
Najwa¿niejsze tezy drugiej czêœci
prezentacji „Uwarunkowania ekono-

miczne i œrodowiskowe rozwoju

œródl¹dowej gospodarki rybackiej

i akwakultury w Polsce”, przedstawio-
nej przez Andrzeja Lirskiego, dotycz¹ce
akwakultury:

� Wobec znacznego administracyj-
nego ograniczenia po³owów mor-
skich warunkiem zwiêkszenia kon-
sumpcji ryb i owoców morza jest
produkcja akwakultury. Wzrost
produkcji w akwakulturze jest nad-
rzêdnym celem Wspólnej Polityki
Rybackiej, przy istotnym za³o¿eniu,
¿e postêp uzyskuje siê w sposób
zrównowa¿ony pod wzglêdem œro-
dowiskowym, spo³ecznym i gospo-
darczym. Za³o¿one do osi¹gniêcia
cele wymuszaj¹ silne merytoryczne
wsparcie ze strony nauki.

� Optymalne wykorzystanie potencja³u akwakultury
zarówno w Polsce, jak i ca³ej UE wymaga dzia³añ
w czterech priorytetowych obszarach: (1) upraszczania
procedur administracyjnych, (2) zapewnienia zrówno-
wa¿onego rozwoju i wzrostu akwakultury poprzez sko-
ordynowane planowanie przestrzenne, (3) zwiêkszenia
konkurencyjnoœci sektora akwakultury oraz (4) stoso-
wania zasady równych warunków dzia³ania.

� Chów ryb w akwakulturze jest determinowany przez
wiele istotnych czynników przyrodniczych i ekono-
micznych. Do czynników przyrodniczych zalicza siê
zmiany œrodowiska naturalnego oraz zmiany klima-
tyczne, istotne s¹ równie¿ zagro¿enia w produkcji
akwakultury zwi¹zane z presj¹ zwierz¹t rybo¿er-
nych. Nie do przecenienia jest równie¿ wp³yw akwa-
kultury na bioró¿norodnoœæ, istotne znaczenie ma
produkcja cennych przyrodniczo ryb na potrzeby
zarybieñ wód otwartych.

� W gospodarce rynkowej o sukce-
sie sektora akwakultury decyduj¹
równie¿ aspekty ekonomiczne,
wœród nich aktualny i oczekiwany
stan rynku ryb, czynniki socjoeko-
nomiczne i rynkowe oraz procesy
globalizacji. Znacz¹cy wp³yw na
rentownoœæ sektora maj¹ równie¿
œrodki unijne uzyskane w ramach
zakoñczonych ju¿ i przysz³ych
programów operacyjnych.

� Zakres niezbêdnej dla uzyskania
harmonijnego wzrostu akwakultury
problematyki badawczej jest bar-
dzo szeroki i z³o¿ony, szczególnie
w aspekcie integracji akwakultury
i œrodowiska. Wœród bardzo istot-
nych obszarów badawczych
wymieniæ nale¿y badania optymali-
zacji wykorzystania zasobów

wody, wp³ywu hodowli na œrodowisko, zdrowotnoœci
i ¿ywienia ryb, introdukcji nowych gatunków ryb do
akwakultury, reprodukcji i podchowu ryb, badañ
genetycznych, tak¿e w aspekcie odpornoœci na cho-
roby. Koniecznoœæ monitorowania sektora akwakul-
tury zarówno dla potrzeb administracji krajowej, jak
i unijnej, a tak¿e dla innych odbiorców (nauka, organi-
zacje pozarz¹dowe) wymaga zwiêkszenia zakresu
zbieranych danych i ich analizy. Zwiêkszaj¹ca siê
oferta handlowa ryb wymusza równie¿ zintensyfiko-
wanie badañ rynku produktów akwakultury i innowa-
cyjnych rozwi¹zañ w przetwórstwie ryb.

Zaprezentowane na Kongresie Nauk Rolniczych refe-
raty zosta³y przygotowane przez autorów tak¿e w postaci
oryginalnych prac twórczych, które obecnie s¹ na etapie
recenzowania, a nastêpnie bêd¹ opublikowane w jednym
z czasopism naukowych.

