
opuszczonej wsi Sokole nad Zalewem Soliñskim, a kilka

miesiêcy póŸniej od³owiono i przewieziono na powrót do

stada, lecz nie pozosta³ wœród pobratymców zbyt d³ugo.

W sierpniu 1965 roku znowu wyruszy³ w podró¿, wêdruj¹c

przez kolejne miejscowoœci i budz¹c zachwyt mieszka-

ñców, zw³aszcza dzieci. Odwiedzi³ miêdzy innymi Sanok,

zachodzi³ na podwórza, pod sklepy, maszerowa³ torami

kolejowymi, œcie¿kami oraz asfaltow¹ drog¹, docieraj¹c po

dwudziestu oœmiu dniach a¿ do ¯abna nad Dunajcem (…)

S³awa Pulpita by³a w tym czasie tak wielka, ¿e gazety i radio

codziennie podawa³y informacje o jego wyprawie.

Do naszego stada w Olsztynie wszak¿e szybko trzeba

by³o wracaæ, a gdy dotarliœmy do celu, okaza³o siê, ¿e

w³aœnie strajkuje Stocznia Gdañska. W te pêdy pojecha³em

poci¹giem, by pod s³ynn¹ bram¹ na w³asne oczy i uszy

doœwiadczyæ œwiat³a i bicia wielkiej historii, której g³ównym

bohaterem by³ jeden w¹saty wêdkarz. Ale to ju¿ zupe³nie

inna historia…

Ci¹g dalszy nast¹pi...

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

Konferencja na temat rzadkich i zagro¿onych gatunków

ryb. Troki, Litwa, 10-11 paŸdziernika 2019 r.

W dniach 10 i 11 paŸdziernika 2019 roku mia³a miejsce,

zorganizowana przez S³u¿bê Rybactwa przy Ministerstwie

Rolnictwa Republiki Litewskiej, Miêdzynarodowa Konferen-

cja Naukowo-Praktyczna „Rzadkie i zagro¿one gatunki ryb:

perspektywy i zagro¿enia” (Rare and Endangered Fish Spe-

cies: Prospects and Threats). Miejscem tego wydarzenia

by³ kompleks hotelowy „Trasalis – Trakai Resort & Spa”

w znanej z atrakcji turystycznych miejscowoœci Troki.

W konferencji wziê³o udzia³ oko³o 70 osób, g³ównie z Litwy:

naukowców i pracowników administracji oraz spore grono

praktyków z litewskich oœrodków chowu i hodowli ryb.

Oprócz gospodarzy w gronie uczestników znalaz³y siê kil-

kuosobowe delegacje z Bia³orusi, £otwy i Ukrainy oraz

pojedynczy przedstawiciele Czech, Danii i Polski.

W pierwszym dniu konferencji zaproszeni przez organi-

zatorów autorzy litewscy i zagraniczni przedstawili 12 pre-

zentacji. Niektóre z nich by³y przygotowane w jêzyku litew-

skim. Ich zrozumienie nie stanowi³o jednak problemu dziêki

symultanicznemu t³umaczeniu na jêzyk rosyjski i angielski,

o co przezornie zadbali organizatorzy. Pod wzglêdem

tematycznym prezentacje by³y mocno zró¿nicowane, lecz

na ogó³ blisko zwi¹zane z tytu³em konferencji, czyli

zagro¿onymi i rzadkimi gatunkami ryb. Tematyka referatów

obejmowa³a szeroki wachlarz zagadnieñ, od ogólnego

spojrzenia na status i ochronê rzadkich gatunków ryb na

Litwie, przez doniesienia na temat ochrony zagro¿onych

gatunków (m.in. wêgorza na Bia³orusi, jesiotrów na Ukra-

inie, strzebli b³otnej w Polsce i Litwie), po szczegó³owe

wskazówki biotechniczne dotycz¹ce metod rozrodu

brzany. Dwa bardzo ciekawe wyst¹pienia dotyczy³y gatun-

ków inwazyjnych. Pierwszy, przedstawiony przez autorów
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³otewskich, dotyczy³ ma³o u nas znanego, lecz jednoznacz-

