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Stawy to perły wzbogacające przyrodę i krajobraz.

Plon pracy rybaków to podaż wartościowego pokarmu na polskie stoły.
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Wstęp
Związek Producentów Ryb jest w Polsce jedyną organizacją, posiadającą zagwarantowany ustawowo status branżowej reprezentacji producentów ryb wobec organów Państwa. Związek jest organizacją w pełni samorządną. Prowadzi
działalność opartą głównie na pracy społecznej swych członków. Środki finansowe uzyskuje się ze składek członkowskich.
Istotą działania Związku Producentów Ryb, jest zrzeszanie osób, związanych z produkcją rybacką. Pomaganie rybakom w organizowaniu i intensyfikowaniu chowu i hodowli ryb. Dbałość o majątek i środowisko hydrologiczne, przyrodnicze obiektów rybackich. Podnoszenie poziomu społeczno – zawodowego członków i reprezentowanie
ich interesów społeczno-zawodowych.

Jezioro

Staw

Stawy
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I. Potencjał Polskiego Rybactwa
Powierzchnia wód. Polska należy do Krajów o najniższych zasobach wód w Europie. Zajmuje 22 miejsce w ilości wody w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Posiada ok.
2813 km² jezior, 700 km² stawów, 500 km² zbiorników zaporowych. Zbiorniki zaporowe i rzeki stanowią własność Skarbu Państwa. Ponad 90 % jezior również stanowi własność Skarbu Państwa. Z 700 km² stawów, 313 km² jest w zasobach ANR, z czego ok.
24,2 tys. ha jest w dzierżawach. Na wszystkich wodach gospodarkę rybacką prowadzi
ponad 10.000 różnych podmiotów. Gospodarkę jeziorową prowadzi ok. 1800 podmiotów. RZGW wydzierżawia 1478 obwodów rybackich. W pełni profesjonalny chów i hodowlę ryb - głównie karpi w stawach, prowadzi ok. 750 podmiotów, na areale około
625 km². Obiekty pstrągowe prowadzi ok. 200 podmiotów.
Odłowy i spożycie ryb. W 2010 roku połowy krajowe /słodkowodne i morskie/
wyniosły 219 tys. ton ryb - w tym połowy słodkowodne - 48,4 tys. ton. Konsumujemy
rocznie około 500 tys. ton ryb, to jest ok. 13 kg na osobę, z tego 48,5 tys. ton polskich
ryb słodkowodnych - w tym około 17-20 tys. ton karpi (przeznaczonych dla polskich
konsumentów), których produkcja ciągle maleje i ok. 16 tys. ton pstrągów (przeznaczonych na eksport), których produkcja znakomicie wzrosła w ostatnich kilkunastu
latach.
Polacy zjadają średnio 46 % mniej ryb, niż wynosi średnie spożycie mięsa ryb w Krajach U. E. Mięso ryb w Polsce stanowi zaledwie 7% konsumpcji mięsa. Dla zapewnienia
właściwej diety ilość ta, wg wskazań dietetyków winna wynosić minimum 15%! Najmniej ryb spożywają rodziny rolników! W wydatkach na żywność, koszt zakupu ryb
stanowi ok. 2,7%.
Roczna wartość produkcji ryb w Polsce.
Ogółem ok.

- 483 milionów zł - 100 %

Produkcja stawowa

- 294 milionów zł - 71 %

Odłowy bałtyckie

- 154 milionów zł - 32 %

Połowy dalekomorskie - 35 milionów zł -

7,2 %
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II. Historia organizacji rybackich
„Encyklopedia” Macierzy Polskiej wydana we Lwowie w 1889 r. przez W. ŁOZIŃSKIEGO i Ludwika FINKELA informuje:
„Rybactwo, ogólne pojęcie wszystkich spraw i czynności, mających związek z chowem
ryb i ich połowem. Rybactwo należy do zakresu gospodarstwa wiejskiego, podobnie jak
rolnictwo, chów bydła, pszczelnictwo, łowiectwo itp.”, „W dawnej Polsce rybacy tworzyli
osobny cech. Dawne cechy rybackie były w wielkim poszanowaniu ogółu i szczyciły się rozmaitymi przywilejami i nadaniami królewskimi”.
Historia organizacji rybackich w Polsce jest bogata. Działało wiele organizacji. Oto
niektóre z nich:
■ W dniu 11 stycznia 1919 r. w Poznaniu powstała organizacja zrzeszająca wielkopolskich rybaków pod nazwą „Polskie Towarzystwo Rybackie na W. Księstwo
Poznańskie”.
■ „Wydział Rybacki Centralnego Towarzystwa Rolniczego w Warszawie”.
■ „Związek Producentów Ryb w Warszawie” – powstał w 1916 r.
■ „Polskie Towarzystwo Rybackie w Poznaniu”.
■ „Stowarzyszenie Rybaków Krakowskich”.
■ „Powiatowe Towarzystwo Rybackie w Jaśle”.
Lata pomyślnego rozwoju rybactwa po tzw. „Wielkim Kryzysie Gospodarczym” do
1939 r. przerwała II Wojna Światowa, w wyniku której rybactwo całego kraju zostało
poważnie zdewastowane.
Po wojnie w dniu 28 października 1949 w Warszawie „Komuna” zlikwidowała: „Związek Organizacji Rybackich Rzeczypospolitej Polskiej” – tym samym nastąpił 29-letni, bardzo szkodliwy okres braku działalności samorządnych organizacji Rybaków!

