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Wprowadzenie
Pomysł, aby naukowcy z  Katedry Etnologii i  Antropologii Kulturowej 

Uniwersytetu Szczecińskiego, a w szczególności Zakładu Pomorza i Skandy-
nawii oraz inni zaproszeni do tego przedsięwzięcia przeprowadzili badania 
wśród rybaków śródlądowych na Pomorzu Zachodnim po 1945 r. zrodził 
się w roku 2011. Pierwszy etap precyzowania pomysłu, miał miejsce podczas 
I Regionalnego Konkursu „Smaki ryb odrzańskich”, który odbył się w czerwcu 
2012 r. w Żabnicy gm. Gryfino w ramach „Żabnickiego Lata z Rybką”. Tam 
też podjęto wstępne rozmowy z dr. Jarosławem Rzepą, ówczesnym dyrekto-
rem Wydziału Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie. 
Obecni byli także przedstawiciele Stowarzyszenia „Sieja” z Marianowa, którzy 
wyrazili zainteresowanie badaniami dotyczącymi rybaków. Wspólnie usta-
lono, że należy podjąć niezbędne w tym zakresie działania. Warto w tym miej-
scu przypomnieć, że podczas konkursu, za zgodą dyrektora Jarosława Rzepy, 
po raz pierwszy w powojennej historii dzień 16 czerwca ogłoszono „Dniem 
Rybaka Śródlądowego”.

W listopadzie 2012 r. zachodniopomorskie grupy rybackie zorganizowały 
w  Dźwirzynie k. Kołobrzegu konferencję podsumowującą dotychczasową 
działalność na terenie województwa. Na tę konferencję Jan Krawczuk, ówcze-
sny Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, zaprosił prof. 
US dr. hab. Karola Piaseckiego, Kierownika Katedry Etnologii i Antropologii 
Kulturowej oraz prof. US dr. hab. Bogdana Matławskiego, Kierownika Zakładu 
Pomorza i Skandynawii tejże Katedry. Podczas konferencji Bogdan Matławski 
przedstawił założenia niezbędne do rozpoczęcia badań nad tradycyjnym 
rybactwem śródlądowym na Pomorzu Zachodnim po 1945 r. Była to propo-
zycja współpracy skierowana do Lokalnych Grup Rybackich.

Efektem rozmów podjętych na konferencji i wcześniejszych dyskusji, było 
oficjalne złożenie oferty przez Katedrę Etnologii i  Antropologii Kulturowej 
US Lokalnym Grupom Rybackim Województwa Zachodniopomorskiego na 
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projekt badawczy Tradycyjne rybołówstwo łodziowe w regionie zachodniopo-
morskim po 1945 r. Złożono ją 14 lutego 2013 r. i przedstawiono w niej cel 
realizacji, pierwszego po 1945 roku, kompleksowego badania szeroko rozu-
mianego etosu tradycyjnych rybaków łodziowych. Zadaniem nadrzędnym 
jest ocalenie od zapomnienia nie tylko sztuki i rzemiosła rybackiego powo-
jennych pokoleń rybaków łodziowych śródlądowych i  nadmorskich, ale 
przede wszystkim ich kultury, życia oraz specyfiki i ekonomii pracy. Zatem 
spośród pojęć użytych w  tym opracowaniu na szczególną uwagę zasługują: 
rybacy śródlądowi i nadmorscy, rybołówstwo i infrastruktura oraz akwakul-
tura — nowe określenie związane z tą formą pracy i życia grupy jednorodnej 
zawodowo na Pomorzu Zachodnim. To nowe pojęcie ma podkreślić odcho-
dzenie od tradycyjnych metod połowu ryb dziko żyjących, które praktykowali 
rybacy, do wyspecjalizowanej formy hodowli ryb, to znaczy produkcji i  ich 
przetwórstwa.

Stosowną umowę pomiędzy siedmioma Lokalnymi Grupami Rybackimi 
z  Pomorza Zachodniego a  Uniwersytetem Szczecińskim, dotyczącą kom-
pleksowej realizacji projektu Tradycyjne rybołówstwo łodziowe w  regio-
nie zachodniopomorskim po 1945 roku – badania i  promocja zawarto 27 
lutego 2013 r. Patronat nad badaniami objęli: Marszałek Województwa 
Zachodniopomorskiego i Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego. Kierownikiem 
projektu został dr hab. Bogdan Matławski, prof. US.

Projekt zgodnie z  umową zrealizowano we współpracy: Darłowskiej 
Lokalnej Grupy Rybackiej w  dorzeczu Wieprzy, Grabowej i  Unieści, 
Stowarzyszenia Kołobrzeska Lokalna Grupa Rybacka, Mieleńskiej Grupy 
Rybackiej, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Drawy”, 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior”, Stowarzyszenia 
„Sieja” i Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński”. W ramach projektu 
przeprowadzono badania w 52 gminach członkowskich siedmiu wyżej wymie-
nionych Lokalnych Grup Rybackich (średnio 20 obiektów badawczych w gmi-
nie, tj. łącznie 1040). Ponadto, jako dodatkowe zadanie badawcze Katedry 
Etnologii i  Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Szczecińskiego, przepro-
wadzono badania wśród rybaków odrzańskich zrzeszonych, dawniej i obec-
nie, w Spółdzielni Rybackiej „Regalica” w Gryfinie. Cennym uzupełnieniem 
są artykuły napisane przez pracowników Muzeum Narodowego w Szczecinie 
i Muzeum Rybołówstwa w Niechorzu, którzy czerpali informacje ze zbiorów 
własnych dotyczących rybaków i rybołówstwa oraz sprzętu połowowego.