�Konferencje � Seminaria � Informacje � Spotkania � Zjazdy � Targi � Wystawy

I Wêgiersko-Polskie Spotkanie Producentów Ryb

W dniach 22-24 wrzeœnia 2015 roku odby³o siê
I Wêgiersko-Polskie Spotkanie Producentów Ryb. Organi-
zatorem spotkania by³o Central-Hungarian Aquaculture
Research Center (CENTRALFISH), a wspó³organizatorem

ze strony polskiej Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski
w Olsztynie (UWM w Olsztynie). Uczestnikami byli hodowcy
ryb, przedstawiciele organizacji rybackich, administracji
rz¹dowej i naukowcy.
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G³ównym punktem programu by³a konferencja odby-
waj¹ca siê pod has³em „Ramiê w ramiê dla rozwoju s³odko-
wodnej akwakultury”. Jej ide¹ by³a wymiana pogl¹dów
i doœwiadczeñ dotycz¹cych zarówno teraŸniejszoœci, jak
i zmian, które zasz³y w okresie transformacji rybactwa po
1989 roku. Ka¿dy temat by³ przedstawiany przez stronê
wêgiersk¹ i polsk¹. Pierwsze wyst¹pienia pokaza³y obecny
stan akwakultury w obydwu krajach, a ich autorami byli dr
hab. István Szûcs (Wêgierski Zwi¹zek Producentów Ryb)
i prof. Janusz Guziur (UWM Olsztyn). W kolejnych scharak-
teryzowano zmiany zwi¹zane z prywatyzacj¹ rybactwa po
1989 roku (dr István Németh, Wêgierski Zwi¹zek Producen-
tów Ryb i Rybackich U¿ytkowników Wód, dr hab. Konrad
Turkowski – UWM w Olsztynie). Ostatnie prezentacje pierw-
szego dnia pokaza³y mo¿liwoœci rozwoju akwakultury sta-
wowej, a ich autorami byli József Szabó – Öko 2000 Vál-
lalkozás i Miros³aw Cieœla – SGGW w Warszawie.

Drugi dzieñ spotkania rozpocz¹³ siê zwiedzaniem miej-
sca spotkania, farmy rybackiej w Akasztó (œrodko-
wo-po³udniowe Wêgry). Jest to nowoczesny, multifunkcjo-
nalny oœrodek, którego g³ówn¹ czêœci¹ jest kompleks oko³o
300 ha stawów, w których hodowany jest g³ównie karp.

Chów ryb (m.in. jesiotrowatych – jesiotra rosyjskiego

i bie³ugi) odbywa siê równie¿ w basenach betonowych

umieszczonych w hali. Oœrodek posiada ³owiska dla wêd-

karzy, miejsca noclegowe, restauracjê. Znaczna czêœæ

wyhodowanych ryb sprzedawana jest na miejscu, czemu

dobrze s³u¿y ma³a przetwórnia. Woda do zasilania stawów

jest w du¿ym stopniu pompowana, co jest charaktery-

styczne dla wiêkszoœci wêgierskich obiektów stawowych.

W celu zmniejszenia kosztów z tym zwi¹zanych na terenie

kompleksu stawów powsta³a instalacja fotowoltaiczna.

By³o widoczne, ¿e oferta obiektu cieszy siê du¿ym zaintere-

sowaniem wêdkarzy i turystów, a my równie¿ byliœmy pod

jego wra¿eniem.

Nastêpnie odby³a siê druga czêœæ prezentacji, pod-

czas której omówiono wykorzystanie funduszy europej-

skich (Peter Lengyel – Ministerstwo Rolnictwa Wêgier,

Igor Wawrzyniak – MRiRW) oraz przedstawiono

dzia³alnoœæ organizacji pozarz¹dowych dzia³aj¹cych

w sektorze. Ze strony wêgierskiej wyst¹pi³ dr László

Váradi, prezes Wêgierskiego Zwi¹zku Producentów Ryb,

natomiast ze strony polskiej Marek Ferlin (Polskie Towa-
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Fot. 1. Widok ogólny na budynek, w którym znajduje siê sala konferencyjna na
farmie w Akasztó.

Fot. 2. Rejestracja uczestników wêgiersko-polskiego spotkania.

Fot. 3. Prezentacja referatu dotycz¹cego polskiej akwakultury przez przedsta-
wiciela IRS w Olsztynie.

Fot. 4. Widok na czêœæ kompleksu stawowego obiektu w Akasztó.



rzystwo Rybackie), Zbigniew Szczepañski (Towarzystwo
Promocji Ryb) oraz Bartosz Bartkowski (Stowarzyszenie
Producentów Ryb £ososiowatych). Na zakoñczenie konfe-

rencji przedstawiono dwie prezentacje dotycz¹ce nowych
kierunków i trendów zmian w akwakulturze, które przygo-
towali prof. dr hab. Urbányi Béla, Uniwersytet Œw. Stefana
oraz dr hab. Miros³aw Szczepkowski i prof. dr hab.
Zdzis³aw Zakêœ (IRS w Olsztynie).