III. Historia i działalności Związku Producentów Ryb:
Okres do 1939 r.
Związek Producentów Ryb powstał w Warszawie na początku XX wieku. Była to
bardzo silna organizacja skupiająca największych polskich hodowców ryb. Prowadziła
intensywną, wielokierunkową działalność gospodarczą i handlową. Obrazuje to poniższe ogłoszenie zamieszczone w „Przeglądzie Rybackim” z 1929 r.:
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Okres od 1978 do 1992 r.
W dniu 11 października 1978 odbył się w Poznaniu I Zjazd Producentów Ryb z byłych województw: kaliskiego, konińskiego, leszczyńskiego, pilskiego i poznańskiego,
zorganizowany przez Wojewódzki Związek Kółek Rolniczych. Utworzono Wielkopolskie Zrzeszenie Producentów Ryb w Poznaniu. Do Zrzeszenia przystąpiło 198 prywatnych właścicieli, posiadających ok. 400 ha wód w tym 100 ha drobnych stawów i ok.
300 ha jezior.
W 1982 r. Wielkopolskie Zrzeszenie Producentów Ryb przekształcono w Wielkopolski Związek Producentów Ryb, który z dużym powodzeniem działał do 1988 r. Szczególnie godnym podkreślenia jest fakt zwiększenia rybackiego zagospodarowania wód
prywatnych właścicieli na terenie Wielkopolski - ogółem z 400 ha w roku 1979 do 1300
ha na koniec 1988 r. W tym czasie przez Związek zagospodarowano 493 ha nieużytków,
budując na nich obiekty stawowe. Odbudowano równocześnie stawy o powierzchni
67 ha. W konsekwencji znacząco zwiększyła się produkcja ryb z ok. 60 ton w 1978 r. do
420 ton w 1988 r. Po 1998 r., w wyniku zmian ustrojowych w Polsce, działalność Związku osłabła i ostatecznie w 1993 r. zawieszono jego działalność.
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III Zjazd WZPRyb – odznaczeni, od lewej:
H. Bak, E. Agaciński, M. Siejak.

III Zjazd WZPRyb – Prezesi: KZPRyb
Z. Sobecki, WZPRyb - E. Agaciński.

Zjazd WZPRyb – od lewej:
Dyr. WZPRyb K. Karoń, z prawej Dyr. KZZPryb Z. Milczarzewicz.
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Okres od 2001 do 2011 r.
Reaktywowanie działalności WZPRyb – powstanie ZPRyb
Po 1989 r. na skutek transformacji ustrojowej, zabrakło zorganizowanego przedstawicielstwa rybactwa. Zorganizowane w 1991 r. Polskie Towarzystwo Rybackie, odnotowało wiele sukcesów w zakresie integracji i szkolenia rybaków, jednakże okazało się
mało skuteczne w zabezpieczaniu interesów rybactwa w tworzonych nowych aktach
prawnych i przekształceniach ustrojowych rybactwa. Próby przekształcenia PTR w organizację typu Związkowego nie powiodły się.
Wobec powyższej sytuacji w 2001 r. inicjatywę i przedsięwzięcia organizacyjne reaktywowania działalności Wielkopolskiego Związku Producentów Ryb, podjął się były
członek Zarządu i były Dyrektor Biura WZPRyb - Krzysztof Karoń. Doprowadził do reaktywowania działalności Wielkopolskiego Związku Producentów Ryb, która nastąpiła
podczas I Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu WZPRyb w dniu 28 czerwca 2001 r.

Krzysztof Karoń - Prezes Zarządu Związku Producentów Ryb.
Reaktywując działalność Związku, dokonano jednocześnie zmian Statutu, poszerzając teren działania Związku na cały obszar R.P. Zmieniono nazwę z Wielkopolskiego
Związku Producentów Ryb na Związek Producentów Ryb /ZPRyb/. Wybrano nowe wła-
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dze. Prezesem dziewięcioosobowego zarządu został Krzysztof Karoń, ichtiolog, właściciel zbudowanego przez siebie Gospodarstwa Rybackiego „Róża” w Promnie, który
funkcję tę pełni do chwili obecnej.
Związek Producentów Ryb zrzesza rybaków zajmujących się profesjonalnie chowem i hodowlą karpi, pstrągów, ryb ciepłolubnych oraz właścicieli jezior, dzierżawców
jezior, rzek i zbiorników zaporowych. Członkami Związku są głównie duże gospodarstwa rybackie - członkowie produkują np. ok. 65 % polskich karpi.

Aktualna struktura organizacyjna ZPRyb
Zarząd Związku
19 osób - Prezes: Krzysztof Karoń.

Komisja Rewizyjna
3 osoby – Przewodniczący: Kazimierz Rak.

Sąd Koleżeński
3 osoby – Przewodniczący: Jan Gogulski.
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Oddziały ZPRyb:
1). Oddział Wielkopolski – Zarząd 6 osobowy, Prezes Marek Trzcieliński.
2). Oddział Łódzki – Zarząd 5 osobowy, Prezes Zbigniew Rakowski.
3). Oddział Śląsko-Małopolski - Zarząd 5 osobowy, Prezes Robert Bratoń.
4). Oddział Lubelski - Zarząd 5 osobowy, Prezes Anna Pyć.
5). Oddział Lubuski - Zarząd 3 osobowy, Prezes Zdzisław Banaszak.
6). Oddział Rybackich Użytkowników Jezior, Rzek i Zbiorników zaporowych Zarząd 6 osobowy – Prezes Andrzej Abramczyk.