nie nagannego procederu oferowania na tamtejszym rynku

trawianki Perccottus glenii, która – o czym szeroko wia-

domo – jest jednym z najwiêkszych zagro¿eñ dla rodzimej

bioró¿norodnoœci ryb i p³azów w wodach Europy. Jak siê

okazuje, na £otwie mo¿na bez trudu zakupiæ trawiankê

obok wielu innych gatunków ryb wykorzystywanych do

celów obsadowych, takich jak karp, lin, sum czy szczupak.

Co ciekawe i potencjalnie niebezpieczne, ³otewskim firmom

oferuj¹cym ten gatunek marzy siê ekspansja na rynek litew-

ski, a nawet polski! Drugie wyst¹pienie z tego krêgu tema-

tycznego dotyczy³o kilku gatunków inwazyjnych morskich

bezkrêgowców (m.in. œlimaków), chêtnie konsumowanych

przez ludzi w krajach swojego

naturalnego wystêpowania,

takich jak Korea Po³udniowa

i Japonia. Jak siê okazuje, w bar-

dzo dalekich miejscach swojej

udanej ekspansji (tureckie,

bu³garskie i rumuñskie wody przy-

brze¿ne Morza Czarnego) mog¹

one ju¿ wystêpowaæ tak obficie,

¿e op³acalna sta³a siê ich prze-

mys³owa eksploatacja, przetwa-

rzanie, a nastêpnie eksportowa-

nie tam, sk¹d pochodz¹.

Drugi dzieñ konferencji mia³

charakter ca³kowicie plenerowy.

Tego dnia wszystkim zaintereso-

wanym uczestnikom (a by³o ich

wielu) organizatorzy zaproponowali wyjazd nad znajduj¹c¹

siê niedaleko rzekê Wiliê. Tam g³ównym wydarzeniem by³o

uczestniczenie w zarybieniu tej rzeki m³odymi osobnikami

brzany. Brzana wystêpuje w Wilii, lecz liczebnoœæ jej popu-

lacji jest oceniana jako niezadowalaj¹ca. Tego dnia do czy-

stych wód rzeki trafi³o 5 tysiêcy jednorocznych (0+) osobni-

ków brzany i 800 ryb starszych o rok, bêd¹cych potom-

stwem osobników z miejscowej populacji. Obserwowanie

zarybienia ukrytej w lesie, nieprzekszta³conej tam przez

cz³owieka piêknej rzeki, by³o niejedynym sympatycznym

wydarzeniem tego dnia. Na zakoñczenie konferencji orga-

nizatorzy przygotowali bowiem mnogoœæ litewskich
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smako³yków, ze smaczn¹ zup¹ rybn¹ i gulaszem w rolach

g³ównych, które tego zimnego dnia zosta³y przyjête przez

uczestników z niek³amanym entuzjazmem.

Konferencjê nale¿y oceniæ jako potrzebn¹ i udan¹.

Zadecydowa³o o tym kilka czynników: noœnoœæ i aktualnoœæ

tematyki, przemyœlany dobór uczestników, kameralny cha-

rakter konferencji oraz sprawnoœæ i serdecznoœæ organiza-

torów. Wœród nich pierwsze skrzypce gra³y osoby dosko-

nale znane w krêgach ichtiologów i rybaków w naszym

kraju, i czêsto nas odwiedzaj¹ce: Valdas Geèys, jako

g³ówny organizator konferencji i jej moderator oraz rzadko

rozstaj¹ca siê z aparatem fotograficznym Alina Širvinska.

