
wskazuje, ¿e po numerze rejestracyjnym nale¿y dodaæ

literê:

„R" oznaczaj¹c¹ uprawnionego do rybactwa lub

„A" oznaczaj¹c¹ sprzêt p³ywaj¹cy s³u¿¹cy do amator-

skiego po³owu ryb. Regulacja ta nie pozostawia najmniej-

szych w¹tpliwoœci, ¿e rejestruje siê i oznakowuje sprzêt

p³ywaj¹cy s³u¿¹cy zarówno do tzw. zawodowego (R), jak

i amatorskiego (A) po³owu ryb. Od tej zasady jest tylko jeden

wyj¹tek przewidziany w art. 13 ust. 3 ustawy rybackiej zwal-

niaj¹cym uprawnionego do rybactwa w obrêbie hodowla-

nym z obowi¹zku oznakowania i rejestracji sprzêtu

p³ywaj¹cego sku¿¹cego po³owom.

Pojawiaj¹ siê dwa pytania:

1) czy ponton jest rzeczywiœcie œrodkiem p³ywaj¹cym

s³u¿¹cym do po³owu ryb? – a je¿eli tak

2) czy ponton s³u¿¹cy tylko do dostarczania haczyka z

przynêt¹ jest œrodkiem p³ywaj¹cym s³u¿¹cym do ama-

torskiego po³owu ryb? OdpowiedŸ twierdz¹ca na pierw-

sze z postawionych pytañ wynika ze starannego odczy-

tania § 17 rozporz¹dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju

Wsi z 12 listopada 2001 r. w sprawie po³owu ryb oraz

warunków chowu, hodowli i po³owu innych organizmów

¿yj¹cych w wodzie (DzU nr 138, poz. 1559 ze zm.). Prze-

pis ten wy³¹cza z obowi¹zku rejestracji na podstawie

ustawy rybackiej tylko statki rejestrowane i oznakowane

na podstawie odrêbnych przepisów, tj. przepisów ¿eglu-

gowych. Ka¿dy inny sprzêt p³ywaj¹cy, który mo¿e s³u¿yæ

do po³owu ryb, zarówno zawodowego, jak i amatorskie-

go, podlega rejestracji na podstawie ustawy rybackiej.

OdpowiedŸ na drugie pytanie jest nieco bardziej

z³o¿ona. Proste skojarzenie podpowiada, ¿e wêdkarz korzy-

sta ze sprzêtu p³ywaj¹cego wtedy, kiedy znajduj¹c siê w

³odzi b¹dŸ w³aœnie pontonie ma wêdkê i ³owi. Jest to wsza-

k¿e skojarzenie zbyt proste. Chodzi o definicjê amatorskiego

po³owu ryb zamieszczon¹ w art. 7 ust. 1 ustawy rybackiej,

który za taki po³ów uznaje pozyskiwanie ryb wêdk¹ lub kusz¹

Postawmy przeto pytanie, czy kusznik podwodny p³yn¹cy

³odzi¹ lub pontonem na miejsce, w którym bêdzie po³awia³

pod wod¹, korzysta ze sprzêtu p³ywaj¹cego s³u¿¹cego ama-

torskiemu po³owowi ryb? Myœlê, ¿e odpowiedŸ twierdz¹ca

¿adnych w¹tpliwoœci nie budzi, a przecie¿ kusznik podwodny

nie pozyskuje ryb z ³odzi czy pontonu, gdy¿ z natury rzeczy

schodz¹c pod wodê musi opuœciæ sprzêt p³ywaj¹cy.

Podobnie nale¿y rozstrzygn¹æ postawione mi zasadni-

cze pytanie. Istot¹ wêdkowania jako amatorskiego po³owu

ryb jest pozyskiwanie ryb wêdk¹. Wobec tego w pojêciu

pozyskiwania mieœci siê ka¿da czynnoœæ wykonywana przez

wêdkarza, która prowadzi go do celu, jakim jest pozyskiwa-

nie ryb. Je¿eli tak¹ czynnoœci¹ jest wywiezienie haczyka z

przynêt¹ na odleg³oœæ powiedzmy tych 100 metrów, to mie-

œci siê ona w pojêciu „pozyskiwania", poniewa¿ bez umoco-

wania haczyka z przynêt¹ pozyskiwanie ryb jest niemo¿liwe.

Dlatego na postawione mi pytanie odpowiadam twierdz¹co:

tak, wywiezienie pontonem haczyka z przynêt¹ na jak¹œ

odleg³oœæ jest czynnoœci¹ mieszcz¹c¹ siê w pojêciu pozyski-

wania ryb, a zatem s³u¿¹cy do tego ponton jest sprzêtem

p³ywaj¹cym s³u¿¹cym amatorskiemu po³owowi ryb, czyli

podlega obowi¹zkowi rejestracji i oznakowania.

