Efektem tego było rozpoczęcie dwóch prac magisterskich z wykorzystaniem 

zebranego materiału. 

Jakkolwiek odbywało się wiele spotkań, ślad w kronice pozostawiły tylko niektóre: 

14.05.1986 – spotkanie poświęcone narkomanii. 

11.12.86. referat kol. S. Czachorowskiego „Prawie wszystko o chruścikach 

(Trichoptera)” 

10.01.87 – wycieczka do Poznania 

12.03.87 – na zebraniu projekcja filmu o tematyce przyrodniczej. 

5.03.87 – referat „roślinne biorytmy” 

 

Rok 1987 

Pod koniec „złotego wieku” Koło Naukowe Biologów WSP w Olsztynie 

zorganizowało swą trzecią konferencje. III Olsztyńska Ogólnopolska Sesja Studenckich 

Naukowych Kół Biologów i Przyrodników odbyła się w dniach 4-5 maja 1987 r.  w 

Olsztynie. W tym czasie prezesem Koła był Wojciech Górski (po studiach przez krótki czas 

pracował w Zakładzie Mikrobiologii). Odnotowaliśmy stosunkowo mało zgłoszeń na sesję, 

bardzo małe było także zainteresowanie ze strony studentów biologii WSP w Olsztynie. Tak, 

to był naprawdę zmierzch.... Nasze referaty: 

• S. Czachorowski „Dydaktyczne walory programu badawczego WRZESINA, 

prowadzonego przez Koło Naukowe Biologów WSP w Olsztynie” 

• Trzy referaty Koła Naukowego Dydaktyków Biologii, Ewa Piórkowska,  

„Formy pracy członków Koła Naukowego Dydaktyków Biologii WSP w 

Olsztynie z młodzieżą szkół średnich”, Jolanta Zielińska „Adaptacja do 



zawodu nauczycielskiego absolwentów kierunku biologia WSP w Olsztynie w 

świetle badań KNDB, Marzewska „Udział studentów WSP w Olsztynie w 

zajęciach fakultatywnych organizowanych przez zakład Dydaktyki Biologii. 

• Wojciech Górski – otwarcie sesji 

• S. Czachorowski „informacje o ogólnopolskim programie inwentaryzacji 

płazów i gadów” 

• Andrzej Kordylas (już jako pracownik WSP w Słupsku) „Coleoptera rzeki 

Pasłęki” 

• S. Czachorowski „Rozmieszczenie chruścików (Trichoptera) w profilu 

podłużnym Pasłęki” 

• P. Kubiński (już jako nauczyciel w Mławie) „Pluskwiaki wodne (Heteroptera) 

rzekli Pasłęki” 

• Elżbieta Żebrowska „Wstęne badania wodopójek (Hydracarina) okolic Łomży 

i Wizny” 

• P. Kubiński „Heteroptera wodne okolic Łomży” 

• Jacek Albert „Jętki (Ephemeroptera) rzeki Gizeli” 

• Wojciech Górski „Stan antropogrenicznych zanieczyszczeń 

mikrobiologicznych Wielkich Jezior Mazurskich” 

 

Zmierzch 

Kolejne lata to próby wznowienia aktywnej i intensywnej pracy Koła. Bez większych 

rezultatów. Ot taka przeciętna wegetacja... Coś się działo, lecz namacalnych dowodów 

skutecznej działalności bardzo mało... w Kronice! 

22 kwietnia 1989 r. odbyło się spotkanie wspominkowe absolwentów Koła, członków 

z najaktywniejszego okresu działalności, ph. „Sześciolecie reaktywowania Koła Naukowego 

Biologów”. Obecni byli: Jolanta Likszo, Stanisław Czachorowski, Iwona Fabisiak, Bożena 

Bojczewska (Wiercińska), Małgorzata Karmasz, Bożena Niemińska, Borzena Warzecha, 

Andrzej Kordylas, Przemysław Kubiński, H. Nowacka. 

W tym czasie wiele zaczęło się w Polsce i na olsztyńskich uczelniach zmieniać. 

Otworzyły się zupełnie nowe możliwości. Koło naukowe przestało być azylem „podziemnych 

knowań” i wyspą wolności naukowych poszukiwań dla studentów. Wiele z tego, co stanowiło 

specyfikę i wyjątkowość działalności studentów w kołach naukowych, zaczęło coraz 

intensywniej istnieć na normalnych zajęciach.  



Część tradycji kol. S. Czachorowski – już jako pracownik Zakładu Ekologii i Ochrony 

Środowiska próbował kontynuować, jako opiekun grupy studentów zainteresowanych 

badaniami owadów. Aktywność skupiała się głównie w formie wypraw naukowych oraz 

tematycznych spotkań. Czasem owocowało pracą magisterską.  