Uczestnicy zgodnie wyrazili nadziejê, ¿e tegoroczna

konferencja w Trokach nie bêdzie przedsiêwziêciem jedno-

razowym, ale pocz¹tkiem cyklicznych spotkañ

poœwiêconych rzadkim, zagro¿onym i gin¹cym gatunkom

ryb. Coraz silniejsze zagro¿enia dla rodzimych gatunków

ichtiofauny w wodach Europy i zazwyczaj niezadowalaj¹ca

skutecznoœæ ich ochrony s¹ problemami coraz bardziej

pal¹cymi, które z pewnoœci¹ nigdy nie strac¹ na znaczeniu.

Jacek Wolnicki

Zak³ad Rybactwa Stawowego

Instytut Rybactwa Œródl¹dowego im. Stanis³awa Sakowicza

XLIV Konferencja Hodowców Ryb £ososiowatych,

Gdynia 17-18 paŸdziernika 2019 r.

Co roku w paŸdzierniku do Gdyni zje¿d¿aj¹ siê

hodowcy ryb ³ososiowatych z ca³ej Polski. Ju¿ tradycj¹ siê

sta³o, ¿e w swoich progach goœci ich piêknie usytuowany

nad samym morzem hotel Mercure. W tym roku spotkanie

odby³o siê stosunkowo póŸno, bo w dniach 17 - 18 X. Orga-

nizatorzy jak zawsze stanêli na wysokoœci zadania i przygo-

towali bardzo interesuj¹cy, a nade wszystko merytoryczny

program. Równolegle do konferencji odby³y siê Technolo-

giczne Targi Akwakultury, piêtnastu wystawców prezen-

towa³o swoje oferty, ich zakres by³ bardzo szeroki od

urz¹dzeñ do bioasekuracji, przez kompresory, dyfuzory,

napowietrzacze, a¿ po szczepionki dla ryb. W przeddzieñ

dwudniowego spotkania odby³o siê walne zgromadzenie

cz³onków Stowarzyszenia Producentów Ryb £ososiowa-

tych, podczas którego podjêto kilka wa¿nych uchwa³, ale

przede wszystkim wybrano w³adze stowarzyszenia na

kolejn¹ kadencjê. Dotychczasowy zarz¹d okaza³ siê tak

kompetentny i skuteczny, ¿e praktycznie w ca³oœci otrzyma³

mandat do dalszego sprawowania swojej funkcji. Nowe

w³adze stowarzyszenia przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:
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Jacek Juchniewicz – prezes SPR£, Anna Pyæ – wiceprezes,

Miros³aw Sko³ysz – wiceprezes, Bartosz Bartkowski –

sekretarz, Ziemowit Pirtañ – skarbnik, Daniel Krysiñski –

cz³onek zarz¹du, Bartosz Adamczyk – cz³onek zarz¹du.

Podczas dwudniowej konferencji przedstawiono rekor-

dow¹ liczbê a¿ 28 referatów, które zosta³y zaprezentowane

w szeœciu sesjach tematycznych:

� Rynek i produkcja,

� Fundusze unijne i kwestie prawno-administracyjne,

� Funkcjonowanie obiektów pstr¹gowych,

� Zagadnienia weterynaryjne,

� Nowe technologie (Innowacje),

� Gdzie jesteœmy… dok¹d zmierzamy – Plan produk-

cji i obrotu.