IV. Działalność merytoryczna ZPRyb
1. Konsultacje społeczne
ZPRyb, jako ustawowo umocowana organizacja branżowa producentów ryb, otrzymuje od Organów Państwa do konsultacji projekty aktów prawnych dotyczące rybactwa.
Szczególnie dużo projektów otrzymano z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz
z Ministerstwa Środowiska. Ogółem w minionym dziesięcioleciu z Ministerstw i Urzędów
centralnych wpłynęło 255 pism! Związek w tym czasie wysłał do ww. organów 268 pism
w tym 82 do Sejmu, Posłów i Senatorów. Posłowie, uznając słuszność postulatów ZPRyb,
wnieśli kilkadziesiąt interpelacji poselskich. Szczególną, pozytywną aktywność w trosce
o polskie rybactwo wykazali posłowie, Panowie: Marian Król, Stanisław Stec, Piotr Walkowski, Romuald Ajchler, Jan Chojnacki, Ryszard Zbrzyzny, Stanisław Kalemba, Wojciech Ławniczak, Wojciech Pomajda, Krzysztof Borkowski, Stanisław Dulias, Zbigniew
Babalski, Adam Krupa, Franciszek Stefaniuk, Jan Chojnacki oraz Panowie senatorowie:
Włodzimierz Łęcki, Jerzy Pieniążek, January Bień, Adam Graczyński, Henryk Stokłosa.
Realizując swe statutowe zadania, Związek dokonywał analizy otrzymywanych
projektów, konsultował je z innymi organizacjami rybackimi, Krajową Radą Izb Rolniczych i na tej podstawie, opracowane opinie, przesyłał do Organów Państwa, które
wielokrotnie je uwzględniały! Jako najbardziej owocne działania w tym zakresie można wskazać:
1). W 2001 r. zmienienie zapisów ustaw Prawo Wodne i Prawo Ochrony Środowiska, poprzez przyjęcie przez Senat i Sejm postulatu ZPRyb o zwolnienie z obowiązku wykonywania analiz pobieranej i spuszczanej wody ze stawów, co uchroniło rybaków od ponoszenia ogromnych kosztów analiz wód! Jako podstawę tej decyzji przyjęto argumenty,
że spuszczana woda ze stawów karpiowych, nie zagraża środowisku, jeśli produkcja
netto ryb nie przekracza 1500 kg z 1 ha powierzchni stawu.
2). W dniu 11 czerwca 2007 ZPRyb jako jedyna organizacja rybacka, wystąpił do Ministra
Środowiska, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej z pismem protestującym przeciwko ponownym, planowanym opłatom za
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pobierane wody na zalew stawów rybnych! W dniu 31 lipca 2007 r. odbyła się w Ministerstwie Środowiska „Konferencja uzgadniająca projekt ustawy o utworzeniu Państwowego Zarządu Gospodarki Wodnej”. Na konferencji tej wystąpił w ww. sprawie Prezes
Zarządu ZPRyb. Konferencja ta zakończyła się pełnym sukcesem Związku! Z projektu
ww. ustawy wykreślony został zapis, który wprowadzał obowiązek opłat za pobierane
wody na potrzeby chowu i hodowli ryb.
3). Przywrócenie możliwości odstrzału czapli siwej i uzyskanie po raz pierwszy zgody
na odstrzał wydr i kormoranów w obrębach hodowlanych.
4). Uzyskanie od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w dniu 22 sierpnia 2008 r. akceptacji, na uzyskiwanie pozwoleń na posiadanie i używanie śrutowej broni palnej przez
rybaków, do odstrzału kormoranów, czapli siwej i wydr w obrębach hodowlanych.
Możliwości takiej nie było w latach 2001 do 2009!
5). Przyjęcie wniosku ZPRyb i ujęcie „ryb słodkowodnych” w uchwalonej w dniu
24.05.2007 r. „zmianie Ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt” i dopisanie postanowienia o wprowadzeniu odszkodowań za
ryby w przypadku nakazu organu weterynarii o ich likwidacji z powodu chorób
zwalczanych z Urzędu.
6). Na wniosek ZPRyb w „Ustawie o ochronie przyrody” rybaków zwolniono z opłat za
wycinanie drzew na groblach stawowych.
7). Działania ZPRyb doprowadziły do zwiększenia kwot pomocy UE dla gospodarstw
stawowych - dokumentuje to następujący cytat z pisma Sekretarza Stanu w MRiRW:
„Na podstawie ww. pisma Związku w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 7 września 2009 r. w sprawie podziału środków finansowych na realizację
programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa...na lata 20072013 została zmniejszona kwota środków finansowych na Środek 2.5 z 131 096 227
Euro na 105 227 096 Euro oraz zwiększona kwota środków finansowych na Środek
2.1 z 34 212 778 na 50 212 778 Euro i na środek 2.2 z 24 619140 na 34 619 140 Euro”.

Spotkanie w Agencji Nieruchomości Rolnych.
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2. Działalność szkoleniowa
Dążąc do doskonalenia umiejętności zawodowych swych członków, ZPRyb corocznie organizował trzydniowe kursokonferencje, na najbardziej aktualne tematy z zakresu prawodawstwa dotyczącego rybactwa, doskonalenia chowu i hodowli, profilaktyki
i zwalczania chorób ryb, analiz wielkości i opłacalności produkcji ryb, marketingu, itp.
Zorganizowano również:
– trzy kwalifikowane szkolenia dla kierowców i konwojentów przewożących ryby
żywe,
– dwa szkolenia dla rybaków z zakresu „dobrostanu ryb” zakończone wydaniem
certyfikatów IRS,
– kwalifikowane szkolenie dla pracodawców z zakresu BHP,
– szkolenie dot. Osi IV w zakresie tworzenia stowarzyszeń rybackich w celu tworzenia Lokalnych Grup Rybackich Szkolenia te również uwieńczone zostały wydaniem stosownych certyfikatów.
Szczególnie wartościowym efektem ww. kursokonferencji są wydawnictwa książkowe, stanowiące pożyteczne vademecum wiedzy dla rybaków na wiele tematów
oraz definiowanie corocznie problemów koniecznych do rozwiązania dla poprawy
warunków produkcji rybackiej.

Kurso-konferencja - Sieraków Wlkp.
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3. Działania interwencyjne
ZPRyb wielokrotnie podejmował różnorodne działania w interesie swych członków. Wiele z nich załatwiano pozytywnie. Można tu dla przykładu wymienić m.in.:
■ Uzyskanie satysfakcjonującej interpretacji od V-ce Ministra Finansów i Głównego
Geodety Kraju dotyczącej:
– wysokości naliczania podatku od gruntów pod wodami oznaczonymi jako Ws wyeliminowano pobieranie od tych wód przez Gminy bardzo wysokiego podatku od nieruchomości,
– oraz, że obciążanie rybaków za przekwalifikowanie gruntów z Ws na Wsr wykonywane jest z urzędu i na jego koszt.
■ Uzyskanie interpretacji Ministra Środowiska stwierdzającej, że za pomocą „cesji” można przenieść pozwolenia wodnoprawne z ANR na dzierżawców, pod warunkiem wystąpienia Dzierżawcy ze stosownym wnioskiem, itd. Tym samym uniknięto całkowicie
nieuzasadnionych wydatków finansowych na opracowywanie operatów wodnoprawnych i stresujących, czasochłonnych procedur rozpraw wodnoprawnych.
■ Cofnięcie procedur nieuzasadnionego odbioru pozwoleń na posiadanie śrutowej
broni palnej rybakom przez Wojewódzkie Komendy Policji.
■ Podczas III Tury Konsultacji Społecznych zorganizowanych przez Ministerstwo Środowiska i KZGW udało się wyeliminować absurdalne zapisy o rzekomo szkodliwym
oddziaływaniu stawów karpiowych na wody zlewni. Bardzo pomocne w tym temacie
były szeroko publikowane opracowania ZPRyb o wszechstronnej, pozytywnej roli stawów rybnych dla środowiska. Potwierdzeniem wysokiej roli jaką odegrał w tych sprawach ZPRyb, najdobitniej świadczy to, że z pośród wszystkich środowisk rybackich,
tylko Prezes ZPRyb otrzymał zaproszenie do wzięcia udziału i wygłoszenia wykładu
podczas „Panelu dyskusyjnego” podsumowującego konsultacje społeczne pt.: „W trosce o wodę” zorganizowanego przez KZGW w dniu 19 czerwca 2009 r. w Warszawie.
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■ Na wniosek Zarządu ZPRyb odbyło się kilkanaście spotkań z Ministrem Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, Ministerstwem Środowiska, V-ce Ministrem Spraw Wewnętrznych.
Zorganizowano trzy spotkania wyjazdowe Komisji Sejmowej ds. rolnictwa.