Studenci zainteresowani ornitologią skupieni byli wokół lek. wet Jacka 

Nowakowskiego (również z Zakładu Ekologii i Ochrony Środowiska). Letnie obozy 

poświęcone wodnym makrofitom organizowała mgr Hanna Ciecierska (Zakład Botaniki) zaś 

o tematyce mikrobiologicznej dr Aleksander Świątecki (Zakład Mikrobiologii). Mimo 

formalnej „jedności” były to niezależne od siebie działające grupy studentów. Studencki ruch 

naukowy skupiony był wokół poszczególnych pracowników naukowych i zakładów i nie 

stanowił samorządnej „jedności”. Nie można więc już mówić o jednym Kole Naukowym 

Biologów... 

W tym czasie obozy ornitologiczne organizowane były w Dolinie Biebrzy, zaś 

wyprawy hydro-entomologiczne w różnych latach wyruszały do: Mazurskiego Parku 

Krajobrazowego, różne miejsca Białorusi, okolice Górowa Iławeckiego i Parku 

Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego. Rezultatem tych wypraw były prace magisterskie 

oraz prace naukowe publikowane przez pracowników. 

 

1996 wyjazd do Jazb, okolice Jeziora Sielawa – (Wschodnia Białoruś) 

 

 

 
Ognisko nad brzegiem jeziora... 

 
 
 



 
Z wizytą w Instytucie Zoologii Akademii Nauku Białorusi (od prawej: dr Andriej Nesterowicz, 

dr Stanisław Czachorowski) 
 

 

 

 Studenci uczestniczący w wyprawie nad jez. Sielawa: Iwona Jeleń, Ewa Jakóbowska, 

Katarzyna Stefańska, Elżbieta Dzioba, Agnieszka Linkiel, Letycka Karuzo. 

 
Obóz w Mazurskim Parku Krajobrazowym, Krutyń  1996 rok... 

 
Polscy i białoruscy studenci we wsi Krutyń 

 



Polscy studenci uczestniczący w wyprawie do Mazurskiego Parku: Marta Tkaczuk, 

Iwana Jeleń, Ewa Jakóbowska, Letycka Karuzo, Katarzyna Stefańska, Agnieszka Linkiel, 

Elżbieta Dzioba, Wioletta Trzeciakowska, Katarzyna Białoskórska 

 

 

 

1997 – Zielonaja koło Mińska (Białoruś) 

 
Na stacji terenowej „Zielonaja” 

 
W czasie pracy... 



 
... i niezbyt wykwintnego posiłku! 

 
 Studenci uczestniczący w wyprawie białoruskiej: Aneta Ługowska, Beata Rybacka, 

Bożena Gierałtowska, Monika Łada, Joanna Golińczak, Ewa Lewandowska. Wracając do 

Polski jak zwykle zabraliśmy grupę studentów z Białorusi... i pojechaliśmy tym razem do 

Damnicy nad rzekę Łupawę. Nasi studenci: Aneta Ługowska, Beata Rybacka, Bożena 

Gierałtowska, Monika Łada, Joanna Golińczak, Ewa Lewandowska, Beata Stryjewska, Iwona 

Gutowska, Maria Kołakowska. 

 
 
 

1998 obóz w Łunnej nad Niemnem (Białoruś) 

... brak zdjęć, uczestniczyli: Edyta Wieczorek, Edyta Boroszko, Renata Klimczewska, 

Katarzyna Skuza, Wioletta Hryniuka, Joanna Piwowarska 

 

Metamorfoza?  

Tuż przed formalnym powstaniem Uniwersytetu pojawiła się kolejna próba 

reaktywacji Koła Naukowego Biologów (11.01.1999). Po kilku spotkaniach 

„reaktywacyjnych”, 26 listopada 1999 r. na walnym zebraniu wybrano władze Koła: prezes – 

Tomasz Majewski, wiceprezes Robert Lasecki, sekretarz – Bogdan Browarski.  

Studenci podjęli się badań florystyczno-faunistycznych zbiorników wodnych na 

Jarotach (Olsztyn). Zostały one wykorzystane w racy magisterskiej. 

Po udziale w konferencji naukowej zorganizowanej przez Lubuski Klub Przyrodników 

w Łagowie (27.04.1999) zrodził się pomysł zarejestrowania Koła jako organizacji 



pozarządowej. I nie byłaby to pierwsza organizacja wyrosła na bazie studenckiego ruchu 

naukowego (przykładem wcześniejszym może być poznańska SALAMANDRA). 

 Z tego okresu widoczne są duże luki w kronice. Odnaleźć można jedynie dwie 

informacje: 

16.03.99 spotkanie referatowe „drobne zbiorniki wodne” 

lipiec 1999 obóz w Górowie Iławeckim. 

 

 
Po drogach.... 

 
 

 
... i bezdrożach... 



 
...w końcu przy grilu wypoczywając! 