Wynikiem badań jest publikacja w formie monografii pt. Tradycyjne rybo-
łówstwo łodziowe w regionie zachodniopomorskim po 1945 r. oraz konferencja 
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podsumowująca z udziałem środowisk rybackich, przedstawicieli grup rybac-
kich i zaproszonych gości. 

„Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finanso-
wych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrów-
noważone rybołówstwo”. Projekt współpracy realizowany w  ramach Osi 4 
Programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój rybołówstwa i  nadbrzeży 
obszarów rybackich 2007–2013”, środek 4.2. Wsparcie na rzecz współpracy 
międzyregionalnej i  międzynarodowej, projekt współpracy lokalnych grup 
rybackich województwa zachodniopomorskiego pt. Tradycyjne rybołówstwo 
łodziowe w regionie zachodniopomorskim po 1945 roku – badania i promocja.

Powstanie tej publikacji było możliwe dzięki życzliwości wielu osób, a nade 
wszystko wcześniej wymienionych Lokalnych Grup Rybackich. Składam ser-
deczne podziękowania wszystkim, którzy udzielili nam informacji dotyczą-
cych rybołówstwa śródlądowego, rybakom seniorom i aktualnie pracującym, 
ich rodzinom, pracownikom instytucji związanych z rybołówstwem. Dziękuję 
burmistrzom, wójtom, dyrektorom placówek szkolnych i  kulturalnych 
oraz księżom, wszystkim, którzy udzielili nam wsparcia i  pomocy podczas 
badań terenowych. Dziękuję studentom z  Katedry Etnologii i  Antropologii 
Kulturowej US, którzy wspólnie z  naukowcami prowadzili badania w  tere-
nie. Za życzliwość i pomoc w prawidłowej realizacji projektu dziękuję Pani 
mgr Elżbiecie Wojdowskiej, kierowniczce biura Stowarzyszenia „Sieja” 
w  Marianowie. Szczególne podziękowanie składam recenzentowi tej publi-
kacji Panu Profesorowi Wojciechowi Olszewskiemu, Kierownikowi Katedry 
Etnologii i  Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika 
w Toruniu. Jego wnikliwe merytoryczne sugestie były cenną pomocą w przy-
gotowaniu ostatecznego kształtu tej pracy.

Bogdan Matławski1

1 Dr hab. Bogdan Matławski, prof. US  — etnolog, Katedra Etnologii i  Antropologii 
Kulturowej Uniwersytetu Szczecińskiego, kierownik Zakładu Pomorza i Skandynawii.
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Karol Piasecki

Wstęp

Przyjęło się uważać, iż tradycyjne sposoby życia, gospodarowania, 
myślenia czy postrzegania świata odeszły już w  niepamięć, bo zestarzały 
się, utraciły swoją wartość i  w  końcu stały się niepotrzebne. Publikacja, 
którą oddajemy do rąk Czytelników, przedstawia obraz zupełnie odmienny. 
To prawda, że wiele spraw związanych z  dawnym rybołówstwem łodzio-
wym nieuchronnie odeszło już do świata wspomnień, ale wiele przetrwało 
i  wciąż dla kolejnych pokoleń rybaków i  ich rodzin oraz mieszkańców 
regionu jest nieodłączną częścią życia i kultury. Mimo nieustannych prze-
mian Pomorze Zachodnie kojarzy się i kojarzyć będzie z łodziami wypły-
wającymi na połów.

Nasi Autorzy poruszają  bardzo różne zagadnienia, niekiedy na pierw-
szy rzut oka niezwiązane z  tradycją czy rybołówstwem łodziowym. Ale 
to tylko pozór, bo gdy zestawimy poruszane w pracy tematy dostrzeżemy 
cały przekrój spraw związanych z tradycyjnym rybactwem i kulturą ryba-
ków, od literatury pięknej inspirowanej tym tematem, po ocenę aktualnej 
sytuacji w  gospodarce rybackiej w  następstwie wstąpienia Polski do UE 
i  zanik rybołówstwa przymorskiego. Omówiono zarówno rolę rybołów-
stwa w  dziedzictwie historyczno-kulturowym, jak i  szczecińską kolekcję 
muzealną dotyczącą rybołówstwa, oraz rolę samorządów lokalnych w kre-
owaniu racjonalnej gospodarki rybackiej, zaginione przestrzenie kulturowe 
i  wyniki badań nad współczesną kulturą rybaków łodziowych. Opisano 
specyfikę połowów na Odrze i, dla porównania, dawne łodziowe rybołów-
stwo na Wybrzeżu Murmańskim, ciągle obecny problem kłusownictwa 
rybackiego i regionalne potrawy z ryb. Mamy też, podsumowujący niejako 
trendy w rybołówstwie, wywiad z Dyrektorem Departamentu Rybołówstwa 
Ministerstwa Rolnictwa.
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Różnorodność poruszanych tematów niezbicie dowodzi, że tradycja 
w  rybołówstwie nierozerwalnie splata się z  dniem dzisiejszym i, przenika-
jąc wiele dziedzin życia, nadal stanowi niezbywalną wartość, czego niejed-
nokrotnie doświadczali uczestnicy naszych badań w kontaktach z rybakami. 
Chcemy wierzyć, że łodzie rybackie nie znikną nigdy z krajobrazu Pomorza 
Zachodniego. 
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Muzyka i słowa: Agnieszka Urbańska1

Piosenka o rybaku

1 Założycielka i kierowniczka kapeli ludowej „Pyrzyczanie” z Pyrzyc, kompozytorka nie-
mal całego repertuaru zespołu, skrzypaczka, śpiewaczka.