4. Działalność społeczno-zawodowa

Uroczystości odsłonięcie pomnika Hipolita Cegielskiego w Poznaniu.
Budowę sponsorowali członkowie ZPRyb.

„Święta Rybaka”
Związek Producentów Ryb z inicjatywy Prezesa Oddziału Łódzkiego Zbigniewa
Rakowskiego, organizuje corocznie od 2005 r. uroczyste obchody „Święta Rybaka”. Patronat honorowy nad uroczystościami obejmowali dotychczas m. in. Wicepremier, Ministrowie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Minister Gospodarki Morskiej, Prezesi ANR, ARiMR,
KRIR, WIR, Wojewodowie, Marszałkowie i Starostowie na terenach, gdzie odbywały się
ww. uroczystości.
Program obchodów „Święta Rybaka” obejmuje m.in.:
■ Msze Święte odprawiane w intencji pomyślności Rybaków i Rybactwa. Msze
Święte celebruje Kapelan Rybaków, Wielebny Ksiądz Grzegorz Czaja;
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■
■
■
■

Mistrzostwa Polski Rybaków w pływaniu łodzią stawową;
Mistrzostwa Polski Rybaków w pływaniu łodzią jeziorową;
Mistrzostwa Polski Rybaków w strzelaniu do rzutek;
Biesiadę rybacką.

Święto Rybaka, Siedlątków.
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„Bale Rybaka”.
W czasie karnawałów w latach 2007, 2008 i 2011, ZPRyb zorganizował na Zamku
w Uniejowie „Bale Rybaka”, w których doskonale bawiła się Brać Rybacka ze swymi
Przyjaciółmi.
W 2006 zorganizowano wyjazd szkoleniowo-turystyczny autokarem do Czech.
Uczestnicy zwiedzili wzorowo prowadzone czeskie gospodarstwa rybackie oraz stolicę Czech – Pragę.

Bal Rybaka, Uniejów.

5. Bieżące realizowanie zadań
Działalność bieżąca prowadzona jest przy pomocy Kierownika Biura Związku, do
którego obowiązków należy realizowanie postanowień organów władz Związku, prowadzenie wszelkich spraw administracyjno-biurowych, realizowanie obowiązków finansowych i dokumentowanie całokształtu działalności Związku.
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6. Zadania na przyszłość
Podczas działalności Związku w minionym „Dziesięcioleciu” zrealizowano wiele
spraw z pożytkiem dla rybactwa. Jednak zadania, które Związek ma do wykonywania
w przyszłości są w dalszym ciągu bardzo poważne, a wiele z nich należy niestety do
bardzo trudnych. Są to konsekwencje wynikające m.in. z:
■ Braku zrozumiałych uregulowań prawnych dotyczących rybactwa - braku jasno
określonego statusu prawnego rybactwa stawowego - czy rybactwo, to jest rolnictwo? Czy rybak w Polsce jest rolnikiem?
■ Niespójności prawa UE i Polskiego, zwłaszcza biorąc pod uwagę ustawodawstwo
UE, które głównie dotyczy rybołówstwa morskiego oraz tzw. „akwakultury”, zajmującej się chowem np. małży lub intensywnej produkcji ryb w ogromnym zagęszczeniu, np. w sadzach.
■ Niczym nieuzasadnionego dyskryminowania gospodarstw stawowych i gospodarki jeziorowej w przyznawaniu dopłat z Europejskiego Funduszu Rybactwa
w Polsce.
■ Braku zagwarantowania trwałości pozwoleń wodno-prawnych dla gospodarstw
rybackich i braku możliwości ich przedłużania.
■ Braku zapewnienia przedłużania umów na dzierżawy jezior, rzek i zbiorników zaporowych na rybackie ich użytkowanie.
■ Braku preferencyjnych kredytów na wykup gospodarstw rybackich dzierżawionych z ANR w sytuacji, gdy we władaniu ANR jest ponad 30,5 tys. ha stawów.
■ Malejącej opłacalności produkcji rybackiej, związanej z obecnym wolnym rynkiem w handlu międzynarodowym. Zagrożeń i strat powodowanych przez choroby ryb, drożejących środków produkcji i płac.
■ Podporządkowywanie spraw rybackich różnym obszarom chronionym, zwłaszcza „Natura 2000”.
■ Otaczanie nieuzasadnioną opieką prawną plag kormoranów wyjadających ryby
na stawach oraz bobrów uszkadzających ziemne budowle hydrotechniczne.
■ „Stawiarze” ponoszą ogromne, nie rekompensowane straty finansowe, powodowane przez ptaki: kaczki, łyski, łabędzie, wyjadające paszę podawaną rybom.
Straty te, prof. A. Dobrowolski szacuje na 7,5 %.
■ Zlikwidowanie w Polsce zawodowych i średnich szkół rybackich.
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7. Aktualne organy władz ZPRyb
Zarząd:
Krzysztof Karoń - Prezes
Marek Trzcieliński - V-ce Prezes
Andrzej Abramczyk - V-ce Prezes
Jerzy Bobrowski - V-ce Prezes
Zbigniew Rakowski - V-ce Prezes
Sylwia Król – Sekretarz Zarządu
Zdzisław Banaszak - Członek Zarządu
Władysław Bednarowicz - Członek Zarządu
Robert Bratoń - Członek Zarządu
Zygmunt Daczka - Członek Zarządu
Andrzej Grzesiak - Członek Zarządu
Jacek Kaczmarek - Członek Zarządu
Irena Kramer - Członek Zarządu
Zenon Maśluk - Członek Zarządu
Bogdan Mróz - Członek Zarządu
Jan Stafiniak - Członek Zarządu
Lech Staniszewski - Członek Zarządu
Paweł Szudrowicz - Członek Zarządu
Paweł Wielgosz - Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:
Kazimierz Rak - Przewodniczący
Wiesław Michalski - Sekretarz
Andrzej Dmuchowski - Członek

