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XLIII Konferencja Hodowców Ryb £ososiowatych,

Gdynia 11-12 paŸdziernika 2018 r.

W dniach 11-12 paŸdziernika Hotel Mercure w Gdyni

goœci³ uczestników XLIII Konferencji Hodowców Ryb £oso-

siowatych zorganizowanej przez Stowarzyszenie Produ-

centów Ryb £ososiowatych (SPR£) z siedzib¹ w Lêborku.

W przeddzieñ tego wydarzenia odby³y siê warsztaty zorga-

nizowane przez Pañstwow¹ Akademiê Nauk z Olsztyna pt.

„Perspektywy rozwoju produkcji w obliczu wyzwañ XXI

wieku”. Warsztaty zosta³y sfinansowane przez EIT Food

(Wspólnotê Innowacji ds. ¯ywnoœci Instytutu Innowacji

i Technologii) w ramach programu „Horyzont 2020". Rów-

nolegle do konferencji odby³y siê Technologiczne Targi

Akwakultury, podczas których kilkunastu wystawców z sze-

roko pojêtej akwakultury przedstawia³o swoje produkty.

Wieczorem 10 paŸdziernika odby³o siê walne zebranie

cz³onków SPR£. Przedstawiono sprawozdania finansowe

i merytoryczne, przeg³osowano tak¿e kilka uchwa³

dotycz¹cych funkcjonowania stowarzyszenia. Pod nie-

obecnoœæ prezesa Jacka Juchniewicza konferencjê otwo-

rzy³ wiceprezes SPR£ Ziemowit Pirtañ. Dla porz¹dku

zosta³a ona podzielona na sesje plenarne.
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Fot. 1. Sesja Rynek i produkcja. Fot. 2. Sala konferencyjna.



Dzieñ pierwszy

Rynek i produkcja

Jako pierwszy swój referat zaprezentowa³ Andrzej Lir-

ski z Instytutu Rybactwa Œródl¹dowego, który przedstawi³

obraz polskiej akwakultury na podstawie badañ statystycz-

nych przy zastosowaniu kwestionariusza RRW-22. £¹czna

wartoœæ wyprodukowanych w 2017 roku w krajowej akwa-

kulturze ryb konsumpcyjnych wynios³a ok. 430 mln z³ i by³a

wy¿sza o ok. 30,5 mln z³ w porównaniu ze sprzeda¿¹

w 2016 roku. Produkcja wszystkich ³ososiowatych ryb kon-

sumpcyjnych wynios³a w 2017 roku 16,9 tys. ton, zwiêk-

szaj¹c siê w stosunku do 2016 roku o 3,4%. Nastêpnie

wiceprezes Ziemowit Pirtañ przedstawi³ wielkoœæ i strukturê

produkcji pstr¹ga w ujêciu ankiety SPR£. Natomiast

Tomasz Kulikowski z Morskiego Instytutu Rybackiego

w swoim referacie omówi³ wizerunek pstr¹ga têczowego

i palii w kontekœcie potencja³u promocji tych ryb na rynku

polskim. Na sam koniec pierwszej sesji ponownie Ziemowit

Pirtañ opowiedzia³ o nowej kampanii promocyjnej pstr¹ga

TERAZ PSTR¥G2.

Fundusze UE i administracja

Kolejn¹ sesjê rozpocz¹³ dyrektor Departamentu

Wsparcia Rybactwa ARiMR Tomasz Tereszkiewicz, który

przedstawi³ aktualny stan wdra¿ania Programu Operacyj-

nego Rybactwo i Morze 2014-2020. Nastêpnie Maciej Bru-

dziñski – naczelnik Wydzia³u Rybactwa Œródl¹dowego

omówi³ wyzwania stoj¹ce przed administracj¹ centraln¹

dotycz¹ce procesu zarz¹dzania rozwojem akwakultury.

W ostatnim referacie Marcin Miko³ajczyk z Aqualedge

przedstawi³ pierwsze za³o¿enia Funduszu Rybackiego po

2020 roku.