1. Nad brzegiem jeziora
 młody rybak stoi
 I swoją łódeczkę
 sprzęt cały i siebie
 na połów sposobi.

2. Wypłynął skoro świt
 zarzucił sieci swe
 i w ciszy w zadumie
 łowił on sobie
 natura pieściła go.

3. Nałowił rybek kosz
 ten widok cieszył go
 podzieli się z mamą
 i ojcem i Hanią
 i jeszcze z Kasią swą.

4. Jutro też popłynie
 i Kasię zabierze
 niech Kasia zobaczy
 jak żyją rybacy
 połowy są piękne.

5. Jeziora, rzeki, las
 tam rybak spędza czas
 tam wietrzyk i słońce
 i fale kojące
 nadają życiu blask.



Zachodniopomorskie Lokalne Grupy Rybackie

Darłowska Lokalna Grupa Rybacka

Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka

Kołobrzeska Lokalna Grupa Rybacka

Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński”

Stowarzyszenie „Sieja”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Drawy” w Szczecinku
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Piotr Maliński1

Uniwersytet Szczeciński

Literatura piękna jako źródło do badań nad 
kulturą zachodniopomorskich rybaków 

łodziowych w okresie powojennym 

Ryby łowią sieciami — ludzi pięknymi słowami2

Wprowadzenie
Tradycyjne rybactwo w regionie zachodniopomorskim nie było w dobie 

powojennej przedmiotem kompleksowych badań etnologicznych3. Jak dotąd 
temat ten znalazł swe odbicie jedynie w  kilku publikacjach, które dotyczą 
wybranych aspektów kultury rybaków Pomorza Zachodniego (Kopczyński 
1997; Skowronek 2012) lub konkretnych miejscowości (Matławski 2012). Na 
podstawie powyższych, fragmentarycznych opracowań niezwykle trudno 
byłoby nakreślić spójny obraz zachodniopomorskiej społeczności rybackiej 
i jej specyfiki kulturowej. Zadania tego nie ułatwia skromna baza źródeł pisa-
nych (o  zróżnicowanej wartości źródłowej), które badacze kultury mogliby 
poddać analizie4. Istnieje jednak inna, istotna kategoria tekstów, w której czę-

1 Dr Piotr Maliński  — adiunkt w  Katedrze Etnologii i  Antropologii Kulturowej 
Uniwersytetu Szczecińskiego.

2 Przysłowie staropolskie (Moczulski 2012: 11).
3 Istnieje publikacja etnologa Karola Walczaka (2002) pt. Życie codzienne 

zachodniopomorskich rybaków, jednak dotyczy ona okresu przedwojennego i  została 
napisana głównie na podstawie źródeł niemieckich (odnoszących się do okolic 
Łeby i  wyspy Rugii). Część źródeł archiwalnych dotyczących dziejów rybołówstwa 
zachodniopomorskiego (przed 1945 rokiem) zestawił i  wstępnie opracował również 
Radosław Gaziński (1997).

4 Są to głównie publikacje o  charakterze sprawozdawczym (Demel, Milanowski 1949; 
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sto występuje motyw tradycyjnego rybołówstwa zachodniopomorskiego. Są 
to utwory z zakresu literatury pięknej.

Literaturę piękną dzieli się tradycyjnie na trzy rodzaje literackie: epikę, 
lirykę i dramat. W  literaturoznawstwie polskim jest to podstawowy sposób 
klasyfikacji dzieł literackich. Umożliwia on ogólny podział5 struktury utwo-
rów literackich od strony formalnej, niezależnie od epoki i miejsca, w jakim 
powstało dane dzieło. Niniejszy tekst zawiera przegląd twórczości z zakresu 
literatury pięknej (uporządkowanej zgodnie z powyższym podziałem), w któ-
rej pojawia się tytułowe zagadnienie. W  pierwszej części przedstawione są 
zatem utwory epickie, a w drugiej liryczne6. W obu częściach materiał upo-
rządkowany jest według autorów, przy uwzględnieniu znaczenia i wielkości 
ich dorobku. Całość zamyka krótkie podsumowanie, zawierające refleksje 
dotyczące przedstawionego w  literaturze wizerunku tradycyjnego rybactwa 
na Pomorzu Zachodnim po 1945 roku.

Czy zasadne jest jednak rozpatrywanie tego wizerunku pod kątem jego 
przydatności w  badaniach etnologicznych? Jakkolwiek nie jest on dziełem 
naukowców i  nie powstał na podstawie metodycznych studiów czy badań, 
posiada spory potencjał informacyjny, który może okazać się użyteczny 
dla badacza kultury. Autorzy (wśród których nie brak zawodowych ryba-
ków) tworzyli go na gruncie własnych doświadczeń, przez co ich twórczość 
nabiera charakteru literackiego dokumentu (niekiedy nawet pamiętnika czy 
dziennika). Krytyczna analiza i odpowiednia interpretacja takiego materiału 
pozwala na efektywne wykorzystanie go w studiach etnologicznych. 

Warto w tym miejscu zauważyć, że rybołówstwo jest nader wdzięcznym 
tematem dla twórczości literackiej. Świadczy o  tym szereg dzieł, poświę-
conych rybakom i  ich pracy, które weszły do kanonu światowej literatury 
pięknej. Przykładem może być chociażby Rybak islandzki Pierre’a  Lotiego 

Talarczak 1951; Ludzie znad Zalewu 1955), specjalistycznym (Strzyżewski, Wiktor, 
Żukowski 1955; Neja 2011; Stütz 2011), fragmenty opracowań ogólnych na temat 
polskiego rybołówstwa, odnoszące się do obszaru Pomorza Zachodniego (Ludynia 
1984: 61–72) i fragmenty monografii regionu opisujące miejscowe rybactwo (Horoszko, 
Müller, Schmook 1998: 120–123; Schlögel, Halicka 2008).

5 Jest to podział ze względu na sposób wypowiedzi i budowę utworu (http://pl.wikipedia.
org/wiki/Rodzaj_literacki, dostęp: 27 lipca 2014 r.).