Sąd Koleżeński:
Jan Gogulski - Przewodniczący
Włodzimierz Brzozowski - Sekretarz
Tadeusz Radziej - Członek

Dane adresowe Związku Producentów Ryb
Siedziba: ul. Krakowska 5/2, 61-889 Poznań
nr tel.: 61 851 05 53
e-mail: biuro@zpryb.pl
www.zpryb.pl
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V. Laudacje

Wydział Nauk o Zwierzętach
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Pracownia Ichtiobiologii i Rybactwa
Ciszewskiego 8, 02 – 786 Warszawa
tel./fax 4822 5936646
e-mail: teresa_ostaszewska@sggw.pl

Szanowny Pan
Krzysztof Karoń
Prezes Związku Producentów Ryb
Szanowny Panie Prezesie,
W imieniu JM Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, prof. dr hab. Alojzego Szymańskiego, oraz pracowników Pracowni Ichtiobiologii i Rybactwa SGGW pragnę złożyć na Pana ręce wyrazy uznania i gratulacje
oraz życzenia wszelkiej pomyślności z okazji 10-lecia reaktywowania działalności
Związku Producentów Ryb.
Przemiany społeczno-polityczne, jakie nastąpiły w Polsce w ostatnich dwudziestu latach spowodowały bardzo poważne reperkusje w polskim rybactwie. Szczególnie dotkliwie odczuła je stawowa gospodarka karpiowa, najstarsza i najbardziej
tradycyjna formuła produkcji ryb w naszym kraju, która obarczana została coraz
to większą liczbą zobowiązań, zakazów i nakazów. W tej sytuacji rola Związku
Producentów Ryb jest bardzo istotna, gdyż jest to jedyna organizacja o statusie
związku zawodowego, dzięki czemu bardzo aktywnie i skutecznie walczy o prawa
rybactwa śródlądowego.
Pracownia Ichtiobiologii i Rybactwa SGGW od wielu lat prowadzi ścisłą
współpracę ze Związkiem Producentów Ryb. Pracownicy Pracowni uczestniczą
w szkoleniach i kursach organizowanych przez Związek, często w charakterze
wykładowców. Rybacka Stacja Doświadczalna SGGW Łąki Jaktorowskie, będąca
palcówką dydaktyczno – badawczą Pracowni Ichtiobiologii i Rybactwa, jest członkiem Związku Producentów Ryb.
Pragnę wyrazić głębokie przekonanie, że dalsza działalność Związku będzie
jeszcze bardziej owocna i znacząca, czego serdecznie życzę.
Łączę wyrazy szacunku,

Teresa Ostaszewska
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Pan Krzysztof Karoń
Prezes Związku Producentów Ryb
Poznań
Czas szybko płynie. Już kolejna rocznica Waszej rybackiej organizacji, którą od 10 lat kierujesz. Pamiętam czerwcowy dzień 2001 roku
nad Jeziorem Lednickim, kiedy wszystko nowe się zaczynało. Byłem
uczestnikiem tych zdarzeń. Pamiętam jeszcze tamto spotkanie przy rybce. Miejsce powstania Związku było wspaniałe. Bo tu wszystko przed 1000 laty się zaczęło. Tu zrodziła się
nasza państwowość. To tu My Polacy staliśmy się jednym z ważnych europejskich państw.
Miejsce inauguracji Waszej działalności, było gwarancją sukcesu dla Waszego Związku na
kolejne lata działalności.
Z rybactwem, jako organizacją samorządową związałem się już w latach wcześniejszych.
Chciałem wówczas, jako kierownik działu rolnego WZKR, wspólnie z prezesem i posłem Tomaszem Malinowskim zorganizować w 1971 roku związek branżowy producentów ryb. Niestety nasz pomysł był za wczesny, ówczesne władze polityczne nie wyraziły zgody na jego
rejestrację. Dopiero Panie Prezesie – udało się Tobie z grupą rybaków założyć w 1978 roku
Wielkopolskie Zrzeszenie Producentów Ryb. Bardzo temu pomysłowi sprzyjałem. Może dlatego, gdy byłem już w latach 80-tych wojewodą, zostałem wyróżniony – Członkostwem Honorowym waszej organizacji. Podobnie w Sejmie IX kadencji, byłem wsparciem dla wnoszonych przez Związek inicjatyw ustawowych. To członkostwo honorowe zobowiązywało mnie.
Myślę, że dzisiejszy mój list jest potwierdzeniem Waszej oceny, mego stosunku i wsparcia dla
Waszej organizacji.
Ubolewałem, gdy w 1992 roku została zaniechana działalność Związku. Była to duża
strata dla producentów, jak i dla rybactwa w ogóle. Być może transformacja polityczno –
gospodarcza wymagała tego poświęcenia. Dobrze, że Ty Krzysztofie, jako rybak z urodzenia
i wykształcenia, a później i z wykonywanego zawodu, podjąłeś trud tworzenia nowej organizacji rybackiej.
Gratuluję i bardzo dziękuję za inicjatywę w 2001 roku. Twoja kompetencja i konsekwencja w działaniach została zauważona przez środowisko mi bliskie, jakim jest Towarzystwo
im. Hipolita Cegielskiego. Zostałeś nagrodzony statuetką Honorowego Hipolita i godnością
„Lidera Pracy Organicznej” za krzewienie idei pracy organicznej.
Praca i działalność wszystkich członków związku, a w szczególności władz zasługuje
na uznanie. Wasza społeczna postawa daje rękojmie sukcesów Związku.
W tym miejscu chciałbym wszystkim producentom ryb zrzeszonych w Związku podziękować za wsparcie moralne i finansowe, inicjatywy budowy w Poznaniu pomnika Hipolita
Cegielskiego. Gratuluję wysokiej jakości produkcji „Karpia Królewskiego”, które od lat uzyskują najwyższe wyróżnienie promocyjne, uznanym przez Komisję Europejską – znakiem
„Najlepsze w Polsce” – „The Best In Poland”.
Z okazji 10 lecia Waszej działalności życzę, abyście byli spełnieni w tej społeczno- zawodowej misji rozwoju rybactwa w Polsce.
Z poważaniem