Norweski sen

Goœciem ostatniej sesji pierwszego dnia konferencji

byli przedstawiciele norweskich firm: Aqua Optima AS,

Waister AS, Aquateam COWI AS, Normex AS oraz radca

handlowy ambasady Norwegii, którzy omówili mo¿liwoœæ

wspó³pracy polskich i norweskich przedsiêbiorstw z bran¿y

akwakultury. Niestety ze wzglêdu na wysokie koszty polscy

producenci rzadko mog¹ sobie pozwoliæ na norwesk¹ tech-

nologiê.

Pierwszy dzieñ konferencji zakoñczy³y konkursy na

potrawy z pstr¹ga, które zdominowa³ Zak³ad Hodowli

Pstr¹ga Mylof. Odby³ siê tak¿e Galaktyczny Turniej Mioda,

w którym zwyciê¿y³ Stefan Dobosz z Instytutu Rybactwa

Œródl¹dowego.

Dzieñ drugi

Zagadnienia weterynaryjne

Drugi dzieñ konferencji otworzy³ referat Paw³a Makow-

skiego z G³ównego Inspektoratu Weterynarii, który przed-

stawi³ nowe przepisy prawa dotycz¹ce zdrowia zwierz¹t.

Nastêpnie Marek Matras (PIW PIB Pu³awy) omówi³ sytuacjê

epizootyczn¹ w zakresie wirusowych chorób ryb. Najwiêk-

sze zainteresowanie wzbudzi³a technika sekwencjonowa-

nia wirusów VHS i IHN, która umo¿liwia œledzenie œcie¿ki

rozprzestrzeniania siê wy¿ej wymienionych patogenów.

Andrzej Siwicki z Instytutu Rybactwa Œródl¹dowego

w swoim referacie opowiedzia³ o zastosowaniu nanotech-

nologii w ochronie zdrowia ryb. Sesjê zamknê³a El¿bieta

Terech-Majewska z Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego
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Fot. 3. Wiceprezes SPR£ w swoim wyst¹pieniu.

Fot. 4. Technologiczne Targi Akwakultury.

Fot. 5. Sesja Norweski sen.



w Olsztynie, która w swoim wyst¹pieniu przedstawi³a, jak

powinien wygl¹daæ poprawny obraz relacji lekarza wete-

rynarii i hodowcy.

Plan produkcji i obrotu – aktualny stan
wdra¿ania

W kolejnej sesji wyst¹pili Ziemowit Pirtañ (SPR£),

Rados³aw Kowalski (IRZiB¯ PAN Olsztyn), Agata Kowal-

ska (IRS) oraz Karolina Naumowicz (UWM Olsztyn), którzy

omówili certyfikacjê cz³onków organizacji. Warto pod-

kreœliæ, ¿e planowana certyfikacja mo¿e znacz¹co poprawiæ

sprzeda¿ produktów hodowców zrzeszonych w SPR£. Na

koniec sesji Anna Wiœniewska (UWM Olsztyn) przedstawi³a

problematykê zwi¹zan¹ z oddzia³ywaniem obiektów

hodowlanych na œrodowisko.

Gdzie jesteœmy… dok¹d zmierzamy

W ostatniej sesji Marek Rudy z kancelarii prawnej Law

Firm przedstawi³ przepisy z rozporz¹dzenia o ochronie

danych osobowych (RODO), z którymi musz¹ zmierzyæ siê

hodowcy ryb. Anna Wiœniewska (UWM Olsztyn)

przedstawi³a nowe przepisy prawa wodnego dotycz¹ce

urz¹dzeñ pomiarowych. Agata Kowalska (IRS) omówi³a

kwestiê dystrybucji sk³adników od¿ywczych z pasz do ryb.

Andrzej Ciereszko (IRZiB¯ PAN Olsztyn) przedstawi³

wyzwania i perspektywy zwi¹zane z wdro¿eniem technolo-

gii kriokonserwacji nasienia do wylêgarnictwa ryb ³ososio-

watych. Sesjê zakoñczy³ referat Konrada Ocalewicza z Uni-

wersytetu Gdañskiego dotycz¹cy postêpu techniki sekwen-

cjonowania, a tak¿e rozwoju programów selekcyjnych

w akwakulturze ryb.