6 Piszący te słowa nie natrafił na żaden ślad tytułowego zagadnienia w  utworach 
dramatycznych. Wprawdzie znany jest utwór sceniczny (wodewil) pt. Wesele rybackie 
(Krumłowski, Grünberg 1924), lecz ze względu na czas powstania i  miejsce akcji nie 
mieści się on w zakresie niniejszych rozważań. Stąd brak części poświęconej dramatowi 
w strukturze tekstu.
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(1886) czy Stary człowiek i morze Ernesta Hemingwaya7 (1952). Z nowszych 
dzieł należy wymienić The Perfect Storm. A  True Story of Men Against the 
Sea Sebastiana Jungera (1997), utwór z gatunku creative nonfiction, w Polsce 
znany szerzej pod tytułem Gniew oceanu (podobnie jak głośny film nakrę-
cony na podstawie tej książki przez Wolfganga Petersena w 2000 r.). Nie brak 
również znanych powieści, w fabule których występują połowy — jednakże 
nie ryb, lecz innych zwierząt morskich. Z pewnością można zaliczyć do nich 
Wilka morskiego Jacka Londona (1904), którego akcja dzieje się na pokładzie 
szkunera łowców fok. Dużo ważniejszym utworem jest jednak Moby Dick, 
czyli biały wieloryb Hermana Melville’a  (1851), uznany za arcydzieło lite-
ratury światowej i  klasykę literatury amerykańskiej. Ta niezwykła powieść 
łączy w sobie różne style i konwencje — od powieści przygodowej, poprzez 
dramat, rozważania filozoficzne aż po literaturę naukową8. Bez wątpienia sta-
nowi ona wartościowy dokument opisujący XIX-wieczną kulturę wieloryb-
ników z  wyspy Nantucket, dzięki czemu jest jednym z  kluczowych źródeł 
odnoszących się do tego tematu9. Co istotne, źródło to doczekało się szeregu 
opracowań naukowych, również z  zakresu etnologii i  antropologii kultu-
rowej (Einarsson 1993; Marr 2001; Lardas 2003; Ploesch 2003; Armstrong 
2004; Cotkin 2012).

Z pewnością godna takiego opracowania jest również kultura zachodnio-
pomorskich rybaków łodziowych, której zanikające obecnie tradycyjne obli-
cze zapisało się na kartach literatury pięknej. I choć twórczość polskich lite-
ratów, piszących o rybołówstwie, dotyczy głównie Pomorza Gdańskiego — 
zwłaszcza Kaszub (Necel 1955; 1958; 1966; Jarosławski 1957; Rydzewska 
1958; Zydler 1960) i  Żuław Wiślanych (Gruszecki 1925)  — oraz obszaru 

7 Motyw połowu ryb pojawia się też nader często w innych utworach tego pisarza, m.in. 
w powieściach: Mieć i nie mieć oraz Wyspy na Golfsztromie, a także w opowiadaniach: 
Coś się kończy, Po sezonie, Rzeka dwóch serc i  Gdy będziemy zasypiali, jak również 
w  reportażach: Na błękitnej wodzie i  Tam wyskakuje, czyli Moby Dick przy Morro 
(Hemingway 1937; 1938; 1967; 1970).

8 Przykładowo, rozdział zatytułowany Cetologia to w istocie traktat naukowy o systematyce 
biologicznej wielorybów (Melville 1851: 126–138). Na końcu całego dzieła znajduje się 
natomiast krótkie zestawienie etymologiczne nazw waleni w  różnych językach świata 
i  dużo obszerniejsze zestawienie cytatów zawierających najistotniejsze informacje 
o tych zwierzętach — począwszy od wersetów biblijnych, poprzez fragmenty utworów 
klasycznych i  średniowiecznych aż po wyjątki z  publikacji współczesnych autorowi 
(Melville 1851: 534–545).

9 W  literaturze polskiej podobną (choć nie tak znaczącą) rolę odgrywa Flis Sebastiana 
Fabiana Klonowica (1595), który jest niezwykle istotnym źródłem dla historii żeglugi 
handlowej po Wiśle.
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Mazur (Paukszta 1953), również Pomorze Zachodnie odcisnęło na niej swój 
ślad. Warto podążyć tym śladem przez wersy prozy i strofy poetyckie.

Epika
Przegląd polskiej prozy, w  której opisani są zachodniopomorscy rybacy 

łodziowi, wypada rozpocząć od dzieła Marii Bonieckiej (1950) zatytułowa-
nego Nad Wielkim Zalewem. Jest to bowiem pierwsza wydana po wojnie 
powieść o Ziemi Szczecińskiej. Jednocześnie jest jedną z pierwszych polskich 
powieści produkcyjnych (produkcyjniaków), realizujących założenia poetyki 
realizmu socjalistycznego10, a  poświęconych tematowi socjalistycznej prze-
budowy kraju (http://pl.wikipedia.org/wiki/Produkcyjniak, dostęp: 29 lipca 
2014 r.). W fabule przedstawione są losy niewielkiej społeczności rybackiej, 
żyjącej nad tytułowym Wielkim Zalewem (jak w pierwszych latach po woj-
nie nazywano część Zalewu Szczecińskiego, położoną po polskiej stronie gra-
nicy11). Tak charakteryzuje powieść Marii Bonieckiej szczeciński literaturo-
znawca, teoretyk i krytyk literatury, Erazm Kuźma:

To przedziwny utwór. Na 186 stronach „załatwia” wszystkie 
postulaty stawiane wówczas literaturze, a dzisiaj może pełnić rolę 
katalogu grzechów literackich. Jest więc sprawa produkcji, ale rów-
nocześnie autorka „załatwia” temat marynistyczny; chodzi bowiem 
o  zwiększenie połowu ryb. Rzecz się dzieje w  Trzebieży12, a  inną 
sprawą jest utworzenie rybackiej spółdzielni. Po drodze „zała-
twiony” więc został temat wiejski. Jest bogaty prywatny rybak, 
który odciąga od spółdzielni i  wyzyskuje biedaków nie posiadają-
cych własnego sprzętu; w  ten sposób „załatwiony” został problem 
kułaka i biedniaka. Jest stary, ale pozytywny człowiek, który długo 
błądzi, ale w końcu uświadomiony trafia do spółdzielni i podrywa 

10 Co ciekawe, w Polsce socrealizm w literaturze został oficjalnie wprowadzony i uznany 
za obowiązujący na zjeździe Związku Zawodowego Literatów Polskich, który odbył się 
w 1949 roku właśnie w Szczecinie (Kuźma 2005: 92). 

