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I Mistrzostwa Polski w potrawach z miêsa jesiotrów

i kawioru w Licheniu Starym

Ryby jesiotrowate s¹ Ÿród³em bardzo wartoœciowego

miêsa, które przewy¿sza pod wzglêdem smakowym i diete-

tycznym miêso wiêkszoœci ryb konsumpcyjnych, a ponadto

pozbawione jest oœci, co jest cech¹ bardzo pozytywn¹

w aspekcie kulinarnym. Zawartoœæ ³atwo przyswajalnego

bia³ka w miêsie tych ryb wynosi od 16,7 do 20,1%,

a t³uszczu – waha siê od 4,9 do 15,4%, w zale¿noœci od

gatunku, pory roku oraz pochodzenia. Jesiotry z intensyw-

nego chowu charakteryzuj¹ siê zazwyczaj delikatniejszym

miêsem o wy¿szej zawartoœci t³uszczu. O wyj¹tkowych

walorach od¿ywczych miêsa decyduje nie tylko wysoka

zawartoœæ bia³ka, ale równie¿ sk³ad aminokwasów, wœród

których ok. 40% to aminokwasy niezbêdne. Równie¿

t³uszcze wystêpuj¹ce w miêsie jesiotrów s¹ szczególnie

cenne z uwagi na wysok¹ zawartoœæ wielonienasyconych

kwasów t³uszczowe EPA i DHA, które dziêki wysokiej

aktywnoœci biologicznej korzystnie oddzia³uj¹ na organizm

konsumenta (Jankowska i in. 2006). Z uwagi na ww. walory

dietetyczne produkty spo¿ywcze z miêsa jesiotrów nale¿y

zaliczyæ do grupy ¿ywnoœci funkcjonalnej, szczególnie

polecanej dla dzieci oraz ludzi w starszym wieku. Dziêki

swoim walorom miêso jesiotrów i oczywiœcie kawior ciesz¹

siê coraz wiêkszym zainteresowaniem kupuj¹cych, o czym

œwiadczy rosn¹cy ich udzia³ w naszej akwakulturze (Lirski

i Myszkowski 2015). Tak wiêc jesiotry coraz czêœciej

goszcz¹ na naszych sto³ach i nie tylko œwi¹tecznych. Czê-

sto mo¿na spotkaæ potrawy z miêsa tych ryb w kartach dañ

wielu restauracji. Nasta³ wiêc czas, aby porównaæ kunszt

kulinarny szefów kuchni specjalizuj¹cych siê równie¿

w daniach z jesiotrowego miêsa i kawioru. Do takiego wnio-

sku doszli w³aœciciele hotelu ATUT, którzy podjêli decyzjê

o zorganizowaniu I Mistrzostw Polski w Potrawach z Jesio-

trów oraz Kawioru. G³ównym partnerem tego przedsiêwziê-

cia by³y Gospodarstwo Rybackie ACIPOL i JESIOTR

z Konina – jeden z najwiêkszych w Polsce producentów

jesiotrów towarowych oraz kawioru (fot. 1). Pomys³odawc¹

i organizatorem mistrzostw by³ szef kuchni hotelu pan

Adam Dmyterko, który profesjonalnie prowadzi³ konkurs

kulinarny (fot. 2).

Mistrzostwa odbywa³y siê oczywiœcie w hoteluATUT, który

dysponuje wspania³ym zapleczem nie tylko noclegowym.

Do konkursu przyst¹pi³o siedem dwuosobowych ekip

z ca³ej Polski. Dru¿yny w wyznaczonym czasie 90 minut

mia³y do przygotowania danie g³ówne z jesiotra z dodat-

kiem kawioru oraz deser na bazie œmietanki. Szefowie

30 KOMUNIKATY RYBACKIE 2/2015

Fot. 1. Stanowisko prezentuj¹ce wyroby firmy JESIOTR z surowca wyprodu-
kowanego w ACIPOLU.

Fot. 2. Organizator konkursu pan Adam Dmyterko ocenia efekty pracy m³ode-
go szefa kuchni.



wykazywali siê ró¿nymi technikami gotowania i innowacyj-

nymi po³¹czeniami smaków (fot. 3 i 4).

Konkursowe dania by³y oceniane przez profesjonalne

jury w sk³adzie: Adam Dmyterko, Krzysztof Szulborski,

Mariusz Gachewicz, Pawe³ Miesza³a, Grzegorz Parczew-

ski, Krzysztof Gawlik, Krzysztof Wierzba (fot. 5).

Oprócz profesjonalistów przygotowane potrawy kon-

kursowe ocenia³o jury VIP z³o¿one z wybranych goœci

mistrzostw.

Konkurs odbywa³ siê w dwóch sesjach przedzielonych

prezentacj¹ pt. „Jesiotry powracaj¹ do naszych rzek i na

nasze sto³y”, podczas której autor niniejszego doniesienia

przybli¿y³ uczestnikom i goœciom mistrzostw problematykê

biologii i chowu jesiotrów, a tak¿e zapozna³ ich z walorami

dietetycznymi miêsa jesiotrów oraz kawioru.

Poziom przyrz¹dzonych potraw wed³ug oceny profe-

sjonalnych sêdziów by³ wysoki. Po 6 godzinach kulinarnych

zmagañ i podliczeniu punktów jury wy³oni³o zwyciêzców:

I miejsce – Krzysztof Gradzewicz i Wojciech ¯ó³towski

z restauracji Lalo z Ostródy.

