
na grze w koœci. Zanim sklepowa otworzy³a, zebra³o siê takie

samo jak my, grono wysuszonych. Choæ by³ dopiero rok

1981, to pani sklepowa okaza³a siê prawdziw¹ demokratk¹;

dla nas, którzy byliœmy pierwsi w kolejce, przypad³a jedna

skrzynka napoju bogów, dla reszty kolejki dwie do podzia³u.

Nie pamiêtam marki owego trunku, ale by³ zawarty w butel-

kach tzw. oran¿adówkach i byæ mo¿e pochodzi³ ze s³awnego

w ca³ym powiecie browaru Grybów. W kilka lat po nas,

zapewne w innym, ale takim samym sklepie, zakupi³ specja³y

z tego browaru Andrzej Stasiuk, który w swojej ksiêdze

WSCHÓD tak pisze: Siedzia³em pod tym sklepem w 1986

roku. I w 1985, i w 1984. Patrzy³em na owce, konie i ludzi i nie

by³o w tym widoku niczego porywaj¹cego ani rewolucyj-

nego, ale w jakiœ sposób mnie poci¹ga³. Popija³em marcowe

z Grybowa, pali³em popularne z bia³o-niebieskiej paczki jak

faceci obok i milcza³em. Wiedzia³em, ¿e w najlepsze trwa

schy³ek. Czy mia³ na myœli schy³ek dawnego, wiejskiego

¿ycia? A mo¿e zbli¿aj¹cy siê schy³ek komunistycznych uzur-

patorów naszej piastowskiej dziedziny? Tego nie wiem,

wiem natomiast, ¿e gdzieœ w po³owie lat osiemdziesi¹tych –

kiedy po traumie stanu wojennego Tata przepowiada³, ¿e na

pewno nie zobaczy ju¿ wolnej Polski – za³o¿y³em siê o pó³

litra, ¿e jeszcze tylko kilka lat, a jednak do¿yje tej chwili…

W kwietniu 2017 wraca³em z Rady Naukowej Mor-

skiego Instytutu Rybackiego z Gdyni G³ównej do Olsztyna,

poci¹giem dalekobie¿nym relacji Szczecin – Bia³ystok,

i prze¿y³em w ci¹gu 3 godzin podró¿y, na trasie oko³o 170

km, prawdziwe déjà vu. Od czasu wypraw studenckich

minê³o niemal 40 lat, a prêdkoœæ taka sama, kibel taki sam,

przedzia³ 8-osobowy z trzema przyszytymi ³atami na sie-

dzeniu taki sam i by³a tylko jedna zmiana – na œcianie nie

wisia³o zdjêcie Domu Handlowego „Gazda” w Rabce.

Ci¹g dalszy nast¹pi...

óKonferencje ¨ Seminaria ¨ Informacje ¨ Spotkania ¨ Zjazdy ¨ Targi ¨ Wystawy

Konferencja rybacka w Berlinie „Innowacyjna

i tradycyjna produkcja ryb w Polsce”

Konferencja odby³a siê w dniach 23-24 stycznia 2020 r.

Analogicznie jak w poprzednich latach by³a ona po³¹czona

z uczestnictwem polskich organizacji rybackich w Miêdzy-

narodowych Targach Rolno-Spo¿ywczych – Grüne Woche,

które odbywa³y siê dniach 17-26.01.2020 r. Targi Grüne

Woche w Berlinie nale¿¹ do najwiêkszych œwiatowych

wystaw, gdzie ka¿dego roku prezentowana jest szeroka

gama miêdzynarodowych produktów spo¿ywczych

wszystkich typów i nie tylko.
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Instytut Rybactwa Œródl¹dowego w Olsztynie tradycyj-