Dokonywanie po³owu wêdkarskiego z wykorzystaniem

sprzêtu p³ywaj¹cego niezarejestrowanego lub nieoznakowa-

nego albo oznakowanego niezgodnie z przepisami jest wykro-

czeniem z art. 27a ust. 1 pkt 6 ustawy rybackiej, zagro¿onym

kar¹ grzywny (od 20 do 5000 z³) lub nagany, z obowi¹zkiem

orzeczenia œrodków karnych w postaci upublicznienia orze-

czenia o ukaraniu, przepadku sprzêtu p³ywaj¹cego oraz

trwa³ego lub czasowego odebrania karty wêdkarskiej .

Wojciech Radecki

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

,,Certyfikacja karpia – dlaczego warto’’

Czyli dziœ wybór, jutro obowi¹zek

I Kursokonferencja hodowców karpia,

Toruñ 23-25 kwietnia 2012 r.

Obserwuj¹c nie najlepsze tendencje rynkowe dla kar-

pia w ostatnim okresie warto zwróciæ uwagê na to, co

mo¿na zrobiæ, aby zmierzyæ siê z nowymi realiami rynko-

wymi. Wychodz¹c temu naprzeciw Towarzystwo Promocji

Ryb ,,Pan Karp’’ organizuje cykl szkoleñ w ramach projektu

pod wspólnym tytu³em ,,Certyfikacja karpia – dlaczego war-

to’’. G³ównym za³o¿eniem projektu jest utrzymanie wysokiej

pozycji karpia wœród konsumentów. Jego odbiorcami s¹

producenci karpia, sieci sprzeda¿y ryb, przetwórcy rybni

oraz sami konsumenci.

Na miejsce ,,I Kursokonferencji hodowców karpia’’

wybrano Toruñ. Dlaczego dokonano takiego wyboru?
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Dokonano go, kieruj¹c siê niew¹tpliwie urokami miasta (w

1997 roku toruñska starówka zosta³a wpisana na listê œwia-

towego dziedzictwa UNESCO), które jest jednym z najcen-

niejszych pod wzglêdem iloœci zachowanych zabytków

z okresu œredniowiecza.

Frekwencja uczestników toruñskiego spotkania prze-

ros³a najœmielsze oczekiwania organizatorów. Zak³adano

przybycie niewielkiej liczy uczestników, natomiast na miej-

scu zjawi³o siê oko³o 100 osób, wœród nich przedstawiciele

niemal ka¿dego województwa. Nie dziwi fakt, ¿e najlicz-

niejsz¹ grupê stanowili rybacy z województwa lubelskiego,

województwo to od lat ma najwy¿sz¹ produkcjê krajow¹

karpia (ponad 2000 ton; Lirski 2011), ale licznie reprezento-

wane by³y i inne regiony, takie jak województwo dol-

noœl¹skie czy zachodniopomorskie. Cieszy fakt, ¿e uczest-

nikami by³o te¿ liczne grono studentów Wydzia³u Ochrony

Œrodowiska i Rybactwa UWM w Olsztynie.

Pierwszego dnia w podwojach hotelu Helios Mercure

wszystkich przyby³ych wita³ sam prezes TPR ,,Pan Karp’’ pan

Zbigniew Szczepañski. Wszyscy uczestnicy, którzy przybyli

kilka godzin wczeœniej, mogli wzi¹æ udzia³ w pierwszej nieofi-

cjalnej czêœci kursokonferencji, jak¹ by³a wycieczka do

Muzeum Etnograficznego (najwiêksza kolekcja rybo³ówstwa

tradycyjnego w Polsce).

Po wspólnym obiedzie, czyli oko³o godziny 15.00

nast¹pi³a rejestracja uczestników po³¹czona z uroczy-

stym otwarciem kursokonferencji. W mowie otwie-

raj¹cej gospodarz spotkania Zbigniew Szczepañski

przedstawi³ krótko za³o¿enia szkolenia, powita³

i przedstawi³ licznie przyby³ych goœci, w tym przedsta-

wicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Urzêdu

Marsza³kowskiego w Toruniu. Nastêpnie g³os zabra³

dyrektor dr Janusz Wrona, który przedstawi³ mo¿liwo-

œci wsparcia przez MRiRW certyfikacji produktów ryb-

nych z funduszy unijnych. Zapewniaj¹c, ¿e œrodki na te

cele z programu ,,PO RYBY 2007-2013’’ s¹ jeszcze

dostêpne dla beneficjatów.