11 Było to dosłowne tłumaczenie niemieckiej nazwy Großes Haff. Część zalewu położona po 
niemieckiej stronie, nosiła nazwę Kleines Haff — Mały Zalew (http://de.wikipedia.org/
wiki/Stettiner_Haff, dostęp: 30 lipca 2014 r.). Nazwę Zalew Szczeciński (Stettiner Haff) 
wprowadzono urzędowym rozporządzeniem dopiero w 1949 roku (http://pl.wikipedia.
org/wiki/Zalew_Szczeci%C5%84ski, dostęp: 30 lipca 2014 r.).

12 W innym opracowaniu dorobku autorki pojawia się informacja, że akcja powieści toczy 
się w Nowym Warpnie (Iwasiów, Kuźma 2003: 160).
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wszystkich do pracy. Jest oczywiście sekretarz, dobry duch przeła-
mujący wszystkie przeszkody, i jest dywersant. Jest dobrze pracujące 
koło Ligi Kobiet i jest zdobywający wykształcenie i awans chłop itd., 
itd. (Kuźma 1967: 67).

Pomimo tak surowej oceny, trudno uznać rzeczony produkcyjniak wyłącz-
nie za „katalog grzechów literackich”. Nabiera on szerszego znaczenia, gdy roz-
patruje się go w kontekście społeczno-historycznym, w którym powstał. Na 
Pomorzu Zachodnim w pierwszych latach po zakończeniu II wojny światowej 
nie było ani wybitnych pisarzy, ani też wymagającej publiczności literackiej. 
Ludność napływowa (osadnicy) nie była jednolita kulturowo, poza tym była 
to głównie ludność rolnicza, z niższych warstw społecznych. Przedstawiciele 
inteligencji byli nieliczni, stąd brak lokalnego zapotrzebowania na tzw. wysoką 
literaturę. Nie sprzyjała tworzeniu literatury również atmosfera tymczasowo-
ści, poczucie niepewności co do dalszych losów regionu (Kuźma 2005: 93). 
W tej swoistej pustce literackiej z łatwością zagnieździł się socrealizm, imple-
mentowany przez władzę ludową. 

Jak się wydaje, obraz społeczności rybackiej rozwijającej się nad 
Zalewem Szczecińskim, zawarty w powieści Marii Bonieckiej, jest celowo 
uproszczony (z uwagi na poziom intelektualny potencjalnych odbiorców) 
i wyidealizowany. Treść ma przesłanie dydaktyczne (ukazuje sposoby prze-
łamywania trudności i  przedstawia wzorce do naśladowania), a  rozwój 
akcji powieści wypływa z  oczywistych motywacji ideologicznych. Z  tego 
względu omawiane dzieło jest nie tyle literackim dokumentem o zachod-
niopomorskim rybactwie (gdyż nie pokazuje „jak jest”, tylko „jak powinno 
być”), co świadectwem ówczesnych trendów społeczno-politycznych, znaj-
dujących swe odbicie w  literaturze13. Warto jednakże zwrócić uwagę na 
trzy istotne aspekty powieści Nad Wielkim Zalewem, które mają znacze-
nie dla dalszych rozważań nad tytułowym zagadnieniem. Pierwszy z nich 
to przesłanie tekstu, który okazuje się zawoalowaną zachętą dla ludności 
spoza regionu do osiedlania się na Ziemi Szczecińskiej. Drugi to sposób 
przedstawienia Pomorza Zachodniego i  tamtejszych osadników, który 

13 Warto tu wspomnieć, że autorka dzieła, szykanowana przez Służbę Bezpieczeństwa, 
wyemigrowała z Polski do Australii, gdzie w latach 70-tych opublikowała autobiograficzne 
opowiadanie Nad wodą, będące nawiązaniem do powieści Nad Wielkim Zalewem. 
Opisuje w  nim spółdzielnię rybacką jako teren samowoli i  nadużyć urzędników 
partyjnych i funkcjonariuszy SB — przy czym jest to swego rodzaju miniatura obrazu 
całej powojennej Polski (Iwasiów, Kuźma 2003: 160).
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budzi skojarzenia z Dzikim (nomen omen) Zachodem, zdobywanym przez 
pionierów. Trzeci w końcu to próba wykreowania nowego, zachodniopo-
morskiego regionalizmu, który miałby scalić kulturowo napływającą tam 
z różnych stron ludność.