nie, jak przez ostatnie lata, przygotowa³ konferencjê

ryback¹ wspólnie z Organizacj¹ Producentów Ryb Jesio-

trowatych i Morskim Instytutem Rybackim – Pañstwowym

Instytutem Badawczym. Konferencja zosta³a dofinanso-

wana przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków Europejskiego

Funduszu Morskiego i Rybackiego. Pracownicy IRS kolejny

raz aktywnie uczestniczyli zarówno w konferencji, jak

i warsztatach. Has³em tegorocznej konferencji by³a „Inno-

wacyjna i tradycyjna produkcja ryb w Polsce”, dlatego w jej

czasie mo¿na by³o poznaæ m.in. najnowsze osi¹gniêcia

i nowinki z dziedziny akwakultury, jak

i dowiedzieæ siê, jak wygl¹da kondycja pol-

skiej bran¿y rybackiej. Konferencja znów

cieszy³a siê du¿ym zainteresowaniem

wœród przedstawicieli sektora rybackiego,

naukowego i publicznego, zarówno z kraju,

jak i zagranicy. Wœród uczestników konfe-

rencji nie mog³o zabrakn¹æ pracowników

Ministerstwa Gospodarki Morskiej i ¯eglugi

Œródl¹dowej (MGMi¯Œ), przedstawicieli

Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego,

Pañstwowego Gospodarstwa Wodnego

Wody Polskie, innych organizacji rybackich

oraz zagranicznych goœci.

Konferencja by³a, podobnie jak

w poprzednich latach, podzielona na dwa

etapy: referatow¹ oraz warsztatow¹.

Pierwszego dnia konferencji wyk³ady

g³oszone by³y na terenie targów (Centrum Targowe Messe

Berlin). Spotkanie tradycyjnie otworzy³ prezes Okrêgu Pol-

skiego Zwi¹zku Wêdkarskiego w Toruniu i Organizacji Pro-

ducentów Ryb Jesiotrowatych, który powita³ wszystkich

goœci. Nastêpnie g³os zabra³ przedstawiciel Departamentu

rybo³ówstwa MGMi¯Œ Tomasz Tereszkiewicz, który przy-

wita³ przyby³ych goœci i przeczyta³ pos³anie pana ministra

Marka Gróbarczyka. Po zakoñczeniu czêœci powitalnej,

nast¹pi³a wyczekiwana czêœæ merytoryczna konferencji,

któr¹ poprowadzi³ jako moderator prof. dr hab. Arkadiusz

Wo³os (IRS Olsztyn).
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Czêœæ naukow¹ rozpocz¹³ referat dr Jörna Gessnera

z Instytutu Ekologii Wód S³odkowodnych i Rybactwa

Œródl¹dowego im. Leibnitza w Berlinie – Leibniz-Institut für

Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB), który mówi³

o planie dzia³ania Komisji Ochrony Œrodowiska Morskiego

Ba³tyku HELCOM oraz przedstawi³ jego realizacjê w aspek-

cie restytucji jesiotra ba³tyckiego. Zapewni³ on, ¿e jesteœmy

na dobrej drodze, aby przywróciæ ten gatunek, a najwa¿-

niejszym warunkiem skutecznej restytucji jest zapewnienie

odpowiednich siedlisk. Warto wspomnieæ, ¿e ze strony pol-

skiej w projekt restytucji jesiotra od lat w³¹czony jest Instytut

Rybactwa Œródl¹dowego, o czym wspomnia³ prelegent.

Nastêpnie g³os zabra³ Paulo Bronzi – prezes Œwiato-

wego Towarzystwa Ochrony Jesiotra (World Sturgeon Con-

servation Society). Wyk³adowca omówi³ m.in. historiê

kawioru. Z wyk³adu mo¿na siê by³o dowiedzieæ, ¿e w daw-

nych czasach kawiorem raczy³a siê ni¿sza klasa spo³eczna

oraz rybacy. Wiele lat póŸniej carowie rosyjscy wprowadzili

kawior do kremlowskiego jad³ospisu, a dopiero za panowa-

nia Piotra Wielkiego wprowadzono monopol pañstwowy na

po³ów jesiotrów i produkcjê kawioru, co spowodowa³o, ¿e

do dziœ kawior jest uznawany za symbol Rosji. Obecnie na

tê oryginaln¹ przystawkê mog¹ sob¹ pozwoliæ bogatsi

ludzie, a sam kawior, jak to podkreœla³ Bronzi, jest czymœ

wiêcej ni¿ tylko jedzeniem, a bardziej wyj¹tkowym prze¿y-

ciem kulinarnym.