Aby nadaæ t³o dwudniowym warsztatom, pierwszego

dnia zaplanowano wyk³ady otwieraj¹ce, w tym:

– wyk³ad inauguracyjny Tomasza Kulikowskiego pt.

,,Trendy na rynku rybnym i ich potencjalny wp³yw na

wielkoœæ oraz formy sprzeda¿y karpia’’, przejrzyœcie

naœwietli³ obecne oraz przysz³e miejsce karpia na

rynku, który podlega jak i inne produkty trendom

i zjawiskom rynkowym;

– Ewa Dudziak w swoim wyk³adzie przedstawi³a wyni-

ki i doœwiadczenia w kilkuletniej sprzeda¿y karpia

przez pryzmat firmy przetwórczej jak¹ reprezentuje;

– wyk³ad Krzysztofa Rakosza o bardzo wa¿nym pro-

blemie, jakim jest sprzeda¿ ¿ywego karpia, przed-

stawi³ poza podstawowymi pojêciami, takimi jak

marketing, potrzeby klienta tak¿e cykl ¿ycia produk-

tu, czyli produkt ¿yje tak d³ugo, jak d³ugo zaspokaja

potrzeby konsumenta.

Pierwszy dzieñ wyk³adów by³o to tylko preludium

i Ÿród³o informacji do dwudniowych warsztatów. Dzieñ ten

zakoñczy³ siê kolacj¹ i wspólnym rejsem statkiem Wiking po

Wiœle. Z pok³adu statku pasa¿erowie mogli obejrzeæ nocn¹

panoramê toruñskiej starówki. Po skoñczonym rejsie, nie

brakowa³o chêtnych na dalsze zwiedzanie miasta.

Dzieñ drugi kursokonferencji, czyli pierwszy dzieñ

warsztatów rozpocz¹³ siê oczywiœcie œniadaniem

i podzia³em uczestników na cztery grupy. Gdy dwie grupy

bra³y udzia³ w 1,5-godzinnych zajêciach poœwiêconych

Global Gap oraz HACCP i ISO 22000, nastêpne dwie

uczestniczy³y we wspólnych zajêciach z marketingu.

– System certyfikacji Global Gap, zajêcia prowadzone

przez Adama Cybulskiego, który na pocz¹tku przed-

stawi³ za³o¿enia systemu oraz podstawowe pojêcia

tam wystêpuj¹ce, nastêpnie w czêœci æwiczeniowej

uczestnicy mieli za zadanie dokonaæ analizy ryzyka

dla prowadzonej hodowli, bior¹c pod uwagê takie

aspekty jak dobrostan, bezpieczeñstwo pracowni-

ków oraz ochronê œrodowiska, czyli nic innego jak

projekt Global Gap dla hodowli ryb.
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Fot. 1. Uczestnicy szkolenia w trakcie wyk³adów (na dalszym pla-
nie studenci WOŒiR).

Fot. 2. Panorama Torunia widziana ze statku Wiking.



– System certyfikacji HACCP i ISO 22000, zajêcia te

prowadzi³a Barbara Robak, omówi³a ona podstawo-

we za³o¿enia ww. systemów oraz da³a uczestnikom

zadanie podania propozycji CCP ( Critical Control

Points), czyli krytycznych punktów kontrolnych

w hodowli karpia oraz w przetwórstwie ryb.

– Najwiêkszym zainteresowaniem cieszy³y siê wœród

uczestników warsztaty marketingowe, prowadzone

wspólnie przez Zbigniewa Szczepañskiego, Toma-

sza Kulikowskiego oraz Krzysztofa Rakosza. Specy-

fika warsztatów opiera³a siê na rozwi¹zaniu zadañ

w szeœciu grupach, przyk³adowymi zadaniami by³y:

� Jak sprzedaæ karpia hotelom i restauracjom.

� Jak zorganizowaæ swoj¹ w³asn¹ sieæ sprzeda¿y kar-

pia.

� Do kogo powinien byæ adresowany certyfikat karpia

i co powinien zawieraæ.

Oczywiœcie najciekawsze pomys³y zosta³y nagro-

dzone.

Punktem kulminacyjnym dnia by³a uroczysta kolacja

w ruinach XIII-wiecznego Zamku Krzy¿ackiego, w czasie

której oprócz pokazu bicia monet mo¿na by³o obejrzeæ

pokaz walk rycerskich, w których mogli braæ udzia³ uczest-

nicy szkolenia. Wieczór uœwietni³ pokaz filmu ,,Komturia’’ –

niesamowite widowisko ³¹cz¹ce grê œwiate³ i dŸwiêku opo-

wiadaj¹ce historiê zamku.