II miejsce – Marcin Gruszka i Kamil Werewka z hotelu

Copernicus w Toruniu.

III miejsce – Rafa³ Janikowski i Bart³omiej Wiœniewski

z ART Kulinaria w Gdañsku.

Natomiast sêdziowie VIP nagrodzili Miko³aja Walen-

ciaka i Macieja Bartkowiaka reprezentuj¹cych restauracjê

Mamma Mia z Gniezna.

Oprócz par wyró¿nionych nagrodami w mistrzostwach

wziêli równie¿ udzia³: Anna Stra¿ynska oraz Krzysztof

Matuszkiewicz z restauracji RIVERFRONT ze Œcinawy,

Pawe³ Majkutewicz oraz Michal Wysocki – restauracja

Góralska Tradycja, Bachleda Hotel w Zakopanem, Tomasz

Marut z City Hotelu w Bydgoszczy oraz Bartosz Kosiedow-

ski – Restauracja pod Dêbem w Bydgoszczy.

Mistrzostwa zakoñczy³a uroczysta gala zorganizowana

w Sali Balowej hotelu ATUT, na której wrêczono nagrody

wyró¿nianym parom (fot. 7).

Mimo ¿e by³y to mistrzostwa kulinarne organizowane

w hotelu ATUT po raz pierwszy, to nale¿y je uznaæ za bar-

dzo udane. Spe³ni³y one oczekiwania zarówno uczestni-

ków, jak i goœci imprezy, za co organizatorom nale¿¹ siê

podziêkowania i gratulacje. Zdaniem autorów spe³ni³y one

jeszcze jedno chyba najwa¿niejsze zadanie, a mianowicie

przyczyni³y siê do popularyzacji jesiotrów jako Ÿród³a

doskona³ego miêsa, z którego mo¿na przyrz¹dzaæ

smaczne potrawy. Materialne efekty mistrzostw bêd¹
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Fot. 3. Zosta³y ostatnie minuty. Fot. 4. Prezentacja gotowych dañ konkursowych.

Fot. 5. Profesjonalne jury przy pracy.

Fot. 7. Nagrodzone pary szefów kuchni.



trwaæ, bowiem jak zapewnia dyrekcja hotelu nagrodzone

potrawy wzbogac¹ menu hotelowej restauracji. I nie przy-

padkiem przed nazw¹ „Mistrzostwa” umieszczono jedynkê,

gdy¿ w³aœciciele hotelu planuj¹ kontynuacjê tej imprezy.

A zatem do zobaczenia w hotelu ATUT w Licheniu za rok na

kolejnej edycji mistrzostw.
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Agnieszka Pêkala

Zak³ad Chorób Ryb, Pañstwowy Instytut Weterynaryjny – Pañstwowy Instytut Badawczy, Pu³awy

Zawodowe osi¹gniêcia prof. dr. hab. Jerzego Antychowicza

– otwarcie Izby Tradycji Rybackiej Jego imienia

Œrodowisko rybackie ziemi lubelskiej zesz³oroczne

wakacje rozpoczê³o od znamienitej uroczystoœci. W dniu 28

czerwca 2014 r. mia³o miejsce otwarcie Izby Tradycji

Rybackiej w Sarnach (woj. lubelskie), która, w uznaniu

zas³ug prof. dr. hab. Jerzego Antychowicza dla rybactwa,

zosta³a jednog³oœnie przez organizatorów nazwana Jego

imieniem (fot. 1, 2). W wydarzeniu tym wziê³o udzia³ wielu

goœci, m. in. wicewojewoda województwa lubelskiego

Marian Starownik (fot. 3), starosta Lubartowa Fryderyk

Pu³a, wójt gminy U³ê¿ Krzysztof Olszak, burmistrz Kocka

Tomasz Futera, zastêpca komendanta powiatowego Policji

w Rykach Mariusz WoŸniak, emerytowany dyrektor Gospo-

darstwa Rybackiego Ryki Czes³aw Œlêczkowski, pu³kownik

Tadeusz Sowa, prezes Gospodarstwa Rybackiego „Kock”

Marian Rapacewicz (fot. 4) oraz prof. dr hab. Jerzy Antycho-

wicz (fot. 5) emerytowany kierownik Zak³adu Chorób Ryb

Pañstwowego Instytutu Weterynaryjnego-Pañstwowego

Instytutu Badawczego w Pu³awach. W uroczystoœci tej licz-

nie uczestniczyli równie¿ pracownicy gospodarstw rybac-

kich, pracownicy Zak³adu Chorób Ryb PIWet-PIB oraz

przyjaciele profesora.

Historia Izby Tradycji Rybackiej w Sarnach zwi¹zana

jest z powstaniem Lokalnej Grupy Rybackiej w Pradolinie

Wieprza i Tyœmienicy, która zosta³a powo³ana z inicjatywy

starosty lubartowskiego, a obecnie wicewojewody lubel-

skiego Mariana Starownika. Wybór miejsca na siedzibê

Izby zaproponowa³ prezes Gospodarstwa Rybackiego

Kock Sp. z o.o. w Rykach, Marian Rapacewicz. Wskaza³ on

star¹, niszczej¹c¹ stajniê z koñca XIX wieku malowniczo

po³o¿on¹ przy stawach hodowlanych. Gruntowna odbu-

dowa i renowacja tego obiektu mo¿liwa by³a dziêki dota-

cjom pozyskanym na ten cel z funduszy Unii Europejskiej.
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Fot. 1. Budynek Izby Tradycji Rybackiej w Sarnach.