Wykorzystanie nowoczesnej technologii rodem z filmów

sci-fi by³o tematem wyst¹pienia prelegenta z Iranu. Dr Amaj

Rahimi Midani, za³o¿yciel i dyrektor generalny (CEO) Pro-
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jektu Poseidon-AI, przedstawi³ swoje urz¹dzenie oparte na

dzia³aniu tzw. sztucznej inteligencji. Ma ono przede wszyst-

kim s³u¿yæ do jeszcze doskonalszego rozwoju akwakultury,

oczywiœcie w sposób zrównowa¿ony. Obecnie to urz¹dzenie

jest testowane w krajach azjatyckich, a zaraz po zakoñczeniu

konferencji Amaj uda³ siê do Ghany, gdzie równie¿ ma

zamiar wdro¿yæ swoje urz¹dzenie do tamtejszego sektora

akwakultury. W skrócie to ustrojstwo umo¿liwia zaoszczê-

dzenie ok. 20% wydatków przeznaczanych na zakup paszy,

umo¿liwia monitoring wody (temperatura, pH) i najbli¿szego

otoczenia. W dobie smartfonów, to urz¹dzenie naturalnie

dostarcza wszystkie zebrane informacje na ka¿de urz¹dze-

nie przenoœne. Dziêkuj¹c za ciekaw¹ prelekcjê, moderator

konferencji ¿artobliwe podziêkowa³ Amajowi, ¿e nie wyko-

rzysta³ tego cudu techniki w konstrukcji jakiejœ letalnej broni,

nawi¹zuj¹c oczywiœcie do niedawnego str¹cenia przez Iran

samolotu pasa¿erskiego.

W nastêpnej prezentacji mgr in¿. Krzysztof Hryszko

(Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ¯ywnoœciowej)

omówi³ trendy i perspektywy w po³owach i produkcji ryb

w Polsce. W swojej prelekcji omówi³ najwa¿niejsze

po³awiane gatunki, wysokoœæ ich po³owu w ostatnich latach

oraz dalsze perspektywy, które nie s¹ zbyt optymistyczne.

Du¿o lepsza sytuacja dotyczy bran¿y producentów i prze-

twórców ryb, gdzie od lat Polska jest liderem w produkcji

przetworów rybnych w regionie. Nastêpnie dr in¿. Joanna

Grudniewska (IRS Olsztyn) przedstawi³a nowoczesne

metody i innowacje w hodowli ryb ³ososiowatych, a z jej

wyst¹pienia mo¿na by³o siê by³o dowiedzieæ o efektach prac

prowadzonych w Zak³adzie Hodowli Ryb £ososiowatych

Instytutu Rybactwa Œródl¹dowego, m.in. manipulacjach

chromosomowych, metodach ochrony zagro¿onych wygi-

niêciem ryb ³ososiokszta³tnych, wychowie stad tar³owych

charakteryzuj¹cych siê naturalnym poziomem zmiennoœci

genetycznej, poprawie wartoœci u¿ytkowej pstr¹gów têczo-

wych. Wyk³ad tak bardzo zapad³ w pamiêæ uczestnikom kon-

ferencji, ¿e po pó³godzinnym postoju nikt nie zauwa¿y³ braku

Pani Asi w autobusie powrotnym do Polski.

Po przerwie kawowej prof. dr hab. Zdzis³aw Zakêœ (IRS

Olsztyn) omówi³ dzia³anie systemów recyrkulacyjnych,

które s¹ szans¹ rozwoju akwakultury zachowawczej. Akwa-

kultura zachowawcza to wykorzystanie systemów recyrku-

lacyjnych (RAS) do produkcji materia³u zarybieniowego

cennych gospodarczo, zagro¿onych i chronionych gatun-

ków ryb. Kolejnym prelegentem równie¿ by³ „rasowy” spe-

cjalista, dr in¿. S³awomir Krejszeff (IRS Olsztyn), który

omówi³ technologiê wysokointensywnej produkcji ryb

w systemach recyrkulacyjnych. Wyk³adowca skupi³ siê

g³ównie na produkcji okonia, który podobnie jak sandacz

jest produkowany w obiektach RAS ju¿ w kilku krajach.