Trzeci dzieñ podsumowuj¹cy kursokonferencjê roz-

pocz¹³ swoim wyk³adem pt. ,,Jak promowaæ dobry produkt

na przyk³adzie kampanii: Karp na œwiêta i wiesz co jesz?’’

Zbigniew Szczepañski. Po nim nast¹pi³a dyskusja na

tematy obecne podczas kursokonferencji. Jedno co odró¿-

nia³o to spotkanie od innych to to, ¿e ró¿ni hodowcy zaczêli

mówiæ nagle wspólnym jêzykiem o potrzebie certyfikacji.

Przy okazji kursokonferencji uhonorowano ozdobnym

witra¿em za wk³ad w promocjê ryb dyrektora Instytutu

Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie pana prof. dr. hab.

Bogus³awa Zdanowskiego, a br¹zowe ³uski ,,Pana Karpia’’

otrzymali Ewa Dudziak z firmy ,,Sona’’ oraz Janusz Preuhs.

Podsumowanie

Wspólne tezy uczestników, podsumowuj¹ce kursokon-

ferencjê:

– zrozumiano potrzebê certyfikacji, czyli zrobiono

pierwszy krok ku certyfikacji karpia;

– jeœli nie zostanie stworzony w³asny certyfikat jakoœci

karpia, zostanie on narzucony;

– certyfikat powinien byæ honorowany przez odbior-

ców karpia oraz organy administracji pañstwowej,

byæ nieskomplikowany i prawnie usankcjonowany,

wydawany przez jedn¹ instytucjê (tu zasugerowano

IRS w Olsztynie), mieæ wspólne logo (np. Pan Karp),

zaspokajaæ w pe³ni potrzeby rynku i co najwa¿niej-

sze powinien byæ akceptowany przez hodowców.

Spotkanie przebieg³o w mi³ej, iœcie rodzinnej atmosfe-

rze, na ka¿dym kroku mo¿na by³o zauwa¿yæ profesjonalizm

organizatorów. Za ich wk³ad w organizacjê nale¿¹ siê s³owa

wielkiego uznania.

Operacja wspó³finansowana przez Uniê Europejsk¹ ze

œrodków Europejskiego Funduszu Rybackiego zapew-

niaj¹ca inwestycje w zrównowa¿one rybo³ówstwo.

Krzysztof Ciszewski
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Fot. 3. Gospodarz spotkania oraz zaproszeni goœcie za sto³em
prezydialnym.

Fot. 4. Laureaci najlepszych pomys³ów marketingowych w trakcie
warsztatów (w tym przedstawiciele GRyb. Siemieñ oraz
GRyb. Jedlanka).

Fot. 5. Wrêczanie pami¹tkowego witra¿u prof. dr. hab.
Bogus³awowi Zdanowskiemu.



XXXI Miêdzynarodowa Konferencja Polskiego

Towarzystwa Fykologicznego w Olsztynie

W dniach 17-20 maja 2012 roku odby³a siê XXXI Miêdzy-

narodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Fykologicz-

nego (PTF) pod has³em „Glony w œrodowisku cz³owieka - tak-

sonomia, ekologia i rola w ocenie stanu ekologicznego

naszych wód", wspó³organizowana przez Instytut Rybactwa

Œródl¹dowego im. St. Sakowicza oraz Wydzia³ Nauk o Œrodo-

wisku Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego. Komitet orga-

nizacyjny tworzyli pracownicy tych instytucji, a jednoczeœnie

cz³onkowie PTF: prof. dr hab. Andrzej Hutorowicz (IRS), dr in¿.

Bo¿ena Jaworska (WNoŒ UWM)) i dr in¿. Agnieszka Napiór-

kowska-Krzebietke (IRS). Konferencjê honorowym patrona-

tem objêli rektor Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego prof.

dr hab. Józef Górniewicz, dyrektor Instytutu Rybactwa

Œródl¹dowego prof. dr hab. Bogus³aw Zdanowski oraz dzie-

kan Wydzia³u Nauk o Œrodowisku UWM dr hab. Krystyna

Demska-Zakêœ, prof. UWM.