Spotkanie przebiega³o w bardzo przyjaznej, tradycyjnej
dla polsko-wêgierskich kontaktów, atmosferze.
W przysz³oœci przewidziano kontynuacjê rozpoczêtych
spotkañ producentów ryb, a nastêpne odbêdzie siê w Pol-
sce. Serdeczne podziêkowania nale¿¹ siê organizatorom
zarówno ze strony wêgierskiej, jak i koordynuj¹cym wyjazd
i pobyt ze strony polskiej: Panom dr S³awomirowi Krej-
szeffowi i dr Danielowi ¯arskiemu.

Miros³aw Szczepkowski, Zdzis³aw Zakêœ

Instytut Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie

Miêdzynarodowa konferencja „Restocking of fish
resources and control of exploitation”

Organizatorem konferencji by³a S³u¿ba Rybactwa

dzia³aj¹ca w ramach Ministerstwa Rolnictwa Republiki

Litewskiej (Fisheries Service under The Ministry of Agricul-

ture of the Republic of Lithuania). By³o to dwudniowe spo-

tkanie (17-18.09.2015), a zorganizowane zosta³o w Kownie

(Republika Litewska). Uczestniczyli w nim g³ównie przed-

stawiciele sektora rybactwa reprezentuj¹cy kraje

nadba³tyckie, np. z Bia³orusi, Danii, Litwy, £otwy i Polski.

Konferencja dotyczy³a problematyki zarybieñ i eksploatacji

wód otwartych, w tym Morza Ba³tyckiego. Na zaproszenie

organizatorów konferencji pracownicy Instytutu Rybactwa

Œródl¹dowego w Olsztynie (IRS w Olsztynie) wyg³osili dwa

referaty. Prof. dr hab. Zdzis³aw Zakêœ zapozna³ zebranych

z najnowszymi wynikami badañ prowadzonych w IRS

w Olsztynie, a dotycz¹cymi problematyki zarybieñ wód

otwartych narybkiem ryb drapie¿nych (szczupaka i sanda-

cza) wstêpnie podchowanym w systemach recyrkulacyj-

nych (RAS) (tytu³ referatu: „Effects of stocking earthen

ponds and lakes with pike (Esox lucius) and pikeperch (San-

der lucioperca) fingerlings reared in recirculating aquacul-

ture systems”). Z kolei dr hab. Miros³aw Szczepkowski

przybli¿y³ uczestnikom zagadnienie produkcji siei szlachet-

nej w RAS i efektywnoœci zarybieñ wód otwartych tego

rodzaju materia³em (tytu³ prezentacji: “The use of RAS for
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Fot. 5. Od³ów karpia z jednego ze stawów w obiekcie w Akasztó.

Fot. 7. Wnêtrze podchowalni na farmie w Akasztó.

Fot. 6. Zwiedzanie podchowalni na farmie w Akasztó.



reintroduction of whitefish”). W sumie pierwszego dnia kon-
ferencji wyg³oszono kilkanaœcie referatów, a ca³oœæ
zwieñczy³a o¿ywiona dyskusja. Organizatorzy konferencji

zapewnili t³umaczenie symultaniczne (jêzyki: angielski,
litewski i rosyjski), co z ca³¹ pewnoœci¹ prze³o¿y³o siê na jej
otwarty, bardzo merytoryczny charakter.
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Fot. 1. Uczestnicy konferencji na Litwie.

Fot. 2. Sala konferencyjna w Kaunas Hotel na Litwie (tu¿ przed rozpoczêciem
konferencji).

Fot. 4. Przeprawa promowa na rzece Neris (Wilia).

Fot. 3. Zarybienie rzeki Neris (Wilii) jesiotrem ostronosym.
Fot. 5. Wnêtrze jednej z podchowalni na Litwie. W basenie widoczny narybek

jesiotra ostronosego.