Ka¿d¹ z sesji koñczy³y pytania do prelegentów i ¿arliwe

dyskusje. Konferencjê zakoñczy³ wiceprezes Ziemowit Pir-

tañ zapraszaj¹c wszystkich na uroczyst¹ kolacjê. Warto

zaznaczyæ, ¿e tegoroczne dwudniowe spotkanie cieszy³o

siê rekordow¹ frekwencj¹. Wszystkie przedstawione pre-

zentacje i referaty s¹ dostêpne na stronie internetowej

SPR£.

Rafa³ Ro¿yñski

Zak³ad Hodowli Ryb £ososiowatych w Rutkach

Instytut Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie
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Fot. 6. Jedno z wielu pytañ do prelegentów.

Fot. 7. Danie konkursowe.

Fot. 8. Sesja "Gdzie jesteœmy... dok¹d zmierzamy".



Wspomnienie...

Heniu

Ogl¹da³em niedawno w telewizji film Mi³oœæ w Laponii, w którym ma³y

ch³opiec pyta: dlaczego wszyscy, których kocham musz¹ odejœæ? Rozs¹dne

pytanie ma³ego ch³opca, dla wiêkszoœci z nas doros³ych, jest na ogó³ pyta-

niem retorycznym. Dla niektórych odpowiedŸ brzmia³aby – bo Bóg tak

chcia³, dla niektórych – bo takie s¹

odwieczne prawa przyrody, a dla

niektórych, do których tak¿e zali-

czam siebie – bo du¿o za wcze-

œnie. 15 listopada zmar³ po d³ugiej

chorobie Henryk Morawski,

du¿o, du¿o za wczeœnie… Dla nie-

których kolegów i odwiedzaj¹cych

nasz instytut Pan Henryk, dla nie-

których Henryk, dla nas – bliskich

kole¿anek i kolegów po prostu

Heniu, nazywany nawet przez naj-

bli¿sze kole¿anki Heniutkiem.

Urodzi³ siê 12 lipca 1954 roku w Olsztynie, gdzie w 1975 r. ukoñczy³ egzami-

nem dojrza³oœci Technikum Elektryczne. Ca³e swoje zawodowe ¿ycie – od

15 paŸdziernika 1976 r. spêdzi³ w Instytucie Rybactwa Œródl¹dowego,

pocz¹tkowo w Zak³adzie Upowszechniania Postêpu, przemianowanym

nastêpnie na Dzia³ Wydawnictw, a od kilku lat na Dzia³ Informacji Naukowej

i Promocji. Nie ukoñczy³ studiów wy¿szych, choæ mia³ jednoroczny epizod

studiowania na Wydziale Matematycznym Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej.

Nie by³ te¿ naukowcem, ale za to wspania³ym pracownikiem technicznym,

do czego na pewno przyda³a siê nauka o elektrycznoœci i matematyce.

W przypadku dwóch urz¹dzeñ by³ jednak prawdziwym profesorem. Chodzi

o gigantyczny, a dla laików skomplikowany kserograf oraz aparat fotogra-

ficzny, na którego profesjonalne pos³ugiwanie siê mia³ nawet wyrobione

odpowiednie zawodowe „papiery”.

Zostawi³ nam Heniu w spadku tysi¹ce perfekcyjnie wykonanych

zdjêæ, starannie posegregowanych, ponumerowanych i opisanych, doku-

mentuj¹cych najwa¿niejsze miejsca i wydarzenia, jak wrêczanie dyplo-

mów doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich czy medali Sakowicza,

konferencje i szkolenia z ca³¹ barwn¹ palet¹ ich uczestników, nasz¹ cen-

tralê w Olsztynie oraz oœrodki w Rutkach i Pieczarkach, osoby i ryby przy

tarle czy sortowaniu, wylêg, narybek i gigantyczne jesiotry… s³owem ca³e

instytutowe ¿ycie. Fotografie wykorzystywane w monografiach i pracach

naukowych, w folderach, informatorach i wydawnictwach z okazji rocznic

powo³ania Instytutu. Jest jeszcze jeden unikalny album Rybacy Fisher-

men, stworzony g³ównie z fotografii mojego autorstwa, ale tak¿e Jerzego

Walugi i Henia, a wydany z okazji zorganizowanej w 2004 roku przez Insty-

tut w Wierzbie nad jeziorem Be³dany sesji i sympozjum Europejskiej Komi-

sji Doradczej ds. Rybactwa Œródl¹dowego (EIFAC/FAO), którym s³awi¹c

piêkno polskich jezior i rzek, ale tak¿e pracy rybaków i ujêtych klimatycznie

wêdkarzy, obdarowaliœmy wszystkich uczestników tego wydarzenia.