Uroczyste otwarcie konferencji, które swoj¹ obecno-

œci¹ zaszczycili prorektor ds. kadr UWM prof. dr hab. Tade-

usz Rawa, dyrektor IRS prof. dr hab. Bogus³aw Zdanowski

oraz dziekan Wydzia³u Nauk o Œrodowisku dr hab. Krystyna

Demska-Zakêœ, prof. UWM, odby³o siê w pomieszczeniach

Biblioteki G³ównej UWM. Nastêpnie wyg³oszone zosta³y

referaty plenarne, przygotowane przez wybitnych przedsta-

wicieli europejskiego œrodowiska fykologicznego. Pierwszy

dzieñ obrad zakoñczy³ spacer po starówce olsztyñskiej

i zakwaterowanie w CRiW „Leœne Wrota" pod Olsztynem –

miejscu obrad w czasie kolejnych dwóch dni.

W konferencji uczestniczy³o ponad 80 osób, poza przed-

stawicielami prawie wszystkich polskich oœrodków akademic-

kich, tak¿e cz³onkowie Zarz¹du Federacji Europejskich Towa-

rzystw Fykologicznych, w tym przewodnicz¹cy Brytyjskiego

Towarzystwa Fykologicznego, Chorwackiego Towarzystwa

Fykologicznego, Greckiego Towarzystwa Fykologicznego,

Hiszpañskiego Towarzystwa Fykologicznego, Polskiego

Towarzystwa Fykologicznego oraz Sekcji Fykologicznej Nie-

mieckiego Towarzystwa Botanicznego

Program spotkania fykologów wype³ni³y trzy sesje refera-

towe oraz dwie sesje posterowe, w czasie których zaprezen-

towano 14 referatów i 55 posterów. Zgodnie z has³em konfe-

rencji porusza³y one zagadnienia taksonomii glonów znajdo-

wanych w ró¿nych krajach œwiata (m.in. euglenin z Tajlandii),

formowania siê hormogoniów sinic, ale tak¿e szeroko pojêtej

ekologii glonów, a wiêc zale¿noœci pomiêdzy typami zbiorni-

ków wodnych a struktur¹ planktonu roœlinnego, czynników

œrodowiskowych wp³ywaj¹cych na zbiorowiska bentosowych
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Fot. 1. Przed Bibliotek¹ Uniwersyteck¹ – miejscem otwarcia konfe-
rencji.

Fot. 2. Zdjêcie grupowe uczestników XXXI konferencji PTF.



okrzemek, zmian struktury perifitonu w rzekach wywo³anych

zmianami klimatu. Omawiano tak¿e problem zagro¿enia dla

zdrowia, jakie stwarzaj¹ toksyny sinicowe oraz mo¿liwoœci

oceny ich toksycznoœci metodami biologicznymi. Wiod¹cym

zagadnieniem konferencji by³a prezentacja nowych metod

oceny stanu ekologicznego jezior i rzek, opracowanych pod

wp³ywem wymogów stawianych przez Ramow¹ Dyrektywê

Wodn¹ UE. W programie nie zabrak³o tradycyjnej czêœci

warsztatowej – sesji mikroskopowej, któr¹ poprowadzi³

wybitny specjalista prof. František Hindák ze S³owackiej Aka-

demii Nauk. Mikroskopy udostêpni³ oficjalny sponsor konfe-

rencji – Spó³ka PRECOPTIC CO z Warszawy.

Wieczory w drugim i trzecim dniu obrad tradycyjnie

wype³ni³y ognisko oraz uroczysta kolacja, zamykaj¹ca kon-

ferencjê. W czasie uroczystego zamkniêcia XXXI Miêdzy-

narodowej Konferencji Polskiego Towarzystwa Fykologicz-

nego wrêczona zosta³a specjalna honorowa nagroda

dyrektora IRS za najlepsz¹ prezentacjê o œrodowisku wod-

nym oraz rozstrzygniêto konkurs na najlepszy poster pre-

zentowany przez m³odego naukowca.

Andrzej Hutorowicz,

Agnieszka Napiórkowska-Krzebietke

Fotografie: Alica Hindáková, František Hindák, Andrzej

Hutorowicz, Agnieszka Napiórkowska-Krzebietke
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Fot. 4. Sesja referatowa.

Fot. 5. Sesja posterowa.

Fot. 6. Sesja mikroskopowa.

Fot. 7. Przed tradycyjnym ogniskiem.

Fot. 3. Spacer po olsztyñskiej starówce.