Fot. 2. Tablica umieszczona na budynku Izby Tradycji Rybackiej w Sarnach. Fot. 3. Wicewojewoda lubelski Marian Starownik zwiedza Izbê.



Inicjatywa ta zosta³a równie¿ wsparta przez lokalne w³adze

w osobach starosty Lubartowa Fryderyka Pu³y, burmistrza

Kocka Tomasza Futery oraz wójta gminy U³ê¿ Krzysztofa

Olszaka.

Uroczyste otarcie Izby Tradycji Rybackiej w Sarnach

imienia prof. dr. hab. Jerzego Antychowicza jest dla mnie,

wychowanki Pana profesora, okazj¹ do przypomnienia Jego

sylwetki oraz wk³adu i osi¹gniêæ, jaki wniós³ do polskiego

rybactwa. Profesor jest absolwentem Wydzia³u Weterynarii

SGGW w Warszawie. Ca³e swoje zawodowe ¿ycie (42 lata)

zwi¹za³ z badaniami nad etiologi¹ i patogenez¹ chorób ryb

œródl¹dowych. Poœwiêci³ siê zarówno pracy naukowej, jak

te¿ badaniom us³ugowym, w których szczególny nacisk k³ad³

na diagnostykê oraz profilaktykê chorób ryb.

Minê³o ju¿ pó³ wieku, od kiedy prof. dr hab. Jerzy Anty-

chowicz rozpocz¹³ pracê w Zak³adzie Chorób Ryb (ZCHR)

Pañstwowego Instytutu Weterynaryjnego w Pu³awach.

Przez wiele lat personel Zak³adu, poza jego kierownikiem,

liczy³ tylko jednego, póŸniej dwóch pracowników naukowych

(Antychowicz 2009a). G³ówna dzia³alnoœæ w tamtym okresie

polega³a na przeprowadzaniu podstawowych badañ bakte-

riologicznych i parazytologicznych ryb oraz okreœlaniu nie-

licznych parametrów wody pod k¹tem diagnostyki chorób

œrodowiskowych. W œcis³ej wspó³pracy z Departamentem

Weterynarii, a póŸniej równie¿ z powiatowymi lekarzami

weterynarii, opracowywano metody zwalczania najgroŸniej-

szych jednostek chorobowych ryb. Szczególnie bliskie kon-

takty ³¹czy³y profesora z Instytutem Rybactwa

Œródl¹dowego. Aktywny udzia³ profesora Antychowicza

w organizacji laboratorium ichtiopatologicznego, w ramach

Pañstwowego Instytutu Weterynaryjnego, kompletowanie

nowoczesnej aparatury i specjalistycznych akwariów do

przeprowadzania eksperymentów na rybach oraz wdra¿anie

metod uznawanych w krajach Unii Europejskiej zaowo-

cowa³o tym, ¿e odchodz¹c na emeryturê pozostawi³ On

Zak³ad Chorób Ryb PIWet-PIB w pe³nym rozkwicie. Obecnie

przeprowadza siê tu badania naukowe oraz pe³n¹ diagno-

stykê z zakresu wirusowych, bakteryjnych, paso¿ytniczych,

a tak¿e œrodowiskowych chorób wystêpuj¹cych u ryb

œródl¹dowych, jak równie¿ chorób miêczaków. W okresie

Jego pracy rozpoczêto izolacjê wirusów w sta³ych liniach

komórkowych oraz badania z zastosowaniem nowocze-

snych technik biologii molekularnej, niezale¿nie od rozwiniê-

tych i udoskonalonych metod tradycyjnych, tj. serologicz-

nych, histologicznych czy badañ wykonywanych w mikro-

skopie elektronowym. W ostatnich latach aktywnoœci zawo-

dowej Pan profesor wraz z ówczesnym kierownikiem ds.

jakoœci Zak³adu, dr hab. Alicj¹ Koziñsk¹ oraz kierownikiem

ds. technicznych, dr Agnieszk¹ Pêkal¹, nadzorowa³ wdro¿e-

nie systemu zarz¹dzania jakoœci¹ wg normy PN-EN ISO/IEC

17025 w ZCHR. Dziêki temu obecnie badania przeprowa-

dzane s¹ wed³ug procedur badawczych akredytowanych

przez Polskie Centrum Akredytacji, czego dowodem jest

nadany w 2009 roku certyfikat akredytacji.

Rozwój Zak³adu Chorób Ryb mo¿liwy by³ dziêki zaan-

ga¿owaniu profesora i Jego chêci ustawicznego samodo-

skonalenia. Wiedzê oraz informacje zdobyte na miêdzyna-

rodowych konferencjach naukowych i szkoleniach, przeka-

zywa³ osobiœcie personelowi, pomagaj¹c jednoczeœnie

w aplikacji metod przydatnych do diagnostyki, g³ównie

wirusowych chorób ryb (fot. 6). W³aœnie wdro¿enie diagno-

styki chorób wirusowych ryb zas³uguje na szczególn¹

uwagê i podkreœlenie, wœród innych, licznych dokonañ pro-

fesora. Umo¿liwi³y one izolacjê i identyfikacjê, w wiêkszoœci

po raz pierwszy w Polsce wirusów: wirusowej krwotocznej

posocznicy (VHSV), zakaŸnej martwicy uk³adu krwio-

twórczego (IHNV), zakaŸnej martwicy trzustki (IPNV), wio-

sennej wiremii karpi (SVCV) czy te¿ zaka¿enia herpeswiru-

sem karpia koi (KHV) (Antychowicz 2001a, 2001b, 2003a,

Antychowicz i in. 2000, 2001). Na krótko przed przejœciem

na emeryturê profesor wraz z pracownikami technicznymi

Zak³adu Chorób Ryb wyizolowa³ nieznany w Europie wirus,

którego badania nie móg³ dokoñczyæ w zwi¹zku z koniecz-

noœci¹ przejœcia na emeryturê i brakiem dostêpu do labora-

torium (Antychowicz 2009a, 2014b). Podjête po latach

przez miêdzynarodowy zespó³ badania zabezpieczonych

przez Niego izolatów wykaza³y, ¿e jest to wirus Hirame,

który dot¹d nie wystêpowa³ w Europie (Borzym i in. 2013).