Takie staranne uporz¹dkowanie dorobku fotograficznego silnie kon-

trastowa³o z wygl¹dem „gabinetu” Henia z centralnie usytuowanym ksero-

grafem. Na wszystkich stolikach, pó³kach, parapetach le¿a³y w pozornym

bez³adzie dziesi¹tki ró¿nych ma³ych i wiêkszych akcesoriów, jak nie przy-

mierzaj¹c u pana Metka, bohatera opowiadania Bohumila Hrabala z tomu

Œwiêto przebiœniegu. A wszystko potrzebne w sytuacjach normalnych

i awaryjnych, bo Heniu by³ przys³owiow¹ „z³ot¹ r¹czk¹”, gdy¿ potrafi³

naprawiæ prawie wszystko – od najprostszych urz¹dzeñ mechanicznych,

po bardziej skomplikowane elektryczne, jak stara niemiecka suszarka do

w³osów mojej mamy. W takich przypadkach awaryjnych nigdy i nikomu nie

odmówi³ bezinteresownej pomocy. O takich ludziach zwykliœmy mówiæ

dobry cz³owiek, bo zaiste Heniu takim cz³owiekiem by³.

Czasami, w razie nieobecnoœci sekretarki, gdy Heniu by³ poproszony

o jej zast¹pienie, wtedy znika³ gdzieœ nieco ba³aganiarski hrabalowski pan
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Od³owy ryb w stawach gospodarstwa Pogórze k. Skoczowa (fot. Henryk Morawski)



Metek, a pojawia³ siê niezwykle powa¿ny, zdyscyplinowany, prawdziwy

pan sekretarz, niczym prawdziwy zastêpca dyrektora. Bo taki Heniu by³ –

do ka¿dego zadania podchodzi³ z ca³¹ powag¹ i stara³ siê je perfekcyjnie

wykonywaæ.

¯egnaj¹c Henia 17 listopada na cmentarzu w Olsztynie przytoczy³em

koñcowe trzy wersy z wiersza Williama Butlera Yeatsa, najs³ynniejszego

poety irlandzkiego, laureata literackiej nagrody Nobla, zatytu³owanego

Pod Ben Bulben, a który przytoczê teraz w ca³oœci:

Tu, gdzie Ben Bulben ³ysy ³eb obna¿y³,

Yeats le¿y w Drumcliff na cmentarzu.

Przy drodze wiekowy krzy¿ stoi,

Utarty napis marmuru nie zdobi;

Tylko na g³azie wapiennym tej treœci

Wyryto s³owa, które sam kaza³ umieœciæ:

Tak samo ch³odno spójrz

Na ¿ycie i na œmieræ

Nie wstrzymuj konia, jedŸ!

I my wszyscy, którzyœmy spotkali na swojej drodze Henia, mimo ¿alu,

nie wstrzymamy konia i pojedziemy dalej, ka¿dy w innym kierunku i z innym

celem, natomiast jeŸdziec Heniu dotar³ ju¿ do ostatniej ziemskiej mety, a ¿e

by³ na wskroœ dobrym i g³êboko wierz¹cym cz³owiekiem, za t¹ ostatni¹

ziemsk¹ met¹ z pewnoœci¹ czekaj¹ na Niego otwarte bramy Niebios.

Arkadiusz Wo³os
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Odeszli...

Witold Micha³ Bia³okoz (05.12.1945 – 21.10.2018)

Z wykszta³cenia leœnik i rybak,

z zawodu naukowiec, przyrodnik,

znawca lasów, jezior i rzek, z zami³owa-

nia turysta i podró¿nik, wêdrowiec po

Mazurach, SuwalszczyŸnie i Bieszcza-

dach, Litwie, Bia³orusi i Ukrainie oraz

Grecji. Urodzi³ siê w Murckach ko³o Kato-

wic. Ukoñczy³ Technikum Leœne

w Brynku oraz Wydzia³ Rybacki Wy¿szej

Szko³y Rolniczej w Olsztynie.