Podsumowanie XVII Konferencji Rybackich U¿ytkowników

Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych w 2012 roku

W dniach 30, 31 maja i 1 czerwca 2012 r. w Hotelu

Star-Dadaj Resort & SPA, nad jeziorem Dadaj w Ramsowie

k. Barczewa odby³a siê konferencja pt: „Rozwój wspó³pracy

przedstawicieli sektora rybactwa œródl¹dowego jako spo-

sób wdra¿ania zasad zrównowa¿onego korzystania z zaso-

bów rybackich”. Konferencja ta by³a trzecim ju¿ spotkaniem

przedstawicieli sektora rybackiego zorganizowanym

w ramach rozpoczêtego w roku 2010 i zaplanowanego do

realizacji w ci¹gu szeœciu lat projektu pt: „Opracowanie

i wdra¿anie zasad zrównowa¿onego korzystania z zasobów

rybackich oraz rozwój wspó³pracy przedstawicieli sektora

rybactwa œródl¹dowego”, wspó³finansowanego przez Uniê

Europejsk¹ ze œrodków finansowych Europejskiego Fundu-

szu Rybackiego.

W spotkaniu uczestniczy³o ponad 100

osób reprezentuj¹cych ró¿ne instytucje

zwi¹zane z sektorem rybactwa œródl¹dowego

w Polsce. Najliczniejsz¹ grup¹ by³y osoby

najœciœlej zwi¹zane z rybactwem, czyli ichtio-

lodzy z gospodarstw rybackich, pracownicy

PZW i osoby fizyczne prowadz¹ce

dzia³alnoœæ ryback¹. Kolejn¹ wa¿n¹ grupê

stanowili przedstawiciele szeroko rozumianej

administracji pañstwowej i samorz¹dowej,

a wiêc pracownicy Regionalnych Zarz¹dów

Gospodarki Wodnej, Urzêdów Marsza³kow-

skich, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji

Rolnictwa, Pañstwowej Stra¿y Rybackiej,

a tak¿e Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju

Wsi. W konferencji uczestniczyli tak¿e pracownicy Mor-

skiego Instytutu Rybackiego w Gdyni i oczywiœcie Instytutu

Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie.

W pierwszym dniu konferencji omówiono stan jezioro-

wej produkcji rybackiej pod wzglêdem wielkoœci od³owów,

sytuacji ekonomiczno-finansowej jeziorowych gospo-

darstw rybackich w 2011 roku (prof. dr hab. Arkadiusz

Wo³os, Zak³ad Bioekonomiki Rybactwa IRS) oraz gospo-

darki zarybieniowej prowadzonej na jeziorach w 2011 roku

(dr in¿. Maciej Mickiewicz, Zak³ad Bioekonomiki). Stan

gospodarki rybackiej prowadzonej na zbiornikach zaporo-

wych w roku 2011 omówi³ mgr in¿. Tomasz Czerwiñski,

a problematykê dotycz¹c¹ racjonalnej gospodarki w obwo-

dach rybackich ustanowionych na wodach rzek i zbiorników

zaporowych poruszy³ dr hab. Wies³aw

Wiœniewolski prof. IRS. z Zak³adu Rybac-

twa Rzecznego IRS w ¯abieñcu.

Ponadto wyst¹pienia Pana Janusza

Wrony, przedstawiciela Departamentu

Rybo³ówstwa Ministerstwa Rolnictwa

i Rozwoju Wsi, Pani Ma³gorzaty Kaspe-

rek-Kawa³ek, przedstawicielki Regional-

nego Zarz¹du Gospodarki Wodnej w War-

szawie oraz wyst¹pienie Pana Mariusza

Pannka, przedstawiciela olsztyñskiego

oddzia³u Agencji Restrukturyzacji

i Modernizacji Rolnictwa wywo³a³y dysku-

sjê wœród uczestników. W poobiedniej

sesji wyk³adowej Pani Ewa Barcz z War-
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miñsko-Mazurskiego Urzêdu Marsza³kowskiego w Olszty-

nie omówi³a zagadnienie rozpoczynaj¹cych siê konkursów

z osi 4 PO RYBY 2007-2013 w województwie warmiñ-

sko-mazurskim. Na temat œwiadomego wyboru sprze-

dawcy energii elektrycznej oraz optymalizacji jej kosztów

w gospodarstwie rybackim Przemys³aw Malina przedstawi³

stanowisko Firmy Sales Net Sp. z o.o. – autoryzowanego

partnera RWE Polska. Piotr Olechnowski, jako przedstawi-

ciel Oddzia³u Rybackich U¿ytkowników Jezior, Rzek i Zbior-

ników Zaporowych Zwi¹zku Producentów Ryb poruszy³

kwestie zwi¹zane z aktualnymi problemami, jakimi zajmuje

siê ta organizacja. Nastêpne trzy referaty dotyczy³y tema-

tyki wêdkarskiej i rybacko-wêdkarskiej. Presjê i po³owy

wêdkarskie w jeziorach u¿ytkowanych przez wybrane

gospodarstwa rybackie w 2011 roku omówi³a dr in¿. Hanna

Draszkiewicz-Mioduszewska (IRS), na temat tendencji

sprzeda¿y zezwoleñ wêdkarskich w jeziorowych gospodar-

stwach rybackich w latach 1998-2011 wypowiada³ siê mgr

in¿. Marek Trella (IRS), a turystykê wêdkarsko-ryback¹

jako znacz¹cy element turystyki wiejskiej i agroturystyki

omówi³ Tomasz Czarkowski z Warmiñsko-Mazurskiego

Oœrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie.