Opracowane przez profesora procedury badawcze

w zakresie diagnostyki wymienionych jednostek chorobo-

wych obecnie wci¹¿ s¹ stosowane, zarówno w Zak³adzie

Chorób Ryb, jak te¿ w pracowniach Zak³adów Higieny

Weterynaryjnej zajmuj¹cych siê chorobami ryb.

Równolegle z badaniami wirusologicznymi, w Zak³a-

dzie rozwijane i wdra¿ane by³y nowoczesne metody dia-

gnostyki jednostek chorobowych ryb o pod³o¿u bakteryj-

nym. Techniki te umo¿liwi³y miêdzy innymi wykrycie nie

znanych do tej pory, jako czynniki chorobowe ryb, bakterii.

Przyk³adem jest opisanie, po raz pierwszy na œwiecie u ryb

s³odkowodnych, klinicznych przypadków infekcji po³¹czo-

nych ze œniêciami karpi i pstr¹gów, które wywo³ane zosta³y

bakteriami Shewanella putrefaciens (Koziñska i Pêkala

2004). Udoskonalanie metod badawczych umo¿liwi³o cha-

rakterystykê wystêpuj¹cych ju¿ na terytorium Polski bakterii

takich jak Aeromonas spp., Yersinia ruckeri, Renibacterium

salmoninarum czy Flavobacterium spp. (Koziñska i in.

2002, Koziñska i Pêkala 2005, 2007, Pêkala i in. 2010).

Wejœcie Polski do Unii Europejskiej by³ prze³omowym

momentem dla rozwoju kierowanego przez profesora

Zak³adu, które uzyska³o status Krajowego Laboratorium

Referencyjnego z zakresu chorób ryb, tj. wiosennej wiremii

karpi (SVC), wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS),

zakaŸnej martwicy uk³adu krwiotwórczego (IHN), zaka¿enia

karpia wirusem koi (KHV), bakteryjnej choroby nerek, jersi-

niozy oraz wrzodzienicy (Dz.U. nr 118, poz. 757). Mo¿liwe

sta³o siê nawi¹zanie szerokiej wspó³pracy naukowej

z innymi laboratoriami pañstw Unii Europejskiej. Spe³niaj¹c

wymagania prawa unijnego, w Zak³adzie powsta³o równie¿
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Krajowe Laboratorium Referencyjne z zakresu chorób miê-

czaków, tj. marteiliozy oraz bonamiozy. Pracownicy

Zak³adu Chorób Ryb swoje kompetencje potwierdzaj¹

poprzez udzia³ w miêdzynarodowych badaniach bieg³oœci,

które organizowane s¹ przez wspólnotowe laboratoria refe-

rencyjne. Prekursorem tych badañ, jeszcze na d³ugo przez

przyst¹pieniem Polski do Unii Europejskiej, by³ w³aœnie

prof. dr hab. Jerzy Antychowicz. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e uzy-

skiwane wyniki badañ porównawczych zarówno w kierunku

diagnostyki wirusowych, jak i bakteryjnych jednostek cho-

robowych ryb oraz chorób miêczaków plasuj¹ Zak³ad

w czo³ówce laboratoriów ichtiopatologicznych w Europie.

Prof. dr hab. Jerzy Antychowicz jest autorem oko³o 200

prac naukowych oraz kilkudziesiêciu doniesieñ na konfe-

rencje naukowe, krajowe i zagraniczne. Na szczególn¹

uwagê zas³uguje opublikowanie przez niego kilkunastu

ksi¹¿ek i skryptów (Antychowicz 1988, 1990, 1996, 2003b,

2004a, 2004b, 2006, 2007a, 2007b, 2007c, Antychowicz

i Nogajewski 1986), bogato ilustrowanych w³asnymi foto-

grafiami i czêsto wykonanymi przez siebie rycinami.

Wydawnictwa te wykorzystywane s¹ zarówno przez lekarzy

weterynarii, jak i hodowców, a tak¿e studentów wydzia³ów

medycyny weterynaryjnej i rybactwa.

Profesor Antychowicz by³ promotorem kilku prac dok-

torskich i opiekunem dwóch prac habilitacyjnych. Przez

wiele lat organizowa³ i prowadzi³ szkolenia dla pracowników

Zak³adów Higieny Weterynaryjnej oraz lekarzy weterynarii

zajmuj¹cych siê diagnostyk¹ i zwalczaniem chorób ryb.