Spotkanie otworzy³ prezes stowarzyszenia Jacek

Juchniewicz, który jak zwykle bardzo mi³o przywita³ wszyst-

kich przyby³ych goœci. W sesji Rynek i produkcja jako pierw-

szy swój referat zaprezentowa³ Andrzej Lirski z Instytutu

Rybactwa Œródl¹dowego, który przedstawi³ obraz polskiej

akwakultury na podstawie badañ statystycznych przy

zastosowaniu kwestionariusza RRW-22. £¹czna wartoœæ

wyprodukowanych w roku 2018 w krajowej akwakulturze

ryb konsumpcyjnych wynios³a 442,5 mln z³ i by³a wy¿sza

o 12,7 mln z³ w porównaniu ze sprzeda¿¹ w roku 2016. Pro-

dukcja wszystkich ³ososiowatych ryb konsumpcyjnych

wynios³a w roku 2017 18,8 tys. ton zwiêkszaj¹c siê w sto-

sunku do roku wczeœniejszego o blisko 2 tys. ton. Nastêpnie

wiceprezes Ziemowit Pirtañ omówi³ wielkoœæ i strukturê

produkcji pstr¹ga w ujêciu ankiety SPR£. Natomiast

Krzysztof Hryszko z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospo-

darki ¯ywnoœciowej w swoim referacie przedstawi³ stan

rynku i spo¿ycie ryb w 2018 roku i uspokoi³ hodowców infor-

macj¹ o rosn¹cych cenach detalicznych produktów ryb-

nych. Rados³aw Kowalski z Pañstwowej Akademii Nauk

w Olsztynie zaprezentowa³ mo¿liwoœci technologii produk-

cji ryb bez oœci w aspekcie akceptowalnoœci przez konsu-

mentów zwierz¹t modyfikowanych genetycznie. Na zako-

ñczenie Tomasz Kulikowski z Magazynu Przemys³u Ryb-

nego podj¹³ próby uœwiadomienia producentów, jak wa¿na

jest d³ugoterminowa kampania promocyjna i jakie mo¿e

przynieœæ efekty.

Kolejn¹ sesjê rozpoczê³a Joanna Miksa z Agencji

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która przed-

stawi³a aktualne zasady konkurencyjnego wyboru wyko-

nawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo

i Morze”. Nastêpnie Jerzy Czy¿ak z Ministerstwa Gospo-

darki Morskiej i ¯eglugi Œródl¹dowej omówi³ mo¿liwoœci

ulepszenia realizacji Programu Operacyjnego „Rybactwo

i Morze”. Ma³gorzata Stolarska z Wód Polskich przed-

stawi³a wzajemne zale¿noœci i proponowane rozwi¹zania

w projekcie „Plan przeciwdzia³ania skutkom suszy”

w odniesieniu do akwakultury. W kolejnym referacie Karo-

lina Naumowicz z Uniwersytetu Warmiñsko-Mazurskiego

w Olsztynie pokaza³a nowy pakiet prawa o zdrowiu

zwierz¹t. W ostatniej prezentacji Katarzyna Wojs z kancela-

rii prawnej Law Firm przedstawi³a zakres obowi¹zków spra-
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wozdawczych, które dotycz¹ osób prowadz¹cych hodowlê

ryb.

Ostatni¹ sesjê pierwszego dnia konferencji otworzy³

Rados³aw Kowalski, który pokaza³ wp³yw globalnego ocie-

plenia na produkcjê ryb ³ososiowatych w Polsce, temat

ocieplenia klimatu wywo³a³ bardzo burzliw¹ i ¿arliw¹ dysku-

sjê. Anna Pyæ z SPR£ omówi³a nasz wp³yw na akwakulturê

europejsk¹. Marcin Zieliñski oraz Marcin Dêbowski z UWM

w Olsztynie pokazali szerokie mo¿liwoœci wykorzystania

osadów z gospodarstw rybackich m.in. do produkcji bio-

gazu. Karolina Naumowicz z UWM w Olsztynie omówi³a

zasady bioasekuracji w gospodarstwach rybackich.

W ostatnim referacie Rados³aw Ga³ecki z BLIK przedstawi³

profity wynikaj¹ce z certyfikacji ASC i procedury zwi¹zane

z jej wdro¿eniem. Dzieñ zakoñczy³ siê konkursem potraw

z pstr¹ga oraz turniejem w PSTR¥Garzyki.