Dr Marian Król

10 LAT ZWIĄZKU PRODUCENTÓW RYB 2001-2011

25

26

10 LAT ZWIĄZKU PRODUCENTÓW RYB 2001-2011

Poseł na Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej

Oborniki 2011- 05 -19

Stanisław Stec
ul. Lipowa 19
64-600 Oborniki

Pan Krzysztof Karoń
Prezes Zarządu
Związku Producentów Ryb
W związku z 10-leciem funkcjonowania Związku Producentów Ryb składam wszystkim członkom, Zarządowi oraz pracownikom serdeczne gratulacje oraz wyrazy uznania za
dotychczasowe osiągnięcia w reprezentowaniu interesów producentów ryb oraz podziękowanie za troskę o właściwe warunki dla rozwoju rybactwa.
Profesjonalizm, wiedza oraz determinacja z jaką Związek reprezentuje interesy społeczno-zawodowe rybaków, zasługuje na uznanie i wsparcie od wszystkich tych osób, którzy są
świadomi jak ważną role odgrywa rybactwo, zarówno w aspekcie gospodarczym jak i społeczno-środowiskowym.
Bardzo cenię sobie współprace z Państwem, której efektem są miedzy innymi wystosowane
interpelacje, podnoszące problemy, z jakimi boryka się środowisko rybaków.
Jest niezwykle ważne, aby głos producentów ryb był tak jak dotychczas, podparty fachowością i determinacją, tak, aby ośrodki decyzyjne zrozumiały jak ważne chociażby dla wielkopolski
jest dbałość o wody, przy tak wielkim deficycie wodnym, jaki u nas występuje.
Słusznie podnosi Związek fakt, iż cały ten ciężar ponoszą producenci ryb.
Życzę, zatem Panu Prezesowi, Zarządowi oraz wszystkim członkom determinacji w pokonywaniu trudności, wsparcia, na jakie zasługuje rybactwo a nam wszystkim konsumentom pysznej, polskiej ryby na naszych stołach.
Z wyrazami szacunku
Poseł na Sejm RP

Stanisław Stec

27

10 LAT ZWIĄZKU PRODUCENTÓW RYB 2001-2011

Wielkopolska
Izba
Rolnicza

ul. Golęcińska 9, 60-626 Poznań

tel. 61 847 84 80
tel. 61 846 44 67
tel. 61 846 44 05
fax. 61 842 04 52
e-mail: wir@wir.org.pl
internet: www.wir.org.pl
Poznań, 20.05.2011 r.

WIR.BW.GW.994.2011

Sz. P. Krzysztof Karoń
Prezes Zarządu
Związku Producentów Ryb

Szanowny Panie Prezesie!
Z okazji jubileuszu 10-lecia reaktywowania działalności Związku Producentów Ryb, za Pańskim pośrednictwem, składam serdeczne gratulacje całemu Kierownictwu Związku oraz jego Członkom.
Dotychczasowe doświadczenia z dostosowywaniem prawa polskiego do regulacji wspólnotowych oraz z dystrybucją funduszy unijnych pokazują, że polskie rybactwo śródlądowe potrzebuje swoich przedstawicieli, którzy będą bronić
interesów tej grupy zawodowej.
Serdecznie gratuluję Państwu wszystkich wartościowych inicjatyw podjętych
w minionym 10-leciu, a także osobistego zaangażowania w realizację wyznaczonych celów. Życzę wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym
oraz satysfakcji z dobrze wypełnionych obowiązków.
Korzystając z okazji składam Państwu podziękowania za dotychczasową, pozytywną współpracę pomiędzy naszymi instytucjami i życzę kolejnych, równie
owocnych jubileuszy.
Z poważaniem
Prezes
Wielkopolskiej Izby Rolniczej

Piotr Walkowski
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Jerzy Pieniążek
Senator RP

Sz. Pan
Krzysztof Karoń
ZWIĄZEK PRODUCENTÓW RYB
10 lat temu byłem z Wami, gdy postanowiliście zjednoczyć siły Słodkowodnych Rybaków, by skuteczniej reprezentować interesy Rybackiej Braci w Polsce. Razem udało
Nam się zwolnić producentów ryb z opłat za gospodarcze korzystanie z poboru wód,
włączyć „rybaków słodkiej wody” do programu finansowego wsparcia Unii Europejskiej oraz zgromadzić w Senacie RP i terenie wielu zacnych ludzi – profesjonalistów
i społecznych autorytetów wokół idei retencji wody, produkcji ryb słodkowodnych
i zwiększenia ich konsumpcji w Polsce. Przed nami wciąż jednak wiele zadań, a przede
wszystkim generalne, jakim jawi się poszukiwanie wsparcia dla globalnej rewitalizacji
infrastruktury hydrotechnicznej w Polsce, niezależnie od jej formy własności i skali piętrzenia wody, w obliczu potęgowania się skutków efektu cieplarnianego, w tym obniżania się poziomu wód gruntowych i stepowienia znacznych obszarów kraju.
W związku z jubileuszem życzę dalszych sukcesów zawodowych i ekonomicznej
satysfakcji z Waszego tak pożytecznego dla Polski i Polaków – trudu oraz pomyślności
dla całej Rybackiej Braci i członków Waszych rodzin.