Drugi dzieñ konferencji wype³ni³ w znacznej czêœci blok

wyk³adowy. Na temat oddzia³ywania zwierz¹t prawnie

chronionych na rybostan jezior Pojezierza Mazurskiego

wypowiada³ siê mgr in¿. Piotr Traczuk (IRS), natomiast

aspekty prawa obowi¹zuj¹cego w zakresie rybactwa

œródl¹dowego, a zwi¹zane ze szkodami spowodowanymi

przez zwierzêta chronione przedstawi³ Profesor Wojciech

Radecki z Zak³adu Prawa Ochrony Œrodowiska, Instytutu

Nauk Prawnych PAN we Wroc³awiu – oba wyst¹pienia

wywo³a³y d³ug¹ dyskusjê.

Prelekcja dr in¿. Stanis³aw Robaka (IRS) dotyczy³a

zagadnieñ monitoringu naukowego efektów wdra¿ania

planu gospodarowania zasobami wêgorza w Polsce, dr in¿.

Andrzej Kapusta (IRS) omówi³ ekologiczne koszty bytowania

obcych gatunków ryb w wodach œródl¹dowych Polski, dr

hab. Miros³aw Szczepkowski, prof. IRS przedstawi³ proble-

matykê dotycz¹c¹ mo¿liwoœci intensywnego chowu sielawy

w systemie recyrkulacyjnym, dr in¿. Maciej Szkudlarek (IRS)

omówi³ rolê okonia w akwakulturze jako alternatywê dla

od³owów w ekosystemach naturalnych. Sesjê wyk³adow¹

zamyka³ wyk³ad prof. Jerzego Mastyñskiego z Uniwersytetu

Przyrodniczego w Poznaniu na temat nowej biologicznej

metody rekultywacji jezior. Wyk³ad niestety z powodu nie-
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obecnoœci Pana Profesora przedstawiony zosta³ uczestni-

kom w doœæ nietypowej formie elektronicznej.

Otwarte spotkanie cz³onków Oddzia³u Rybackich U¿yt-

kowników Jezior, Rzek i Zbiorników Zaporowych Zwi¹zku

Producentów Ryb zakoñczy³o tematyczny zakres konferencji.

Uroczysta kolacja w formie grilla z muzyk¹ i œpiewem

w Chacie Warmiñskiej oraz kolacja z opraw¹ muzyczn¹

uœwietni³y dwudniowe spotkania œrodowiska rybackiego.

Jak ju¿ wczeœniej wspomniano konferencja ta by³a spo-

tkaniem zorganizowanym w ramach projektu wspó³finanso-

wanego ze œrodków Unii Europejskiej. G³ównym celem

niniejszego projektu jest wspieranie dzia³añ sprzyjaj¹cych

rozwojowi wspó³pracy miêdzy

przedstawicielami sektora

rybactwa œródl¹dowego, nauki,

administracji publicznej i pod-

miotów spo³ecznych oraz opra-

cowanie i promocja zasad

zrównowa¿onego korzystania

z zasobów rybackich. Projekt

bêdzie mia³ równie¿ wp³yw na

zwiêkszenie przejrzystoœci

w przep³ywie informacji miêdzy

poszczególnymi instytucjami

nadzorczymi a rybackimi u¿yt-

kownikami jezior, rzek oraz

zbiorników zaporowych. Wa¿-

nym celem tego projektu jest

integracja œrodowiska rybac-

kiego oraz podnoszenie œwiadomoœci ekologicznej i d³ugo-

falowej odpowiedzialnoœci w tym zakresie rybackich u¿yt-

kowników jezior, rzek i zbiorników zaporowych.

Na stronie internetowej projektu (http:zs.infish.com.pl)

na bie¿¹co publikowane s¹ informacje na temat prowadzo-

nych badañ oraz aktualne wiadomoœci o konferencjach

i szkoleniach. Ponadto dostêpne s¹ równie¿ wzory ankiety

i materia³y konferencyjne w formacie PDF.

Tomasz Czerwiñski,

Hanna Draszkiewicz-Mioduszewska
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Odeszli...