Drugi dzieñ konferencji by³ równie obfity w wiedzê jak

i pierwszy, rozpoczê³y go tematy weterynaryjne, które

przedstawili pracownicy PIW PIB Pu³awy. Marek Matras

przedstawi³ sytuacjê epizootyczn¹ w zakresie wirusowych

chorób ryb, Agnieszka Pêkala-Safiñska omówi³a zagro¿e-

nia bakteryjne ryb hodowanych w systemach RAS, a Kamila

Mitrowska przedstawi³a referat zwi¹zany z kinetyk¹ zanika-

nia pozosta³oœci barwników w tkankach i narz¹dach ryb.

El¿bieta Terech-Majewska z UWM w Olsztynie omówi³a

biologiczne metody ochrony zdrowia ryb. Na zakoñczenie

sesji Andrzej Siwicki z Instytutu Rybactwa Œródl¹dowego

przedstawi³ aktualny stan wiedzy na temat szczepionek

w ochronie zdrowia ryb ³ososiowatych.

Kolejn¹ sesjê rozpoczê³a Beata Cejko z PAN Olsztyn,

która w swoim wyst¹pieniu pokaza³a sposoby na skuteczne

przechowywanie nasienia ryb. Wojciech Sobiegraj z PZW
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przedstawi³ nowatorsk¹ metodê implantacji ikry troci w rze-

kach dorzecza S³upi. Agata Kowalska z IRS omówi³a inno-

wacyjne komponenty w paszach dla ryb. Na koniec Ziemo-

wit Pirtañ z SPR£ w swoim referacie ukaza³ mo¿liwoœci,

jakie stoj¹ przed hodowcami zwi¹zane z odnawialnymi

Ÿród³ami energii.

Ostatni¹ sesjê ca³ej konferencji rozpocz¹³ Miros³aw

Pó³gêsek z ZUT w Szczecinie, który przedstawi³ sprawoz-

danie z dotychczasowych dzia³añ zwi¹zanych z certyfikacj¹

pasz. Rados³aw Kowalski poruszy³ temat certyfikacji „Nasz

Pstr¹g”. Anna Maria Wiœniewska z UWM w Olsztynie

omówi³a wp³yw gospodarstw rybackich na œrodowisko.

W ostatnim referacie Krzysztof Hryszko, Andrzej Lirski oraz

Tomasz Kulikowski przedstawili obraz rynku pstr¹gów

i troci w Polsce na tle rynku œwiatowego.

Po ka¿dej z sesji toczy³y siê merytoryczne dyskusje,

prelegenci odpowiadali na liczne, nierzadko bardzo trudne

pytania. Konferencjê zakoñczy³ Jacek Juchniewicz zapra-

szaj¹c wszystkich na uroczyst¹ kolacjê, która z reszt¹ jak co

roku by³a zwieñczeniem dwóch jak¿e wa¿nych dni integra-

cji polskiego œwiatka pstr¹gowego. Z wszystkimi referatami

i bogat¹ fotorelacj¹ mo¿na zapoznaæ siê na stronie interne-

towej Stowarzyszenia Producentów Ryb £ososiowatych.

Rafa³ Ro¿yñski

Zak³ad Hodowli Ryb £ososiowatych w Rutkach,

Instytut Rybactwa Œródl¹dowego im. Stanis³awa Sakowicza

Odeszli...

Mariusz Bry³a „Bry³ka” (1958-2019)

Siecino to niewielka wieœ

po³o¿ona kilka kilometrów na pó³noc

od Z³ocieñca, miasteczka, w którym

znajduje siê siedziba Przedsiêbior-

stwa Rybackiego Z³ocieniec Sp.