Ponad 20 lat by³ wyk³adowc¹ w ramach lektoratu "choroby

ryb" dla studentów medycyny weterynaryjnej w Warszawie

oraz Olsztynie, dla których napisa³ dwa obszerne skrypty

z zakresu hodowli, anatomii, fizjologii i chorób ryb (Antycho-
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Fot. 4. Prezes Gospodarstwa Rybackiego Kock Marian Rapacewicz (trzeci od
lewej) dogl¹da ostatnich przygotowañ do otwarcia Izby Tradycji Rybac-
kiej. Pu³kownik Tadeusz Sowa (drugi od lewej) kieruje zespo³em
urz¹dzaj¹cym Izbê, w sk³adzie: Andrzej Jaroñ (pierwszy od lewej) i Hen-
ryk Szewczyk.

Fot. 5. Wyst¹pienie prof. Jerzego Antychowicza podczas otwarcia Izby Trady-
cji Rybackiej.

Fot. 6. Pocz¹tki diagnostyki najwa¿niejszych wirusów ryb w Polsce – identyfi-
kacja wirusów przy u¿yciu testu Elisa – prof. Antychowicz i Maria Wej-
man.

Fot. 7. Prof. Antychowicz ju¿ na emeryturze, w swoim mieszkaniu przygotowu-
je artyku³ do publikacji.



wicz 1986, 1988). Skrypty te s¹ równie¿ popularne wœród

hodowców ryb.

Profesor jako pierwszy w Polsce zorganizowa³ specjaliza-

cjê z zakresu chorób ryb dla lekarzy weterynarii w ramach Kra-

jowej Komisji ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii, bêd¹c

równoczeœnie sekretarzem i protokólantem tej komisji. Po

przejœciu na emeryturê profesor nadal pisze prace naukowe

(Antychowicz 2009b, 2011a, 2011b, 2012, 2013, 2014a,

2014b). Obecnie w ¯yciu Weterynaryjnym przygotowywana

jest do druku praca zatytu³owana „Najnowsze badania nad

etiologi¹ i patogenez¹ oraz diagnostyk¹ i zwalczaniem infekcji

wywo³ywanych przez wirus herpes karpia koi CyHV-3”.

„Jestem cz³owiekiem przyrody” okreœla sam siebie pro-

fesor – dawniej zapalony dzia³kowicz i hodowca ró¿nych

gatunków ryb akwariowych. Obecnie wci¹¿ jeszcze wêdkuje

i zbiera grzyby, na których zna siê znakomicie. Wa¿ne miej-

sce w rozk³adzie dnia profesora zajmuje aktywnoœæ fizyczna,

w tym wycieczki rowerowe. Wspominaj¹c, profesor siêga

pamiêci¹ do, wydawa³oby siê tak nieodleg³ych czasów, gdy

gra³ w siatkówkê na boisku Instytutu Weterynarii, które

wybudowa³ z kolegami w ramach „czynu spo³ecznego”,

p³ywa³, jeŸdzi³ na sp³ywy kajakowe i trochê ¿eglowa³. Wiel-

kim hobby profesora s¹ jêzyki obce. W oryginale czyta

ksi¹¿ki znanych pisarzy amerykañskich, angielskich i rosyj-

skich. Profesor posiada równie¿ podstawow¹ znajomoœæ

jêzyka niemieckiego i francuskiego, a po przejœciu na emery-

turê rozpocz¹³ naukê hiszpañskiego. Dla pracowników

Zak³adu Chorób Ryb znane s¹ równie¿ kulinarne zdolnoœci

profesora. Na szczególn¹ uwagê zas³uguje przygotowywany

przez Niego karp w galarecie. Nie sposób nie wspomnieæ

o mi³oœci profesora do muzyki. Jest On prawdziwym melo-

manem gustuj¹cym w œwiatowej muzyce popularnej i jazzo-

wej, szczególnie okresu miêdzywojennego. Powiêksza usta-

wicznie swoj¹ kolekcjê o kolejnych wykonawców i ich p³yty.

Proces tworzenia i przygotowywania prac do publikacji (fot.

7) nieodzownie zwi¹zany jest z „niedzisiejsz¹” muzyk¹ wydo-

bywaj¹c¹ siê z mieszkania Pana profesora.

Na otwarciu Izby Tradycji Rybackiej, w swoim

wyst¹pieniu profesor Antychowicz powiedzia³ miêdzy

innymi: „Przyznam, ¿e by³em bardzo zaskoczony, gdy

dowiedzia³em siê o propozycji, aby Izba Tradycji Rybackiej

by³a mojego imienia – jestem przecie¿, jak mój ojciec, leka-

rzem weterynarii – z drugiej strony jednak pracuj¹c przez 42

lata w Zak³adzie Chorób Ryb Pañstwowego Instytutu Wete-

rynarii zajmowa³em siê tylko problemami chorób wystê-

puj¹cych u ryb i ró¿nymi innymi przyczynami zaburzeñ

wystêpuj¹cymi w hodowli tych zwierz¹t. Diagnostyka i zwal-

czanie chorób ryb s¹ trudne i dlatego zawsze uwa¿a³em, ¿e

pozytywne rezultaty w tych dziedzinach mo¿na osi¹gn¹æ

dopiero, gdy œwiatow¹ wiedzê z zakresu ichtiopatologii

po³¹czy siê z praktyczn¹ wiedz¹ uzyskan¹ od kierowników

gospodarstw rybackich, ichtiologów i rybaków”.

Po oficjalnych przemówieniach i ods³oniêciu tablicy

Izby Tradycji Rybackiej im. Prof. dr. hab. Jerzego Antycho-

wicza, goœcie obejrzeli eksponaty tam zgromadzone.