Powyższe wątki występują również w twórczości Czesława Schabowskiego, 
w  której tematyka rybactwa łodziowego na Ziemi Szczecińskiej odegrała 
dominującą rolę. Ten publicysta i  literat-samouk w  pewnym momencie 
swojego nietuzinkowego życiorysu znalazł się (z powodów zdrowotnych14) 
na Pomorzu Zachodnim, gdzie zamieszkał u  rybaka. Aby obniżyć koszty 
pobytu, zaczął pomagać gospodarzowi w klarowaniu haczykowych narzędzi 
połowu i naprawie siatek zastawnych, a w końcu nauczył się samodzielnie 
szyć sieci. Nabyte umiejętności otworzyły mu drogę do społeczności miej-
scowych rybaków, którzy z czasem zaczęli zabierać go na połowy, a następ-
nie pomogli zdobyć uprawnienia rybackie. Wkrótce rybołówstwo stało się 
nie tylko jego pracą zawodową, ale też i  ogromną pasją, która ostatecznie 
skłoniła go do zamieszkania na Ziemi Szczecińskiej. W  kolejnych latach 
Czesław Schabowski zmieniał często miejsca i metody połowów, współpra-
cował z wieloma rybakami i  spółdzielniami rybackimi. Pływał po różnych 
akwenach Pomorza Zachodniego na rozmaitych typach łodzi (w  tym na 
kilku własnych), by ostatecznie zostać załogantem kutra rybackiego i uczest-
niczyć w rejsach morskich. Taki przebieg kariery zawodowej pozwolił mu na 
dogłębne poznanie specyfiki zachodniopomorskiego rybołówstwa i  środo-
wiska ludzi z nim związanych15.

14 Sam autor tak wyjaśnia przyczyny swojej przeprowadzki: Pochodzę z  bardzo dużego 
miasta. Pracowałem w kulturze i zapadłem na nerwicę. Pojechałem leczyć się nad morze 
(…). Zamieszkałem u rybaka. (…) Natyrałem się, ryb mieliśmy zatrzęsienie, że ani morza, 
ani nieba nie widziałem, tylko węgorze, flądry, skarpie, sandacze — już połknąłem bakcyla. 
(…) Tak ugrzązłem w  nowym zawodzie, który zregenerował mi zdrowie. Objawienie to 
zachęciło mnie i żonę do przeniesienia się na Pomorze Zachodnie, a żona nigdy nie brała 
w rachubę, aby oddalać się spod Warszawy (Schabowski 1971: 7, 9–10).

15 Począwszy od rybaków i ich rodzin, poprzez szkutników, rzemieślników, pracowników 
baz rybackich aż po przedstawicieli władz partyjnych, zwierzchników spółdzielni 
rybackich i inspektorów nadzoru oraz milicjantów zwalczających kłusownictwo.
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Fot. 1. Czesław Schabowski, literat i rybak, który ocalił od zapomnienia barwny świat 
zachodniopomorskiego rybołówstwa łodziowego (http://encyklopedia.szczecin.pl/

wiki/Plik:Schabowski_Czeslaw02.jpg, dostęp: 2 sierpnia 2014 r.).

Najistotniejsze jednak jest to, że Czesław Schabowski w  tym okresie nie 
zaniedbywał też działalności literackiej. W sezonie połowowym poszukiwał 
ciekawych tematów i  postaci, które następnie opisywał w  „martwym” dla 
rybołówstwa okresie zimowym. W ten sposób powstały cztery zbiory opowia-
dań i gawęd rybackich: Pirat i Magdalenka, Wielka Zatoka, Lisy morskie oraz 
Archipelag urzeczonych (Schabowski 1963; 1967; 1971; 1978). Krytycy literaccy 
podkreślają zwłaszcza walory dokumentalne tych utworów, mających w więk-
szości charakter autobiograficzny, a napisanych w konwencji wspomnienio-
wej. Chwalą też autora za autentyzm przekazu, żywą i bezpośrednią narrację, 
duży talent obserwatorski i gawędziarski, świetny słuch językowy, umiejętność 
lapidarnego opisu ludzi i sytuacji oraz kapitalne poczucie humoru (Tuczyński 
1975: 181; Telega 1978: 5–9). Dzięki tym zaletom Czesław Schabowski stwo-
rzył nie tylko literacką panoramę zachodniej części Przymorza, lecz także por-
tret zbiorowy niezwykłego środowiska rybaków łodziowych. Tak charaktery-
zuje je znawca polskiej literatury marynistycznej Stanisław Telega, na przykła-
dzie jednego ze wspomnianych zbiorów opowiadań:
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W  Piracie i  Magdalence Schabowski pokazuje (…) archipelag 
rybackiego życia, leżący wśród rozlewisk Odry, Regalicy, Wielkiego 
Zalewu Szczecińskiego czy Jeziora Dąbskiego i różnych wysp-puszcz, 
wysepek-chaszczy, kanałów, przekopów i  przesmyków na całym 
przedmorzu szczecińskim. W  tym świecie rybacy są równocześnie 
rolnikami, myśliwymi, a  przede wszystkim namiętnymi kłusowni-
kami i piratami wodnymi, płynącymi na połowy nie tylko ze sprzę-
tem rybackim, ale i z flintą czy wnykami na zające. To nie spokojni 
przymorscy rybacy kaszubscy Jarosławskiego16, Zydlera17 czy Necla18, 
ani też liryczni, śródlądowi rybacy Rydzewskiej19, ujęci od wieków 
w rygory surowych obyczajów moralności i tradycji, ale dzika trochę, 
żywiołowa i niespokojna nowa społeczność, tkwiąca po uszy, po sam 
rdzeń swych namiętności w rybołówstwie pojętym bardzo osobliwie 
i bardzo powoli wytwarzająca nową tradycję i moralność rybacką 
(Telega 1970: 156–157).

Sam autor z kolei wskazuje (w opowiadaniu Czytanie morza — autoportret 
z flądrą) na psychologiczne uwarunkowania zawodu rybaka łodziowego:

Połowy te, najbliższe psychologii traperstwa, dają wiele emocji 
i są bardziej grą niż pracą. Stąd napływ niespokojnych duchów do 
rybactwa łodziowego. Rybackie spółdzielnie łodziowe to zespoły naj-
ciekawszych chyba ludzi na Wybrzeżu. Nic tu z podstawowych zasad 
produkcji i  dyscypliny pracy, a  wszystko jak z  cygańskiego taboru 
i  czegoś znad Rzeki bobrów Colliera20 oraz z  dziewiętnastowiecz-
nych przygód poszukiwaczy złota (Schabowski 1978: 275).