Drugiego dnia konferencji jej uczestnicy mieli mo¿li-
woœæ zwiedziæ litewskie obiekty wylêgarniczo-podchowal-
nicze, zajmuj¹ce siê produkcj¹/podchowem materia³u zary-
bieniowego (np. wêgorza europejskiego i jesiotra ostrono-
sego). W tym dniu przeprowadzono równie¿ pokazowe
zarybienie rzeki Neris (rzeka Wilia – prawy, najd³u¿szy
dop³yw Niemna) materia³em jesiotra ostronosego. Na
koniec tej krótkiej notki warto podkreœliæ, ¿e IRS w Olsztynie
œciœle wspó³pracuje ze stron¹ litewsk¹, szczególnie
w obszarze zarybieñ wód otwartych. Przyk³adem tej owoc-
nej wspó³pracy by³a m.in. ta konferencja.

Zdzis³aw Zakêœ, Miros³aw Szczepkowski

Instytut Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie

Studenci z Uniwersytetu w Czerniowcach ponownie na
praktyce w Instytucie Rybactwa Œródl¹dowego
w Olsztynie

Ju¿ siê sta³o tradycj¹, ¿e w drugiej po³owie lipca do
Instytutu Rybactwa Œródl¹dowego przyje¿d¿a na praktykê
grupa studentów z Uniwersytetu Czerniowieckiego pod
opiek¹ wyk³adowców. Praktyki te odbywaj¹ siê w ramach
umowy o wspó³pracy podpisanej pomiêdzy naszymi jed-
nostkami. Termin praktyk nie jest przypadkowy: to z jednej
strony okres wakacyjny – wolny od zajêæ na uczelni, a z dru-
giej zbiega siê on z pocz¹tkiem podchowu wylêgu jesiotra
ostronosego Acipenser oxyrinchus, prowadzonym w pra-
cowni Zak³adu Ichtiologii. Dziêki temu studenci III roku
Wydzia³u Biologii i Biotechnologii mog¹ uzupe³niæ wiedzê
teoretyczn¹, uzyskan¹ na uniwersytecie w ramach
wyk³adów z dyscypliny „intensywne technologie w akwa-

kulturze”, wiedz¹ praktyczn¹ z zakresu intensywnego
chowu materia³u zarybieniowego jesiotra. Studenci maj¹
okazjê uczestniczyæ bezpoœrednio w procesie chowu,
zapoznaj¹c siê z przygotowywaniem pokarmu naturalnego:
inkubacj¹ i wzbogacaniem naupliusów artemii, a nastêpnie
z technik¹ karmienia pokarmem naturalnym i potem sztucz-
nym (fot. 1, 2, 3).
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Fot. 6. Dyrektor S³u¿by Rybactwa dzia³aj¹cej przy Ministerstwie Rolnictwa Re-
publiki Litewskiej (Pani Indré Šidlauskiené) oraz uczestnicy konferencji
reprezentuj¹cy IRS w Olsztynie (M. Szczepkowski po prawej, Z. Zakêœ
po lewej).

Fot. 1. Inkubacja jaj artemii.
Fot. 2. Wa¿enie porcji jaj artemii.



Wykonuj¹ równie¿ proste prace obs³ugowe: podawa-
nie pokarmu, czyszczenie basenów, liczenie i okresowe
wa¿enie ryb, dziêki czemu nabieraj¹ niezbêdnego doœwiad-
czenia praktycznego.

W trakcie prawie dwutygodniowego pobytu w Instytu-
cie zorganizowano im wycieczkê do Zak³adu Hodowli Ryb
Jesiotrowatych w Pieczarkach (fot. 4). Umo¿liwi³o to zapo-
znanie siê z liniami technologicznymi do chowu starszych
jesiotrów, a tak¿e innych gatunków ryb (fot. 5, 6).

Równolegle z praktyk¹ studenck¹ pracownicy naukowi
Uniwersytetu Czerniowieckiego oraz Zak³adu Ichtiologii IRS
przeprowadzili seriê eksperymentów dotycz¹cych metod
wzbogacania naupliusów artemii preparatami zawieraj¹cymi
niezbêdne kwasy t³uszczowe. Zebrany materia³ badawczy
przewieziono do Uniwersytetu, gdzie zostan¹ przeprowa-
dzone niezbêdne badania biochemiczne.

Wieloletnia, bliska wspó³praca pomiêdzy naszymi jed-
nostkami oprócz dydaktycznego ma równie¿ wymiar
naukowy. Jej efektem s¹ wspólne publikacje naukowe
i popularnonaukowe, prezentacje na konferencjach nauko-
wych, a tak¿e zrealizowane i przygotowywane projekty,
w tym wa¿ny dla obu krajów projekt restytucji sterleta w gór-

nym basenie Dniestru (Khudiy i in. 2013, Khudiy i in. 2014,
Kolman i in. 2012, Kolman i in. 2013, Kushiryk i in. 2015).