Jerzy Pieniążek
Przewodniczący Komisji
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Senatu RP V Kadencji
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Puławy 2011.05.20

Pan Krzysztof Karoń
Prezes Zarządu
Związku Producentów Ryb

Z okazji Jubileuszu 10. lecia reaktywowania działalności Związku
Producentów Ryb, składam w imieniu własnym oraz pracowników Zakładu Chorób Ryb Państwowego Instytutu Weterynaryjnego- Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach gratulacje oraz wyrazy uznania
za dotychczasową działalność kierownictwa Związku oraz jego Członków.
Troska o właściwe warunki dla funkcjonowania i rozwoju rybactwa w naszym kraju,
profesjonalizm w działaniu oraz determinacja z jaką Związek Producentów Ryb realizuje
swoją działalność, przyczyniając się do rozwiązywania wielu bardzo ważnych problemów tej dziedziny, zasługuje na szacunek i uznanie. Zawsze starałem się, staraliśmy
się wspierać działania Związku, w wielu obszarach działalności. Deklaruję/deklarujemy
wszelką możliwą pomoc w Państwa działalności w następnych dziesięcioleciach.
Życzę Panu Prezesowi, Zarządowi oraz wszystkim członkom Związku Producentów
Ryb dużo zdrowia, bardzo dużo sił i determinacji w pokonywaniu trudności oraz wielu
problemów jakie stoją przed rybactwem, dla dobra producentów/hodowców ryb, dla dobra
konsumentów tak wartościowego produktu żywnościowego jakim są ryby, dla dobra właściwie pojętej/pojmowanej ochrony przyrody w naszym kraju.
Z wyrazami szacunku

Jan Żelazny



Prof. zw. dr hab. Wojciech Radecki
Instytut Nauk Prawnych PAN
Zakład Prawa Ochrony Środowiska
we Wrocławiu
Od kilku lat Związek Producentów Ryb zaprasza mnie
na szkolenia rybackie, na których mam okazję zaprezentować uczestnikom szkoleń swoje zapatrywania dotyczące jednego z głównych kierunków moich zainteresowań
naukowych, jakim jest prawo rybackie. Możliwość wystąpienia na takich spotkaniach cenię sobie bardzo wysoko.
Zainteresowanie słuchaczy, celne zadawane mi pytania
sprawiają, że i ja odnoszę istotną korzyść z tych spotkań.
Przebieg dyskusji i moje przemyślenia nad przedstawionymi mi problemami często znajdują następnie wyraz w moich publikacjach, z kolejnymi
wydaniami Kompendium Prawa Rybackiego na czele.

Wojciech Radecki
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„Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje...”

Wielce Szanowny
Zarząd Związku
Producentów Ryb

Składam serdeczne, zasłużone gratulacje z racji dziesięciu lat działalności Związku.
Jako proboszcz najmniejszej w Polsce parafii - liczącej zaledwie 130 osób, wyrażam
wdzięczność za wybór kościoła p.w. św. Marka Ewangelisty w Siedlątkowie na sanktuarium rybaków słodkowodnych. Nasza XVII- wieczna Świątynia położona w depresji w stosunku do wód zbiornika retencyjnego Jeziorsko, z trzech stron oblana jest
wodą, co sugeruje trafność wyboru na szczególne miejsce dla rybaków. Oddajemy
w niej cześć naszemu Patronowi – św. Piotrowi. Producenci ryb ufundowali dla kościoła bardzo wymowną płaskorzeźbę Wielkiego Rybaka. Przedstawia ona zatroskanego
Apostoła z pustą siecią. Jej dopełnieniem jest witraż okienny z pełną siecią ryb. Jest
to piękna interpretacja ewangelicznego cudu Pana Jezusa i cudownego połowu ryb.
Dziękuję Rybakom Słodkowodnym za troskę o nasze sanktuarium i za piękne Święta Rybaka, które razem przeżywamy.
Życzę jak najwięcej mocy w realizowaniu się w trudnej życiowej misji i pomyślności
i szczęścia, które przez wstawiennictwo św. Piotra niech staną się Waszym i Waszych
Rodzin udziałem.
Szczęść Boże

ks. Grzegorz Czaja
kapelan rybaków słodkowodnych
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VI. Album zdjęć
Błażejewko –
II Zjazd
Sprawozdawczo
wyborczy
ZPRyb 15.09.2005.

Iława - zebranie
założycielskie Oddziału
Dzierżawców Jezior, Rzek
i Zbiorników Zaporowych 29.04.2008.

Opole Lubelskie Zebranie Oddziału
Lubelskiego –
11.04.2008.
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Uniejów – Zebranie
Oddziału Łódzkiego.

Polichno uczestnicy
narady - Odział Łódzki
ZPRyb.

Zjazd SprawozdawczoWyborczy ZPRybSieraków – 10.09.2009.
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Złoty Potok - Zebranie
założycielskie Oddziału
Małopolskiego ZPRyb 26.03.2010.

Spotkanie rybaków
z Prezesem Agencji
Nieruchomości Rolnych.

Mikołajki - Spotkanie
Zarządu ZPRyb
z Posłami R.P. 16.09.2010.
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Mikołajki – Spotkanie
Zarządu ZPRyb
z Posłami R.P. 16.09.2010.

Mikołajki – wizytacja
poselska – 16.19.2010.

Mikołajki – wizytacja
poselska – 16.19.2010.
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Szkolenia organizowane przez Związek Producentów Ryb
Sieraków –
Prezes K. Karoń prowadzi
kursokonferencję –
2008 r.

Prelekcja dr Zygmunt
Okoniewski ARiMR
Warszawa.

Sieraków – kursokonferencja
- wykład dr Jana Żelaznego PIWET Puławy.
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Sieraków –
kursokonferencja –
wystąpienie dr Zofii
Szalczyk Prezes O/R
ARiMR w Poznaniu.

Wykład dr Henryka
Białowąsa z Instytutu
PAN w Gołyszu.

Wykład prof. dr hab.
Bogusława Zdanowskiego
Dyrektora IRŚ w Olsztynie.
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Sieraków –
wykład prof. dr hab.
Wojciecha Radeckiego
z Instytutu Nauk
Prawnych PAN –
Zakład Prawa
Ochrony Środowiska
we Wrocławiu.

Sieraków – kursokonferencja
– wykład prof. dr hab.
Ryszarda Wojdy z SGGW w
Warszawie.

Sieraków –
kursokonferencja – wykład
ichtiopatolga dr Ireny Kramer.
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Sieraków – obrady
podczas kursokonferencji
ZPRyb – 26.08.2010. Od
lewej: V-ce Wojewoda
Wielkopolski Przemysław
Pacia, Prezes WIR Poseł
P. Walkowski, Prezes
Oddziału MazowieckoPodlaskiego ZPRyb
L. Staniszewski,
Prezes Oddziału
Wielkopolskiego ZPRyb
M. Trzcieliński.