16 Chodzi tu zapewne o bohaterów tych noweli Mieczysława Jarosławskiego, które zostały 
napisane jeszcze przed wojną, a wydane dopiero w 1957 roku w zbiorze pod mylącym 
nieco tytułem Bunt na „Dalmorze” (Jarosławski 1957; Telega 1970: 149–153).

17 Stanisław Telega ma tu na myśli postacie z miniatur i obrazków rybackich, zebranych 
w publikacji zatytułowanej Chleb to razowy (Zydler 1960; Telega 1970: 153–155).

18 Augustyn Necel jest autorem kaszubskich sielanek rybackich, pisanych jednakże 
w języku polskim (Necel 1955; 1958; 1966; Telega 1970: 138–142).

19 Nina Rydzewska (której twórczość poetycka będzie omówiona dalej) napisała trylogię 
(nieukończoną) o życiu kaszubskich rybaków łodziowych pt. Rybacy bez sieci (Rydzewska 
1958).

20 Nad rzeką bobrów to wspomnienia kanadyjskiego trapera, Erica Colliera (1965), 
obfitujące w  opisy niebezpiecznych przygód, zmagań z  siłami przyrody i  spotkań 
z dzikimi zwierzętami.
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Z podanych wyżej względów twórczość Czesława Schabowskiego jawi się 
jako bardzo wartościowy materiał dla badacza kultury, jakim jest etnolog. 
Wspomniane opowiadania są bowiem skarbnicą informacji, rzadko spotyka-
nych (lub wręcz niedostępnych) w innych źródłach, na temat lokalnej gospo-
darki rybackiej21 i  jej przemian zachodzących w sposób dynamiczny (prak-
tycznie z sezonu na sezon) pod wpływem całego szeregu czynników. Te cenne 
wiadomości uzupełnione są dużą ilością słownictwa zawodowego i nieoficjal-
nego nazewnictwa (np. typów jednostek czy sprzętu służącego do połowów) 
oraz rybackich przysłów i powiedzonek. Autor podaje ponadto wiele przykła-
dów przekonań, wyobrażeń i  wierzeń związanych z  poszczególnymi gatun-
kami ryb, na podstawie których rybacy formułowali strategie ich połowów. 
Ta ludowa wiedza, wzbogacona wynikami własnych obserwacji (a niekiedy 
danymi z zakresu hydrologii czy ichtiologii), pomagała przy konstruowaniu 
przez domorosłych wynalazców nowych form narzędzi rybackich (z którymi 
eksperymentował również sam Czesław Schabowski22). W  kilku jego opo-
wiadaniach przytoczone zostały również przekazy lokalnej tradycji ustnej 
(opowieści i  legendy23), przy czym jest to tradycja stosunkowo nowa, która 
powstała wśród osadników już po wojnie. Autor nie stroni też od opisywania 
problemów i patologii społecznych obecnych w grupie zawodowej rybaków, 
takich jak alkoholizm24, przemoc25 (również na tle seksualnym26), donosiciel-
stwo27, kumoterstwo i korupcja oraz różne oblicza przestępczości (także zor-
ganizowanej): kłusownictwo, kradzieże, celowe niszczenie mienia, oszustwa, 
a nawet zabójstwo (Schabowski 1971: 110–111).

21 Także na temat jej finansowych aspektów, które autor w wielu miejscach szczegółowo 
opisuje (Schabowski 1971: 8, 11, 89–90; 1978: 57, 246, 249, 296).

22 Swoje doświadczenia w tym zakresie opisuje między innymi w utworze Most do raju. 
Kronika Zatoki Skalnowskiej (Schabowski 1971: 51–52, 69, 106).

23 Na uwagę zasługują zwłaszcza cztery legendy dotyczące Wyspy Chrząszczewskiej na 
Zalewie Kamieńskim (Schabowski 1971: 64–65, 72–75).

24 Sytuację w tym zakresie dobrze oddaje jedno z lokalnych przysłów, które przytacza autor. 
Brzmi ono następująco: Rybak bez wódki to jak krypa bez rumpla (Schabowski 1971: 9).

25 Przykładowo, w  opowiadaniu Załoga „DZI 181” dochodzi do bójki pomiędzy 
załogantem i szyprem tytułowej łodzi rybackiej. Rzecz ma miejsce na wodzie, podczas 
rejsu, a w bijatyce oprócz gołych pięści używane są też narzędzia rybackie (lirka i żerdka) 
oraz elementy wyposażenia łodzi: cuma i rakietnica (Schabowski 1978: 98).

26 Czesław Schabowski opisuje na przykład sytuację, w  której próbowano zgwałcić jego 
żonę, gdy ta zbierała nocą na cmentarzu rosówki, potrzebne jako przynęta dla ryb 
(Schabowski 1971: 13).

27 Sam pisarz został na podstawie donosu posądzony przez władze o próbę ucieczki łodzią 
rybacką do Szwecji (Schabowski 1978: 296–297).
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Fot. 2. Pisarz marynista i rybak Jan Papuga, który próbował zrealizować nad 
Zalewem Szczecińskim utopijną ideę falansteru (http://encyklopedia.szczecin.pl/

wiki/Plik:Papuga_Jan01.jpg, dostęp: 2 sierpnia 2014 r.).