Lidia Khuda1, Oleksiy Khudyi1, Ryszard Kolman2

1Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy

im. J. Fedkovicha, Czerniowce – Ukraina
2Instytut Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie
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Fot. 3. Nape³nianie karmników wzbogaconymi naupliusami artemii.

Fot. 6. Próba z³owienia i demonstracji narybku jesiotra ostronosego.

Fot. 5. Krótki wyk³ad nt. chowu i zachowañ narybku jesiotra ostronosego.

Fot. 4. Grupa studentów i pracowników naukowych z Ukrainy w towarzystwie
pracownika IRS w ZHRJ w Pieczarkach.



Piêkny Jubileusz

Prof. dr Stanis³aw Konstanty Bontemps

Urodzi³ siê 18 wrzeœnia 1925 r. w Sierakowie

(pow. Kutno). Po ukoñczeniu szko³y powszechnej

w Warszawie w 1938 r. zda³ egzamin wstêpny do

Gimnazjum i Liceum im. A. Mickiewicza, gdzie

ukoñczy³ pierwsza klasê. Dalsz¹ naukê w tej szkole

przerwa³ wybuch wojny, kontynuowa³ naukê w taj-

nym nauczaniu. Œwiadectwo dojrza³oœci otrzyma³

w 1944 r. Jednoczeœnie w czasie okupacji uczêsz-

cza³ do szko³y zawodowej rolniczo-leœnej w War-

szawie przy ul. Pu³awskiej.

W czasie okupacji od 1941 r. nale¿a³ do ruchu

oporu, pocz¹tkowo w Szarych Szeregach,

a nastêpnie w Armii Krajowej. W 1944 r. ukoñczy³

Szko³ê Podchor¹¿ych Rezerwy im. Gen. W³. Sikor-

skiego. Uczestniczy³ w Powstaniu Warszawskim

w Zgrupowaniu ¯ywiciel. Zosta³ ranny 13.08.1944 r. Nastêpnie by³

w oddzia³ach partyzanckich w Kampinosie i w lasach opoczyñskich.

Po wyzwoleniu pracowa³ w maj¹tku PNZ Glesno w powiecie wyrzyskim.

W roku akademickim 1945/1946 rozpocz¹³ studia na Wydziale Rolniczym

SGGW w Warszawie, gdzie w 1951 r. uzyska³ stopieñ in¿yniera rolnika. Od

drugiego roku studiów specjalizowa³ siê w Studium Rybackim, utworzonym

przy Wydziale Rolniczym przez prof. F. Staffa. W czasie studiów bra³ udzia³

w pracach badawczych prowadzonych przez SGGW na jez. Tajty i biologicz-

no-rybackich badaniach Wis³y. Stopieñ magistra nauk agrotechnicznych uzy-

ska³ przedstawiaj¹c pracê o wzroœcie leszcza w niektórych jeziorach mazur-

skich. Pracê rozpocz¹³ w czasie studiów w 1950 r. w charakterze zastêpcy

asystenta w Zak³adzie Ichtiobiologii i Rybactwa SGGW, a nastêpnie pracowa³

w Komisji Organizacyjnej Instytutu Rybactwa Œródl¹dowego.

W Instytucie Rybactwa Œródl¹dowego pracowa³ przez 46 lat, od 1

stycznia 1951 r. do 1 grudnia 1997 r. w charakterze pracownika naukowego.

Jednak praca naukowa nie by³a jego jedynym zajêciem. W okresie organiza-

cji nowo powsta³ego Instytutu by³ bardzo zaanga¿owany w prace organiza-

cyjne, w jego budowê i wyposa¿enie. By³ bardzo mocno zwi¹zany z tworze-

niem placówek w Warszawie, Gi¿ycku, Wa³czu i delegatury w Krakowie,

a nastêpnie budow¹ Doœwiadczalnej Stacji Stawowej w ¯abieñcu (1952 r.)

i Terenowej Pracowni Rzecznej w Gdañsku Oliwie (1953 r.), a w póŸniejszym

czasie sprawowa³ kontrolê nad budow¹ bazy doœwiadczalnej, wykorzy-

stuj¹cej zrzuty ciep³ej wody z elektrowni Siekierki.