z o.o. To w³aœnie tu, w maleñkim

koœció³ku i na niewielkim cmentarzu,

8 listopada odby³a siê smutna uro-

czystoœæ po¿egnania Mariusza Bry³y,

dyrektora i prezesa zarz¹du tego

gospodarstwa rybackiego, który

zmar³ w niedzielê, piêæ dni przed

pogrzebem. W tej smutnej ostatniej

ziemskiej drodze Mariusza uczestni-

czy³o ponad 100 osób, w tym znani

mi osobiœcie przedstawiciele braci rybackiej w osobach

Lidki Pirtañ, Marka Kragiela, Jurka Gospodarka, Andrzeja

B³aszczyka i Grzeœka Dziewañskiego. Ju¿ sam fakt, ¿e

oprócz najbli¿szej Rodziny uczestników pogrzebu by³o tak

wielu, w tym na pewno znajomi z Siecina czy Z³ocieñca, ale

te¿ zwyczajni mieszkañcy wioski œwiadczy o tym, ¿e

Mariusz by³ powszechnie znany, jako dobry s¹siad, ale

i ceniony przedsiêbiorca, który robi³ coœ dobrego dla lokal-

nej spo³ecznoœci.

Mariusza pozna³em 42 lata temu na tzw. praktyce zero-

wej, która odby³a siê w Marwa³dzie, wiosce po³o¿onej

u stóp Wzgórz Dylewskich, gdzie wstêp do nauki rybackiej

na Wydziale Ochrony Wód i Rybactwa Œródl¹dowego ART

Olsztyn polega³ na przygotowywaniu gruntów leœnych do

sadzenia m³odych drzewek. Chyba ju¿ wtedy, we wrzeœniu

1977, terminatorzy gospodarki leœnej ochrzcili Mariusza

„Bry³k¹”. Notabene, tu¿ przed pogrzebem, Grzesiek Dzie-

wañski, który przez pewien czas by³

na naszym roku rybactwa, zapyta³

mnie, jak Mariusz ma na imiê, bo dla

niego i ka¿dego z roku by³ po prostu

„Bry³k¹”. Potem piêæ wspólnych lat

studiów, piêæ lat kole¿eñstwa, które

z biegiem czasu przerodzi³o siê

w prawdziw¹ m³odzieñcz¹, a potem

mêsk¹ przyjaŸñ.

Jest te¿ „Bry³ka” bohaterem jed-

nego z rozdzia³ów publikowanych

przez Komunikaty Rybackie moich

wspomnieñ w ksi¹¿ce „Koniec piêk-

nych ryb”, z której przytoczê kilka

krótkich fragmentów: „… Wkrótce

studia siê koñcz¹ i na d³u¿sze lata kontakty miêdzy nami siê

urywaj¹. Ja zaczynam pracê w Zak³adzie Rybackim Olsz-

tyn, by po siedmiu miesi¹cach trafiæ do Instytutu Rybactwa

Œródl¹dowego, a Mariusz l¹duje gdzieœ na pustkowiu ko³o

wsi Gutocha, jako ichtiolog w gospodarstwie karpiowym.

Po przygodzie z rybactwem na po³udniowym skraju Kurpi

wyje¿d¿a za chlebem do Z³ocieñca, gdzie z kolei w miejsco-

wym gospodarstwie jest panem ichtiologiem od rybactwa

jeziorowego. Nasze drogi ponownie siê krzy¿uj¹, gdy po

roku 90. nastêpuje okres transformacji w³asnoœciowej

w rybactwie, a ja jestem jednym z autorów wdro¿onego

planu przekszta³cenia Pañstwowego Gospodarstwa

Rybackiego Koszalin na samodzielne i sprywatyzowane

przedsiêbiorstwa. I tak dawny Bry³ka jest obecnie

wspó³w³aœcicielem i dyrektorem gospodarstwa w Z³ocieñ-

cu, maj¹cym w opiece kilkadziesi¹t jezior, a tak¿e jednym

z g³ównych bohaterów naszego filmu „Rybacy z krainy
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jezior”, zaœ jego firma co roku bije krajowe rekordy po³owów

szlachetnej sielawy”.