 
 

W badaniach uczestniczyli dr Stanisław Czachorowski, mgr Lech Pietrzak, mgr 

Monika Pietrzak, mgr Tomasz Majewski, studenci biologii naszej uczelni, Marta Mońko, 

Daniel Rykowski, Katarzyna Rudowska, .... studentka z Bydgoszczy Joanna Gutowska, dwie 

studentki z Lublina i uczennica liceum z Piątek - Marta Kowalczyk 

 

Próby reaktywacji Koła Naukowego Biologów zakończyły się.... założeniem typowej 

organizacji pozarządowej – Klubu Przyrodników Warmii i Mazur, zarejestrowanego w sądzie 

jesienią 2001 roku.  

 

Co dalej? 

Rodzi się kilka refleksji na temat perspektyw studenckiego ruchu naukowego. 

Niewątpliwie obecnie studenci biologii są znacznie liczniejsi. „W dawnych czasach” na WSP 

średnio było 40-50 studentów na jednym roku. Obecnie na Wydziale Biologii jest ich ponad 

trzykrotnie więcej. Zmieniły się także realia zewnętrzne. Nic nie krępuje swobodnej 

aktywności studentów. Coraz więcej zajęć mogą studenci wybierać, łącznie ze stypendiami 

zagranicznymi. Ponadto w poszukiwaniu doświadczeń zawodowych część studentów 

zainteresowanych jest uczestnictwem w różnorodnych projektach.  

Można przypuszczać, że w coraz większym stopniu studenci skupiać się będą wokół 

różnych zespołów badawczych poszczególnych katedr naszego wydziału. Równocześnie 

jednak prawdopodobnie w większym niż kiedyś stopniu angażować się będą w działalność 

organizacji pozarządowych i towarzystw naukowych. Byłoby więc to odejście od „kółek 

zainteresowań” w kierunku bardziej „dorosłych” i profesjonalnych przedsięwzięć. Zaś 



zarejestwowane NGO można traktować jako w pełni samodzielne koło „międzywydziałowe” 

czy nawet „międzyuczelniane”... 

Czas pokaże, czy są to trafne przypuszczenia.  

Nie wydaje się jednak, aby zamierać miały koła naukowe. Na Wydziale Biologii jest 

już ich kilka. I raczej ich przybywa aniżeli ubywa. 

 Efemeryczny charakter kół naukowych nie wynika z ich słabości, lecz z krótkiego 

okresu przebywania w murach uczelni. Pięć lat to krótki okres. Krótkotrwałość członkostwa 

w kole generuje ustawiczny brak ciągłości i sinusoidalną aktywność. W tym kontekście 

trwalsze byłoby jedno koło z wieloma sekcjami – zawsze jakaś grupa gwarantowałaby 

chociażby minimalną aktywność i zapewniała przekazywanie „pałeczki” młodszym. Niestety, 

polityka finansowania studenckiego ruchu naukowego powoduje, że zakładanych jest wiele 

kół... Bo dofinansowywane są koła a nie przedsięwzięcia czy projekty badawcze. Te ostanie 

wszak mogą być zlokalizowane w poszczególnych katedrach czy też organizacjach 

pozarządowych. 

 Cokolwiek by nie pisać na temat studenckiego ruchu naukowego, to zawsze koła 

naukowe pozostaną niezbędnym uzupełnieniem „normalnej” dydaktyki. Na tej podstawie 

sądzę, że mimo różnorodnych zawirowań i dostosowywań do zmieniającej się rzeczywistości 

koła naukowe pozostaną stałym elementem „krajobrazu” na Wydziale Biologii. 

 

 

 

Podaj dalej... 

Jaką formę przyjmie studencki ruch naukowy na Wydziale Biologii w najbliższych 

latach? Odpowiedź na to pytanie „leży w studenckich rękach” 

Zamykając definitywnie działania Koła Naukowego Biologów przekazujemy kronikę 

w godne ręce studenckiego koła entomologicznego Kortoptera. A przekazanie pałeczki nie 

jest przypadkowe. Nastąpiło ono m.in. w czasie obozu naukowe w Łajsie.... 



 
Nad jeziorem Kośno: Edyta Serafina (UMCS Lublin), dr hab. Stanisław Czachorowski prof. 

UWM, Witold Szczepański (sierpień 2001 r.) 
 

 

spisał Stanisław Czachorowski w żakowskim stanie zwany Szymek vel Leń 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.S. Jeśli drogi Czytelniku znalazłeś nieścisłości lub braki, prześlij swoje uwagi lub 

uzupełnienia, najlepiej okraszone ilustracjami, na adres: stacz@matman.uwm.edu.pl. Mile 

widziane byłyby refleksje absolwentów zawierające odpowiedź na pytanie ile i co dała Ci 

„zabawa” w koło naukowe. 

 

mailto:stacz@matman.uwm.edu.pl
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