Mo¿na by³o obejrzeæ zbiór archiwalnych fotografii doku-

mentuj¹cych historiê rybactwa stawowego w wojewódz-

twie lubelskim oraz przedstawiaj¹cych zas³u¿onych

hodowców ryb i ichtiopatologów. Autorem bardzo wielu

fotografii jest profesor Antychowicz. Dziêki niemu, jak rów-

nie¿ staraniem prezesa Mariana Rapacewicza i pu³kownika

Tadusza Sowy, zwiedzaj¹cy bêd¹ mogli obejrzeæ zarówno

archiwalny, jak i nowoczesny film o hodowli karpia. Odwie-

dzaj¹c Izbê mo¿na zapoznaæ siê z mikro- i makroflor¹

i faun¹ stawów œrodkowej Europy, ze szczególnym

uwzglêdnieniem pokarmu naturalnego karpi i innych ryb

¿yj¹cych w stawach. Du¿o uwagi poœwiêcono poszczegól-

nym fazom cyklu hodowlanego karpi oraz zilustrowano

technologiê rozrodu kontrolowanego stosowanego obec-

nie powszechnie u ryb. Zademonstrowane zosta³y równie¿

historyczne i wspó³czesne przedmioty u¿ywane przy

od³owach i transporcie ryb. W czêœci wydawniczej poœwiê-

conej chorobom ryb umieszczono ksi¹¿ki i skrypty prof. dr.

hab. Jerzego Antychowicza.

Wielk¹ sensacjê wœród zwiedzaj¹cych, w tym i we mnie

osobiœcie, wzbudzi³a kolekcja starych znaczków poczto-

wych o tematyce ryb, których w³aœcicielem jest prezes

Marian Rapacewicz. Bez w¹tpienia pere³k¹ tej kolekcji s¹

pierwsze znaczki pocztowe pochodz¹ce z Chin z 1886 roku

przedstawiaj¹ce karpie. Zbiory wystawione w Izbie Tradycji

Rybackiej uzupe³ni³y rysunki i prace plastyczne o tematyce

hodowli ryb wykonane przez dzieci z okolicznych przed-

szkoli. Po zwiedzaniu Izby odby³o siê wspólne „grillowanie”

i piknik wielopokoleniowy.

Zapraszam do odwiedzenia Sarn, zachêcam do obej-

rzenia zbiorów tamtejszej Izby Tradycji Rybackiej imienia

prof. dr. hab. Jerzego Antychowicza. Mam nadziejê, ¿e

przypomnienie i przybli¿enie osoby jej patrona bêdzie cen-

nym uzupe³nieniem wiedzy zwiedzaj¹cych tê placówkê.

Jako uczennica i asystentka Pana profesora czu³am

potrzebê przygotowania tej publikacji.
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Podchowy organizmów wodnych – osi¹gniêcia, wyzwania, perspek-
tywy – Red. Z. Zakêœ, K. Demska-Zakêœ, A. Kowalska. Wyd. IRS,
Olsztyn, 2015, 365 s.

Ksi¹¿ka ukaza³a siê w ramach realizacji VI etapu operacji „Upowszechnianie naj-
nowszej wiedzy oraz propagowanie wspó³pracy miêdzy przedstawicielami nauki i
organizacjami sektora rybackiego w zakresie wylêgarnictwa i podchowu organizmów
wodnych”, wspó³finansowanej ze œrodków Unii Europejskiej z funduszu Programu
Operacyjnego „Zrównowa¿ony rozwój sektora rybo³ówstwa i nadbrze¿nych obsza-
rów rybackich 2007-2013” (Umowa Nr 00002-61720-OR1400001/10).

Niniejsza monografia jest ju¿ szóst¹, a zarazem ostatni¹ tego typu publikacj¹ wydan¹ w ramach pro-
jektu pt. „Upowszechnianie najnowszej wiedzy oraz propagowanie wspó³pracy miêdzy przedstawicielami
nauki i organizacjami sektora rybackiego w zakresie wylêgarnictwa i podchowu organizmów wodnych”.
Kolejne ksi¹¿ki z tej serii dotyczy³y: (1) ryb rzadkich i chronionych (wydana w 2010 roku), (2) nowych gatun-
ków w akwakulturze (2011 rok), (3) wylêgarnictwa organizmów wodnych (2012 rok), (4) innowacji w wylê-

garnictwie organizmów wodnych (2013 rok) i (5) zwi¹zków i interakcji miêdzy wylêgarnictwem a szeroko rozumian¹ bioró¿norodnoœci¹ (2014 rok). Z przed-
stawionego zestawienia wynika, ¿e gros tematów dotyczy³a wylêgarnictwa organizmów wodnych, a wiêc spraw zwi¹zanych m.in. z metodami/sposobami
pozyskiwania produktów p³ciowych, innowacyjnymi procedurami kontrolowanego rozrodu (np. stymulacja œrodowiskowa i hormonalna rozrodu ryb), nowa-
torskimi rozwi¹zaniami poprawiaj¹cymi efektywnoœæ prac wylêgarniczych (np. odklejanie i inkubacja ikry), manipulacjami genetycznymi (np. tri- i tetraploidy-
zacja, gyno- i androgenza). Z tytu³u projektu wynika, ¿e istotnym jego elementem s¹ równie¿ sprawy zwi¹zane z podchowem organizmów wodnych i w³aœnie
temu zagadnieniu poœwiêcona jest ta monografia.