Symptomatyczne, ale ten nasz film koñcz¹ ujêcia,

w których g³ówn¹ rolê gra w³aœnie Mariusz, a i jego s³owa –

zw³aszcza w kontekœcie majestatu œmierci – tak¿e s¹ wielce

symptomatyczne: „Generalnie tendencja starzenia siê

jezior jest taka, ¿e te gatunki cenne, o które nam wszystkim

chodzi, które wszyscy lubimy jeœæ, ogl¹daæ, ³owiæ, wêdko-

waæ, w³aœciwie znikn¹, znikn¹ dlatego, ¿e zostanie na

koñcu ma³y kr¹p, leszcz ma³y czy karaœ. Jezioro w którymœ

momencie siê urodzi³o i umrze, tak jak my wszyscy. Ma

d³u¿szy okres ¿ycia, ale chodzi generalnie o to, ¿eby ten cie-

kawy moment zachowaæ dla jak najwiêkszej iloœci poko-

leñ…”.

I „Bry³ka”, wspólnie z ¿on¹ Danusi¹, potem dzieæmi

Kub¹ i Ol¹, jeszcze potem gromad¹ wnucz¹t, postara³ siê

ziœciæ przytoczone wy¿ej credo. A Ola, wychowana zawsze

w stycznoœci z rybami i rybactwem, z odpowiednim

wykszta³ceniem rybackim i zatrudniona przed laty w gospo-

darstwie, dziêki dobrym genom i pewnej wrodzonej dozie

upartoœci, pokieruje gospodarstwem w Z³ocieñcu jeszcze
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przez d³ugie lata, i jestem pewny, ¿e co roku bêdzie na czele

gospodarstw ³owi¹cych najwiêcej szlachetnej sielawy.

Nigdy nie zapomnê niezwyk³ej atmosfery domu „Bry³ki”,

który posadowiony jest kilkanaœcie metrów – oddzielaj¹cych

go od rybackiej bazy i samego brzegu jeziora Siecino – w któ-

rym znajduje siê wiele rodzinnych pami¹tek z wiekowym pia-

ninem na czele. W tym domu wype³nionym duchem mi³oœci,

zawsze by³o miejsce dla licznych pokoleñ kotów – domowni-

ków i przyb³êdów z s¹siedztwa. Ze zdumieniem obser-

wowa³em jednego z nich, niespecjalnej urody, i ca³kowicie œle-

pego, jak z nieprawdopodobn¹ gracj¹ – znan¹ tylko z wystê-

pów najlepszych mistrzów ³y¿wiarstwa figurowego – kr¹¿y³ po

mieszkaniu, jakby mia³ wbudowany GPS, i finezyjnie mija³

wszelkie przeszkody w drodze do swojego pana, który mu

serwowa³ kocie pysznoœci. Nie bez powodu, kiedy moja ¿ona

Jola i córka Agnieszka prosi³y mnie, ¿ebym siê zgodzi³ „na

kotka”, jedyny mój warunek by³ taki, ¿eby by³

z „hodowli” Mariusza. A gdy przywieŸliœmy kotkê

do Olsztyna i by³ teleturniej, kto wybierze imiê, zwy-

ciê¿y³em przy akceptacji wszystkich domowników,

proponuj¹c imiê Z³otka: bo jest ze Z³ocieñca!

Przez te kilkadziesi¹t lat, które minê³y od

zakoñczenia studiów, rozmawia³em z Mariu-

szem wiele razy, i w trakcie moich czêstych wizyt

w Siecinie, gdzie zawsze by³em traktowany jako

pe³noprawny cz³onek swoistej rodzinno-przyja-

cielskiej gromadki, i w trakcie naszych konferen-

cji „jeziorowych” - rzecz jasna najczêœciej o pro-

blemach i tajnikach rybackiego gospodarowania.