Mgr in¿. Zdzis³aw Rykel 1943 - 2012

Urodzi³ siê 21.08.1943 r. w Krakowie. W 1945 r. wraz z rodzin¹ przeprowadzi³ siê do

Gdañska. W 1962 r. ukoñczy³ Technikum Ogrodnicze w Pruszczu Gdañskim. Ta pasja

ogrodnicza pozosta³a mu do koñca ¿ycia. Studia na Wydziale Rybackim Wy¿szej Szko³y

Rolniczej w Olsztynie rozpocz¹³ w 1962 r., które ukoñczy³ obron¹ pracy magisterskiej pt.

Rybacka charakterystyka zbiorników zaporowych województwa krakowskiego w 1968 r.,

ale ju¿ z dyplomem Wy¿szej Szko³y Rolniczej w Szczecinie, po ówczesnych rewolucyjnych

zmianach organizacyjnych Wydzia³u.

W czasie studiów bardzo aktywnie udziela³ siê w Akademickim Klubie Turystycznym orga-

nizuj¹c rajdy studenckie.

Po studiach wróci³ do Krakowa i w 1967 r. rozpocz¹³ pracê w Zarz¹dzie Okrêgu PZW w charakterze ichtiologa.

W 1976 r. przeszed³ do pracy w Miêdzyokrêgowym Zespole Gospodarki Rybacko-Wêdkarskiej PZW Kraków, gdzie

pracowa³ do 1995 r. Po likwidacji tej komórki organizacyjnej wraca do Zarz¹du Okrêgu PZW Kraków, gdzie pe³ni funk-

cjê zastêpcy dyrektora Biura Zarz¹du Okrêgu PZW w Krakowie. Zatrudniony dodatkowo w Zrzeszeniu Producentów

Ryb. Uczestnik wielu kursów i konferencji naukowych. Wspó³pracownik Rad Naukowych PZW. W 2008 r. po 41

latach pracy poszed³ na zas³u¿on¹ emeryturê. W pracy zawodowej uznawany za niezwykle solidnego i kole¿eñskiego.

Pasjonat poszukiwania informacji rybackich w starych wydawnictwach. Zdobyt¹ wiedz¹ chêtnie dzieli³ siê z kolegami.

Studencka pasja do organizowania wycieczek krajoznawczych przetrwa³a i dla rodziny i przyjació³ organizowa³

wycieczki w okolice Krakowa i w Borach Tucholskich. W czasie tych wypraw uwagê uczestników kierowa³ na ciekawe

obiekty oraz interesuj¹ce roœliny. By³ pasjonatem nalewek i hodowli roœlin. Ta pasja jako pozosta³oœæ po Technikum

Ogrodniczym widoczna by³a na wspaniale pielêgnowanej dzia³ce/ogródku, w którym w ostatnich latach dominowa³a

hodowla wielu gatunków paproci poszukiwanych równie¿ w innych krajach!

Zmar³ 1 kwietnia 2012 r.

¯egnamy Ciê drogi Przyjacielu

Józef Ro¿ek

6 marca na cmentarzu w ¯ukowie wraz z licznym gronem przyjació³ po¿e-

gnaliœmy Józefa Ro¿ka, który niemal ca³e ¿ycie zawodowe poœwiêci³ rybom

i Instytutowi Rybactwa Œródl¹dowego. Od 1959 roku zatrudniony by³

w Terenowej Pracowni Rzecznej w Gdañsku Oliwie, sk¹d przeszed³ do Pra-

cowni, a póŸniej Zak³adu Hodowli Ryb £ososiowatych Rutki, gdzie jako

brygadzista pracowa³ a¿ do przejœcia na emeryturê w 2004 r. By³ On ryba-

kiem z krwi i koœci, niezwykle skutecznym ³owc¹, œwietnym konstruktorem

sieci i doskona³ym hodowc¹. Dziêki tym umiejêtnoœciom zosta³ w³¹czony

do realizacji programu rozwoju rybactwa w Iraku w 1984 r. Bez Jego pasji

i praktycznej wiedzy hodowlanej trudno by³oby osi¹gn¹æ aktualn¹ pozycjê

Zak³adu Rutki w œwiecie rybackim. Oprócz ogromnej pracowitoœci i ¿yczliwoœci, w wyniku której zawsze chêtnie s³u¿y³

pomoc¹ i dzieli³ siê swym bogatym doœwiadczeniem, by³ On cz³owiekiem niezwykle skromnym i bezpoœrednim,

zas³u¿onym dla rybactwa i Instytutu.

Pogr¹¿eni w smutku Kole¿anki i Koledzy