Ostatnim prelegentem pierwszego dnia konferencji by³ dr

in¿. Andrzej Lirski (IRS Olsztyn), który w swoim wyst¹pieniu

omówi³ koniecznoœæ nowego spojrzenia na tradycyjn¹ pro-

dukcjê ryb w stawach w Polsce. Dla uczestników konferen-

cji oraz ludzi zwi¹zanych z bran¿¹ ryback¹ nie jest tajem-

nic¹, ¿e w przypadku hodowli karpia jej przysz³oœæ w Polsce

stoi pod du¿ym znakiem zapytania, gdy¿ ka¿dego roku pro-

ducenci karpia musz¹ nie tylko borykaæ siê z mniejszym

zainteresowaniem konsumentów, ale równie¿ z dzia³aniami

tzw. ekologów. Rozwi¹zaniem tego problemu jest nowe

spojrzenie na tradycyjny model produkcji, odejœcie od
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sprzeda¿y karpia w sposób, który budzi tyle kontrowersji

oraz sprzeda¿ karpia nie tylko w okresie œwi¹tecznym.

Oczywiœcie realizacja tych postulatów nie jest taka prosta,

ale wydaje siê, ¿e innej drogi nie ma.

Po czêœci referatowej przedstawiciele PZW Toruñ

i kilku organizacji producentów ryb wspólnie podziêkowali

prof. Wo³osowi za kilkuletni¹ wspó³pracê przy organizacji

konferencji w Berlinie, wrêczaj¹c mu nagrodê w postaci

rzeŸby jesiotra. Po panelu „zapytania i dyskusja“ zako-

ñczono pierwszy dzieñ konferencji, a uczestnicy mogli udaæ

siê na Targi, na których nasz kraj prezentowa³ siê po raz

kolejny pod has³em „Polska smakuje”.

Drugi dzieñ konferencji odby³ siê w hotelu ABBA w Ber-

linie. Zajêcia warsztatowe podzielone by³y na 3 grupy tema-

tyczne. Tematem I grupy by³o „Tradycyjne rybactwo œród-

l¹dowe i rybo³ówstwo przybrze¿ne w Ba³tyku – czy maj¹

szanse przetrwania?”, a prowadz¹cymi warsztaty byli dr

in¿. Tomasz Czerwiñski (IRS Olsztyn) oraz dr in¿. Jacek

Wittbrodt (prezes Zrzeszenia Rybaków Morskich). Dodat-

kowo w I grupie omówiono jeszcze „Nowe i perspekty-

wiczne gatunki ryb w akwakulturze”, gdzie prowadz¹cym

by³ dr in¿. S³awomir Krejszeff (IRS Olsztyn). Tematem II

grupy by³o „Doœwiadczenie w zakresie wykorzystania œrod-

ków unijnych skierowanych do rybactwa i akwakultury”,

prowadz¹cymi warsztaty byli przedstawiciele Ministerstwa

Gospodarki Morskiej i ¯eglugi Œródl¹dowej oraz Agencji

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. III grupa oma-

wia³a temat „Od planu do wdro¿enia – pierwsze kroki w kie-

runku dzia³añ na rzecz odbudowy jesiotra”, której pro-

wadz¹cym by³ dr Jörn Gessner (Instytutu Ekologii Wód

S³odkowodnych i Rybactwa Œródl¹dowego im. Leibnitza

w Berlinie).
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Podsumowuj¹c, w konferencji rybackiej w Berlinie

wziê³y udzia³ 133 osoby, w tym zagraniczni goœcie, którzy

aktywnie uczestniczyli w wyk³adach, panelach dyskusyj-

nych i warsztatach tematycznych. Wyg³oszono 8 wyk³a-

dów, przeprowadzono 3 bardzo urozmaicone warsztaty

naukowe. Uczestnicy konferencji mieli mo¿liwoœæ kontaktu

zarówno z gronem naukowym, jak równie¿ z przedstawicie-

lami bran¿y rybackiej oraz ministerstwa i agencji. Aktyw-

noœæ uczestników oraz du¿e zainteresowanie konferencj¹

potwierdza zasadnoœæ organizowania takich spotkañ dla

polskiego sektora rybackiego.

Marek Trella

Instytut Rybactwa Œródl¹dowego

im. Stanis³awa Sakowicza
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