Prace doœwiadczalne zwi¹zane z podchowem organizmów wodnych pocz¹tkowo prowadzono w stawach czy te¿ w sadzach jeziorowych. W tym cza-
sie wylêgarnie s³u¿y³y jedynie do inkubacji ikry i pozyskiwania wylêgu, który w wiêkszoœci trafia³ jako materia³ zarybieniowy do rzek i jezior, a w przypadku
wylêgarni obs³uguj¹cych obiekty stawowe (karpiowe i pstr¹gowe) jako materia³ obsadowy do stawów. Z tak¹ sytuacj¹ faktycznie mieliœmy do czynienia do
koñca XX wieku. Dopiero wdro¿enie nowej technologii, pozwalaj¹cej monitorowaæ i kontrolowaæ jakoœæ wody stworzy³o warunki do rozwoju podchowalnic-
twa organizmów wodnych. Myœlê tu oczywiœcie o zamkniêtych obiegach wody, obecnie coraz powszechniej nazywanych systemami recyrkulacyjnymi, czy
te¿ RAS-ami (skrót wywodz¹cy siê z angielskiej nazwy tego typu urz¹dzeñ; Recirculating Aquaculture Systems). [ze Wstêpu]

Zdzis³aw Zakêœ
Zak³ad Akwakultury IRS Olsztyn
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Ryszard Wojda – Chów i hodowla karpia – Wyd. IRS, Olsztyn, 2015, 457 s.

Przedstawiony zosta³ w innej formie rys historyczny rozwoju rybactwa stawowego. Poszerzono
zagadnienie gospodarczego znaczenia chowu karpi w stawach, zwracaj¹c w wiêkszym stopniu uwagê na
wielofunkcyjnoœæ roli stawów, wprowadzaj¹c ca³y nowy rozdzia³ o „stawowych ³owiskach wêdkarskich”.
Uaktualniono podstawy prawne funkcjonowania gospodarstw rybackich i ochrony zdrowia ryb. Przereda-
gowano treœci o technicznej charakterystyce stawów oraz stosowanych w nich metodach chowu ryb oraz
zupe³nie nowym zagadnieniu, certyfikowanej ekologicznej produkcji karpia.

Podobnie jak poprzednie wydania, w zamierzeniu ksi¹¿ka ta ma byæ podrêcznikiem, adresowanym do
studentów wy¿szych uczelni rolniczych stopnia in¿ynierskiego, jak i studiów magisterskich specjali-
zuj¹cych siê w rybactwie œródl¹dowym, a g³ównie w gospodarce karpiowej, jak równie¿ do tych wszystkich,
którzy na co dzieñ borykaj¹ siê z trudnoœciami tego zawodu. [z WIADOMOŒCI WSTÊPNYCH]

Ksi¹¿ka zawiera nastêpuj¹ce rozdzia³y:
Rozdzia³ 1. WIADOMOŒCI WSTÊPNE
Rozdzia³ 2. BIOLOGIA I HODOWLA KARPIA
Rozdzia³ 3. CHARAKTERYSTYKA STAWU JAKO ŒRODOWISKA CHOWU RYB
Rozdzia³ 4. PODSTAWOWE WIADOMOŒCI O GOSPODARCE WODNEJ I BUDOWNICTWIE STAWOWYM
Rozdzia³ 5. METODY CHOWU
Rozdzia³ 6. OD£OWY RYB
Rozdzia³ 7. ¯YWIENIE KARPI
Rozdzia³ 8. PODNOSZENIE KULTURY STAWÓW
Rozdzia³ 9. NAWO¯ENIE STAWÓW
Rozdzia³ 10. CHÓW RYB DODATKOWYCH W STAWACH KARPIOWYCH
Rozdzia³ 11. PROFILAKTYKA I HIGIENA STAWÓW
Rozdzia³ 12. ORGANIZACJA PRODUKCJI W GOSPODARSTWIE STAWOWYM
Rozdzia³ 13. SZKODNIKI RYB
Rozdzia³ 14. £OWISKA WÊDKARSKIE W GOSPODARSTWACH KARPIOWYCH
Rozdzia³ 15. CERTYFIKOWANA EKOLOGICZNA PRODUKCJA KARPIA
Rozdzia³ 16. KALENDARZ PRAC W GOSPODARSTWIE KARPIOWYM
Rozdzia³ 17. SPIS LITERATURY
INDEKS RZECZOWY, NAZWISK I NAZW £ACIÑSKICH

Krzysztof Goryczko, Joanna Grudniewska – Chów i hodowla pstr¹ga

têczowego – Wyd. IRS, Olsztyn, 2015, 457 s. 173

Ksi¹¿ka mówi o biologii, metodach hodowli i chowu pstr¹ga têczowego (Oncorhynchus mykiss Wal-
baum), jednego z wa¿niejszych we wspó³czesnej akwakulturze gatunków ryb. W zamierzeniu autorów ma ona
byæ podrêcznikiem, w którym Czytelnik znajdzie praktyczne porady i nieco teorii objaœniaj¹cej zwi¹zki miêdzy
biologi¹ a technologi¹ chowu i zasadami hodowli. Dlatego te¿ biologiê pstr¹ga potraktowano „instrumentalnie”,
przedstawiaj¹c tylko zagadnienia œciœle zwi¹zane z praktyk¹ hodowlan¹. Czytelnik pragn¹cy pog³êbiæ wiedzê
mo¿e wykorzystaæ niezwykle bogat¹ literaturê okreœlan¹ przez Backiela (1997) jako „lektury nadobowi¹zkowe
dla hodowców ryb ³ososiowatych”, a trudnoœæ mo¿e stanowiæ jedynie dokonanie wyboru. W pewnej mierze
u³atwia to zamieszczony w niniejszym poradniku spis literatury. ¯¹dny wiedzy hodowca ma obecnie nieograni-
czony dostêp do informacji za poœrednictwem Internetu. Uwa¿amy jednak, ¿e ksi¹¿ka ta jako kompendium wie-
dzy o pstr¹gu têczowym stanie siê pomocna hodowcom tego gatunku i pokrewnych ³ososiowatych. Wyczerpa-
nie piêciu kolejnych nak³adów podlegaj¹cych zmianom i uzupe³nieniom oraz potrzeba nad¹¿enia za dyna-
micznym rozwojem pstr¹garstwa w Polsce, spowodowa³y zwiêkszenie grona autorów, a znaczne poszerze-
nie treœci w stosunku do wydania pierwszego sprawi³y, i¿ jest to ju¿ inna ksi¹¿ka, st¹d te¿ zmiana tytu³u i szaty
graficznej.