Uczestniczy³ w wydarzeniach Marca 1968. Nie relegowany ze stu-

diów, dziêki zapobiegliwoœci opiekuna jego pracy magisterskiej, a w nieda-

lekiej perspektywie, równie¿ i rozprawy doktorskiej, zosta³ w 1969 roku

zatrudniony w Instytucie Rybactwa Œródl¹dowego, wbrew ówczesnym,

silnym naciskom politycznym. Po rocznym sta¿u zosta³ oddelegowany do

pracy „w terenie”, „mo¿liwie z oczu”, jak najdalej od „centrum”, do Tereno-

wej Pracowni Jeziorowej w Gi¿ycku, gdzie przepracowa³ ca³e swoje twór-

cze ¿ycie, do przejœcia w 2015 roku na emeryturê.

Przystêpuj¹c w 1970 roku do ówczesnego Stronnictwa Demokra-

tycznego wykona³ gest „miêkkiego” konformizmu, który w tym czasie, nie

tylko jemu, móg³ zapewniæ mo¿liwoœæ spokojnej pracy naukowej. Doktory-

zowa³ siê w 1977 roku na Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, uzy-

skuj¹c stopieñ doktora nauk przyrodniczych. Stopieñ doktora habilitowa-

nego nauk rolniczych w zakresie rybactwa uzyska³ w 1998 roku w Instytu-

cie Rybactwa Œródl¹dowego im. Stanis³awa Sakowicza w Olsztynie.

Prowadzi³ badania rozrodu, od¿ywiania i wzrostu ryb. £¹czy³ zagad-

nienia biologii ryb z badaniami ekologicznych struktur funkcjonalnych

w ekosystemach wodnych, kszta³towaniem zespo³ów ichtiofauny w jezio-

rach i rzekach u¿ytkowanych rybacko, nastêpstwami zasiedlania ekosys-

temów przez obce, inwazyjne gatunki ryb, wykorzystaniem gospodarki

rybackiej jako narzêdzia czynnej ochrony ekosystemów wodnych, mo¿li-

woœciami tworzenia empirycznych modeli ichtiofauny, a tak¿e opracowa-

niami metod oceny stanu ekologicznego jezior na podstawie ichtiofauny.

By³ autorem 27 oryginalnych rozpraw naukowych, 3 ksi¹¿ek, 5 monografii,

licznych artyku³ów popularnonaukowych, ekspertyz i opinii oraz planów

ochrony rezerwatów i parków narodowych.

Uhonorowany zosta³ Nagrod¹ II stopnia Ministra Ochrony Œrodowiska,

Zasobów Naturalnych i Leœnictwa, za opracowanie pt. „Jeziora Wigierskiego

Parku Narodowego. Stan aktualny i kierunki ochrony”, Br¹zowym i Srebrnym

Krzy¿em Zas³ugi, Odznak¹ Zas³u¿ony Pracownik Rolnictwa, Z³ot¹ Honorow¹

Odznak¹ Zas³u¿ony dla Warmii i Mazur, Honorow¹ Odznak¹ Zas³u¿ony dla

Województwa Suwalskiego oraz Srebrn¹ i Z³ot¹ Odznak¹ Honorow¹ PTTK.

Ostatnie lata pracowa³ na stanowisku docenta i profesora nadzwy-

czajnego Instytutu Rybactwa Œródl¹dowego im. St. Sakowicza. Wyk³ada³

przedmiot „rybactwo jeziorowe” w Zespole Szkól Rolniczych w Gi¿ycku.

Straciliœmy z nim kontakt. Zmar³ nagle, pracuj¹c przy komputerze,

zapewne nadal dopracowuj¹c szczegó³y kryterium oceny stanu ekologicz-

nego jezior na podstawie ichtiofauny. Bêdzie nam Go brakowa³o, jego wie-

dzy, doœwiadczenia, krytycyzmu, ¿yczliwoœci i kultury.

Bogus³aw Zdanowski