Zakres dzia³alnoœci naukowej Profesora Bontemps by³ bardzo sze-

roki, obok uczestniczenia w badaniach biologiczno-rybackich Wis³y

i badaniach prowadzonych na jez. Tajty, zajmowa³ siê problematyk¹ zanie-

czyszczenia wód, opracowaniem za³o¿eñ racjonalnej gospodarki rybac-

kiej w projektowanych zbiornikach zaporowych, oddzia³ywaniem

przep³awek na populacje certy i troci, ochron¹ wód i rybactwa przed zanie-

czyszczeniami, chowem pstr¹gów, wykorzystaniem zrzutów ciep³ej wody

do podchowu pstr¹ga têczowego. Chêtnie uczestniczy³ w pracach tereno-

wych. W latach 1954-1969 prowadzi³ bardzo szerokie badania certy

w kraju i rozszerzy³ je o badania w Cze-

chos³owacji. W ramach tych badañ prowa-

dzi³ masowe znakowania tego gatunku

w ujœciu Wis³y i podkarpackich dop³ywach.

Efektem tych prac by³o opracowanie dla

praktyki wytycznych do gospodarowania

tym gatunkiem, 8 prac naukowych i mono-

grafia („Certa” 1971), która mimo up³ywu lat

jest dalej szeroko wykorzystywana przez

ludzi zajmuj¹cych siê tym gatunkiem.

Ponadto uzyskane wyniki by³y podstaw¹ do

przygotowania rozprawy doktorskiej i po jej

prezentacji w 1966 r. otrzyma³ stopieñ dok-

tora nauk przyrodniczych. Prof. Bontemps

mia³ bardzo dobre kontakty z praktyk¹,

która chêtnie z Nim wspó³pracowa³a. By³ twórc¹ „Serwisu gospodarki

pstr¹gowej”.

W 1967 r. uzyska³ stypendium we Francji w Stadion Hydrobiologie de

Paris oraz w Conseil Superior de la Peche w latach 1973-1975. Ponadto

efektem tego pobytu by³o sprowadzenie do Polski pstr¹gów têczowych

wycieraj¹cych siê jesieni¹. Dziêki Jego inicjatywie i dobrym kontaktom

nawi¹zanym w czasie tego pobytu, kilku kolegów pojecha³o do Francji na

praktyki pstr¹gowe.

Za osi¹gniêcia w pracy naukowej w 1973 r. zosta³ powo³any na sta-

nowisko docenta, a w 1989 r. otrzyma³ tytu³ profesora.

Pe³ni³ liczne funkcje kierownicze w Instytucie, w latach 1971-1975 by³

kierownikiem Zak³adu Gospodarki Rybackiej w Rzekach i Zbiornikach Zapo-

rowych, przez nastêpne 4 lata by³ zastêpc¹ dyrektora Instytutu do spraw

naukowo-badawczych, a w latach 1979-1995 pe³nomocnikiem dyrektora

ds. zak³adów w ¯abieñcu.

Wyj¹tkowo ³atwo nawi¹zywa³ kontakty zarówno z rówieœnikami, jak

z m³odszymi kolegami. Chêtnie s³u¿y³ pomoc¹ i rad¹. Na spotkaniach kole-

¿eñskich by³ dusz¹ towarzystwa.

Za udzia³ w Powstaniu Warszawskim i walkach partyzanckich zosta³

odznaczony krzy¿ami Walecznych, Partyzanckim, medalami Za War-

szawê, Zwyciêstwa i Wolnoœci oraz Odznak¹ Grunwaldzk¹, Medalem Woj-

ska Polskiego (czterokrotnie).

Za dzia³alnoœæ naukow¹, organizacyjn¹ i spo³eczn¹ zosta³ odznaczony

licznymi odznaczeniami: Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, Krzy¿em Kawalerskim

Orderu Odrodzenia Polski, wyró¿niony nagrod¹ zespo³ow¹ I i II stopnia Mini-

stra Rolnictwa oraz odznaczeniami Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego. Jest

jednym z pierwszych uhonorowanych Medalem Profesora Stanis³awa Kor-

win-Sakowicza, Cz³onkiem Honorowym Polskiego Towarzystwa Rybac-

kiego i Cz³onkiem Honorowym Stowarzyszenia Producentów Ryb £ososio-

watych. Posiada liczne odznaczenia resortowe.

Drogi Jubilacie, ¿yj nam d³ugo i szczêœliwie, abyœmy mogli korzystaæ

dalej z Twoich rad.

Prof. dr hab. Ryszard Bartel
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