Ojczyzn¹ pstr¹ga têczowego s¹ rzeki Ameryki i Azji Pó³nocnej wpadaj¹ce do Pacyfiku. Jako gatunek
zosta³ opisany po raz pierwszy przez Walbauma na terenie Azji (Kamczatka) jako Oncorhynchus mykiss w
1792 r., nastêpnie w 1836 r. przez Richardsona, który osobniki pochodz¹ce z rzeki Kolumbia okreœli³ jako
Salmo gairdneri, wreszcie przez Gibbonsa w 1855 r. nazwany Salmo irideus. Jednak w nomenklaturze naukowej najpierw obowi¹zywa³a nazwa Salmo iri-
deus, potem Salmo gairdneri, a od 1988 r. na mocy decyzji American Fisheries Society zaliczono pstr¹ga têczowego do rodzaju Oncorhynchus, co w konse-
kwencji spowodowa³o tak¿e zmianê nazwy gatunkowej z gairdneri na mykiss (jako nadanej wczeœniej). Ju¿ sama historia zmian klasyfikacji systematycznej
pstr¹ga têczowego œwiadczy o ogromnej zmiennoœci i plastycznoœci tego gatunku. [ze Wstêpu]







W
ciągu ostatnich dziesięciu lat, czyli od przy-

stąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz ob-
jęcia kraju instrumentami wsparcia Wspólnej

Polityki Rybackiej, w naszym sektorze rybackim na-
stąpiły imponujące zmiany. Ponad 4 miliardy złotych,
trafiły do rybaków, armatorów statków, zakładów
przetwarzających ryby, zarządów portów, samo-
rządów, urzędów marszałkowskich oraz organizacji
producentów ryb.

- Polska jest europejskim po-
tentatem w przetwórstwie
rybnym. Za tym sukcesem
stoją inwestycje w zakła-
dach przetwórczych współ-
finansowane ze środków
przekazywanych przez Agen-
cję Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa. W ostatniej
dekadzie, Agencja wsparła
modernizację lub budowę od
podstaw 170 z nich. Są one

nowoczesne nie tylko na skalę Europy, ale i całego
świata. Aż 60% tej produkcji trafia za granicę i zaczy-
namy z jej jakości słynąć. Polskie przetwórstwo ryb
jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się sek-
torów naszej gospodarki - podkreśla Andrzej Gross,
prezes ARiMR. 

To nie jedyne efekty wsparcia udzielanego sektorowi
rybackiemu przez Agencję dzięki możliwości korzysta-
nia ze środków unijnych. Za ich sprawą ogromny

postęp widać też w rybactwie śródlądowym. Unijne
wsparcie pozwoliło na stworzenie lub znaczące rozbu-
dowanie ponad 400 gospodarstw rybackich oraz utrzy-
manie 550 gospodarstw hodujących ryby tradycyjnymi
metodami, które wspomagają ochronę, a nawet po-
prawę stanu środowiska naturalnego. Ogromne suk-
cesy odnoszą też nasi naukowcy zajmujący się
szukaniem nowych rozwiązań w połowach czy hodowli
ryb, którzy również wykorzystują agencyjne wspa-
rcie przeznaczone dla rybactwa. Warto też wspomnieć, 
że z budżetu Wspólnej Polityki Rybołówstwa Unii
Europejskiej sfinansowano ok. 140 kampanii infor-
macyjnych i promocyjnych, co z pewnością wpły-
nęło na wzrost spożycia ryb i produktów rybnych
przez Polaków, którzy wreszcie docenili ich walory
smakowe i zdrowotne. 

Zaszło wiele pozytywnych zmian, a będą kolejne. Od-
nosząc się do nowej perspektywy finansowej na lata
2014-2020, należy zwrócić uwagę, że pod względem
wielkości środków na politykę rybacką, jesteśmy na
czwartym miejscu w Unii Europejskiej, za Hiszpanią,
Francją i Włochami. Nowy Program Operacyjny "Ry-
bactwo i Morze", będzie miał siedem priorytetów.
Łączna wartość środków unijnych i krajowych przezna-
czonych na jego realizację wynosi ponad 700 milionów
euro. Nowymi obszarami wsparcia są m.in. rynek
rybny, gromadzenie danych oraz zintegrowana polityka
morska. Wspierane będą te sektory, w których po-
wstaną miejsca pracy oparte o nowe technologie pro-
dukcyjne. Dużą rolę w rozwoju tej gałęzi gospodarki
będą odgrywać osiągnięcia naukowe.

Unia Europejska

Europejski

Fundusz

Rybacki

Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014 - 2020
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