Rozmowy dotyczy³y tak¿e, a jak¿e, spraw wspo-

mnieniowych, ogólnoludzkich czy politycznych,

przy czym nigdy naszych pogl¹dów natury trans-

cendentalnej. Dlatego tak bardzo mnie poruszy³y s³owa

„Bry³ki”, ¿e jest duchowo przygotowany na po¿egnanie

naszego ziemskiego œwiata, którymi zakoñczy³ swój ostatni

list-testament, skierowany do najbli¿szej Rodziny, a które

odczyta³ nad grobem syn Kuba:

...Odchodzê od sto³u

Opuszczam grê

Sieci¹ drugiej burty nie zastawiê

I szlemika nie zagram te¿

Odchodzê od sto³u

Ca³kiem skoñczy³em grê

Panie jestem gotów

Oddajê siê

Arkadiusz Wo³os

Kadr z filmu Rybacy z krainy jezior

Jezioro Siecino



Rodzinie i Bliskim
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emerytowanego, wieloletniego pracownika
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Joachima Radzieja
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dyrekcja i pracownicy IRS w Olsztynie

Zakêœ Z., Szczepkowski M. (Red.) 2015 – Z akwakultury do natury.

Opracowanie alternatywnych metod zarz¹dzania rybo³ówstwem drapie-

¿nych ryb jeziorowych – Wyd. IRS, Olsztyn, 224 s.

Ksi¹¿ka ukaza³a siê w ramach realizacji operacji pt. „Opracowanie alternatywnych metod
zarz¹dzania rybo³ówstwem drapie¿nych ryb jeziorowych polegaj¹cych na zastosowaniu materia³u
zarybieniowego pochodz¹cego z intensywnego chowu w obiegach recyrkulacyjnych”, wspó³finan-
sowanej ze œrodków Unii Europejskiej z funduszu Programu Operacyjnego „Zrównowa¿ony rozwój
sektora rybo³ówstwa i nadbrze¿nych obszarów rybackich 2007-2013”.

W monografii przedstawiono wyniki prac badawczych zrealizowanych w ramach projektu pilo-
ta¿owego zatytu³owanego „Opracowanie alternatywnych metod zarz¹dzania rybo³ówstwem drapie-
¿nych ryb jeziorowych polegaj¹cych na zastosowaniu materia³u zarybieniowego pochodz¹cego z
intensywnego chowu w obiegach recyrkulacyjnych”. Zebrano w niej informacje/dane dotycz¹ce:
� opracowanych w IRS w Olsztynie nowatorskich metod rozradzania i podchowu materia³u zary-

bieniowego szczupaka i sandacza w systemach recyrkulacyjnych (RAS);
� innowacyjnych technik znakowania materia³u zarybieniowego szczupaka i sandacza (znaczki

magnetyczne (ang. coded-wire tags; CWT) lub implanty elastomerowe (ang. visible implant ela-
stomers (VIE)) wyprodukowanego w RAS i wsiedlanego do stawów ziemnych lub jezior;

� procedur przygotowania materia³u z RAS do zarybieñ i jego transportu. Efektywnoœci obsadzania
stawów ziemnych i zarybiania jezior narybkiem szczupaka lub sandacza pochodz¹cym z chowu basenowego w RAS. W szczególnoœci poszukiwano
optymalnych rozwi¹zañ odnoœnie wielkoœci i wieku stosowanego materia³u zarybieniowego, a tak¿e terminów obsadzania i zarybiania;

� zasad i metod postêpowania z tarlakami szczupaka i sandacza w czasie i po przeprowadzonym sztucznym rozrodzie. Takich, które umo¿liwia³yby
w jak najwiêkszym stopniu ich efektywne przywracanie do wód naturalnych;

� znakowania selektów, tarlaków szczupaka i sandacza nadajnikami telemetrycznymi (szczupak – nadajniki radiowe; sandacz – nadajniki akustycz-
ne). Umo¿liwi³o to zebranie informacji na temat wêdrówek ryb, zajmowanych siedlisk, behawioru, czy te¿ ich prze¿ywalnoœci po poznakowaniu
nadajnikami.
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Pozyskiwanie ikry sandacza hodowlanego Od³owy sandacza w jeziorze Dga³ Ma³y

Panu Profesorowi
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