Sieraków – 21.09.2006 r.
pamiątkowe, nostalgiczne,
zdjęcie rybaków,
uczestników
kursokonferencji
ZPRyb, przed budynkiem
nieistniejącego już
Państwowego Technikum
Rybackiego.

Pamiątkowe zdjęcie
z kursokonferencji ZPRyb
w Sierakowie.
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Wieczorem,
po wykładach,
smaczna kolacja
z przyjaciółmi.

Wspaniały
nastrój do
wieczornych
dysput potęguje
płonące ognisko
przed ośrodkiem
szkoleniowym.
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Obchody „Święta R ybaka”
Rybacy po Mszy
Świętej za ich
pomyślność,
odprawioną
przez Kapelana
Rybaków Ks.
Grzegorza Czaję,
w asyście pocztu
sztandarowego
ZPRyb, pozują
do wspólnej
fotografii przed
dzwonnicą
kościoła
w Siedlątkowie.
Rybacy, uczestnicy
Święta Rybaka, otoczyli
swego Kapelana Ks.
Grzegorza na skarpie
grobli Zbiornika
Jeziorsko. Grobla ta
chroni siedlątkowski
Koścół, przed zalaniem
wodami zbiornika,
którego lustro wody
przewyższa dolinę,
w której znajduje się
kościół.

Prezes Krzysztof Karoń
prezentuje ufundowany
przez rybaków
sztandar ZPRyb, przed
poświęceniem w czasie
Mszy Świętej, podczas
odbywanego „Święta
Rybaka 2008”
w Siedlątkowie.
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Prezes Oddziału Łódzkiego
ZPRyb, Zbigniew Rakowski
prezentuje, poświęcony
dziś – (27.08.2008)
- Sztandar Związku
Producentów Ryb.

Poczet sztandarowy ZPRyb
– A. Grzesiak (w środku),
R. Bratoń (z prawej), Kamil
Bartoszewicz(z lewej).

Rybacy modlą się podczas
„Święta Rybaka” – 2007 r.
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Prezes Oddziału Łódzkiego ZPRyb Zbigniew Rakowski
w towarzystwie Senatora Jerzego Pieniążka, Witolda
Milczarzewicza z MRiRW i Prezesa ZPRyb Krzysztofa
Karonia, rozpoczyna uroczystość odsłonięcia
ufundowanej przez rybaków płaskorzeźby obrazu
Świętego Piotra – Patrona Rybaków podczas
„Święta Rybaka” w 2005 r.

Okno witrażowe ufundowane
przez Brać Rybacką ZPRyb dla kościoła
w Siedlątkowie.

Miejsce uroczystości
„Święta Rybaka 2009”
- Gospodarstwo
Rybackie
S. Błaszkowiaka.
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Naczelnik Wydziału
Rybactwa Piotr
Stachowiak – MRiRW dyskutuje z rybakami.

Biesiada rybacka.

Biesiada rybacka.
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Biesiada rybacka.
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V-ce Prezes ARiMR
dr Zofia Szalczyk
przemawia przed
wręczeniem odznak
Honorowych Ministra
Rolnictwa rybakom
podczas „Święta
Rybaka 2009”
w Stawie.

Dyrektor Departamentu
Rybołówstwa J. Wrona
wręcza Odznakę Honorową
Ministra Rolnictwa Markowi
Trzcielińskiemu- Prezesowi
Oddziału Wielkopolskiego ZPRyb.

Prezes WIR, Poseł
Piotr Walkowski
w towarzystwie
dr Zofii Szalczyk, dr
Janusza Wrony
i Prezesa Krzysztofa
Karonia, składa
życzenia rybakom
podczas „Święta
Rybaka 2009”.
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Prezes ZPRyb K. Karoń
wręcza Prezesowi
WIR, Posłowi Piotrowi
Walkowskiemu, Odznakę
Honorową ZPRyb za
zasługi dla rybactwa.

Wybitny Rybak Franciszek
Girus otrzymuje Odznakę
Honorową ZPRyb od
Prezesa K. Karonia.

Wybitny Rybak Wiesław
Michalski otrzymuje
Odznakę Honorową
ZPRyb od Prezesa
K. Karonia.
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Honorowy członek ZPRyb, Prezydent THC
dr Marian Król pokazuje dyplom za zasługi dla rybactwa
od Prezesa ZPRyb.

Kursokonferencja ZPRyb Sieraków 2010. Od lewej: Prezes WIR Piotr Walkowski,
Zbigniew Rakowski i A. Lirski odznaczeni na wniosek ZPRyb Srebrnymi Krzyżami Zasługi,
Andrzej Abramczyk i Józef Szymczak odznaczeni Odznaką Honorową ZPRyb i dyplomami
za zasługi dla rybactwa, Prezes ZPRyb K. Karoń, V-ce Dyrektor Departamentu
Rybołówstwa -MRiRW J. Wrona, V-ce Wojewoda Wielkopolski Przemysław Pacia.

Prezentacja
„Mistrzów
Polski rybaków
w strzelaniu do
rzutek”.
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Mistrzostwa Polski Rybaków
Mistrzostwa Polski Rybaków
w strzelaniu do rzutek.

Mistrzostwa Polski Rybaków
w strzelaniu do rzutek –
Krzysztof Bociek i Piotr
Domagała.

Mistrzostwa Polski
Rybaków w pływaniu
łodzią stawową –
Zbigniew Rakowski.
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Mistrzostwa
Polski Rybaków
w pływaniu łodzią
stawową.

Mistrzostwa Polski Rybaków
w pływaniu łodzią jeziorową –
Marcin Król.

Mistrzostwa
Polski Rybaków
w pływaniu
łodzią jeziorową.
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Każdego roku zwycięzcy
Mistrzostw Polski
Rybaków otrzymują
puchary, dyplomy
i atrakcyjne nagrody.

Rybacy - Mistrzowie Polski
Rybaków.
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Rybacy - Mistrzowie
Polski Rybaków.

Goście „Święta
Rybaka 2010”
z gwiazdą kabaretu Tadeuszem Drozdą.

Prezes ZPRyb Krzysztof
Karoń w towarzystwie
Gości Honorowych otwiera
część oficjalną uroczystości
„Święta Rybaka 2010”.
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„Karnawałowe Bale Rybaka na zamku w Uniejowie”
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