Swoich sił w  rybactwie łodziowym na Zalewie Szczecińskim próbował 
również Jan Papuga — pisarz marynista, a zarazem doświadczony marynarz 
(Iwasiów, Kuźma 2003: 253–255). Rybołówstwo odegrało bowiem istotną rolę 
w planach tego literata, który chciał na Ziemi Szczecińskiej wprowadzić w życie 
ideę falansteru28  — wspólnoty wolnych i  równych ludzi, razem mieszkają-
cych i pracujących (Papuga 1958). Falanster miał powstać na wyspie Wolin, 
w  niewielkiej miejscowości Lubin, gdzie Jan Papuga posiadał zrujnowane 
gospodarstwo rybackie i przystań. Wspólnota miała się utrzymywać głównie 
z  rybołówstwa. Swoim pomysłem próbował zainteresować różne instytucje, 
między innymi władze szczecińskiego oddziału Związku Literatów Polskich 
(Misiorny 1969: 6), przez dłuższy czas zbierał chętnych do zamieszkania 

28 Autorem idei falansteru, powstałej w  pierwszej połowie XIX wieku, był francuski 
socjalista utopijny, Charles Fourier (Sikora 1989).
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w  falansterze (Papuga 1983: 106–110). Ostatecznie przypłynął do Lubina 
łodzią wiosłowo-żaglową z jednym tylko towarzyszem i skromnym zestawem 
sprzętu rybackiego (Papuga 1969: 183–198). Jednak marzycielskie plany nie 
wytrzymały zderzenia z  rzeczywistością i  próba wprowadzenia socjalizmu 
utopijnego nad Zalewem Szczecińskim okazała się nieudana. Przyczyny nie-
powodzenia pisarz wyjaśnia w opowiadaniu Kaczy dół:

Zamierzaliśmy z rybołówstwa wybudować dom, choć nie widzia-
łem rybaka, ani nie słyszałem o takim, który by dokonał tego nad 
naszym Zalewem i  na całym wybrzeżu, aż po koszalińskie (…). 
Przez miesiąc nie złapaliśmy nic, tylko trochę węgorzy na haki 
i szczupaków włoczkiem, na własne potrzeby (…). Każdy z osobna 
zaczął myśleć o odwrocie, ze wstydu nie przyznając się do tego, aż 
jednocześnie i zgodnie przyznaliśmy, że nie ma sensu trwać tu dłużej 
(…). Przepłynąłem kawał świata, nigdzie nie było tak beznadziejnie 
(Papuga 1983: 78–82).

Rybakiem łodziowym był także Ryszard Dżaman — filozof, dziennikarz, 
reportażysta i prozaik związany ze Szczecinem (Iwasiów, Kuźma 2003: 177). 
Literackim pokłosiem jego rybackich (a zarazem dziennikarskich) doświad-
czeń jest powieść Powrót (Dżaman 1987). Jej akcja umiejscowiona jest we wsi 
Zastań nad Zalewem Kamieńskim. Główny bohater, szczeciński dziennikarz 
(były rybak), przyjeżdża do wsi, chcąc zebrać materiał do reportażu o zmia-
nach w życiu i pracy jej mieszkańców. Już pierwszego dnia nawiązuje romans 
z miejscową rybaczką łodziową, z którą później wypływa na połów na cieśninę 
Dziwnę i Zalew Kamieński. Autor powieści fachowo opisuje lokalną gospo-
darkę rybacką w różnych jej aspektach, a jednocześnie w udany sposób kreśli 
barwne postacie rybaków śródlądowych. Interesujące wydają się zwłaszcza 
te fragmenty, w których pojawiają się szczegółowe porównania tradycyjnych 
i nowoczesnych metod połowu ryb (rozważania na ten temat snują drugopla-
nowi bohaterowie powieści). Biorąc pod uwagę autentyzm opisu zagadnień 
rybołówstwa łodziowego, należy podejrzewać, że Ryszard Dżaman faktycznie 
wykorzystał w tym zakresie materiał dziennikarski zebrany w terenie, a także 
wiedzę, którą nabył, gdy sam uprawiał zawód rybaka29.

29 Można nawet dostrzec wyraźne podobieństwo między losami głównego bohatera, 
a życiem autora powieści. Co ciekawe, główny bohater Powrotu wspomina, że stawiał 
pierwsze kroki w  rybołówstwie łodziowym pod okiem starszego rybaka o  imieniu 
Czesław. Postać ta pod wieloma względami przypomina Czesława Schabowskiego. Czy 
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Fot. 3. Karta rybacka Jana Papugi, z której wynika, że przez pewien czas jego szy-
prem był Czesław Schabowski

(http://encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Plik:Papuga_karta01.jpg, http://encyklopedia.
szczecin.pl/wiki/Plik:Papuga_karta02.jpg, dostęp: 2 sierpnia 2014 r.).

Ryszard Dżaman chciał w ten sposób uczcić pamięć literata-rybaka (który zmarł w roku 
wydania powieści)? A  może obaj pisarze rzeczywiście pracowali kiedyś razem jako 
rybacy? Rozstrzygnięcie tej kwestii wymaga dalszych badań źródłowych.
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Wątki rybackie pojawiają się również w zbiorze, prezentującym dokonania 
Klubu Literackiego „Na Wyspie” w Świnoujściu (Mazurczyk 1972). W krót-
kim opowiadaniu Znad Zalewu, autorstwa Anny Modzelewskiej, opisany jest 
połów linów za pomocą narzędzi pułapkowych na jeziorze Wicko Wielkie 
(Mazurczyk 1972: 77–80). Natomiast opowiadanie Józefa Płomieńca pt. Bez 
poręki opisuje losy marynarza, który po odbyciu służby wojskowej w Polskiej 
Marynarce Wojennej szuka zatrudnienia w  rybołówstwie. Jednak żadne 
z przedsiębiorstw rybackich w Trójmieście nie chce przyjąć go do pracy, gdyż 
w jego ankiecie personalnej znajduje się informacja, że w czasie wojny służył 
w Armii Krajowej. Bezrobotny, bezdomny i chory, wraz z przygodnie pozna-
nym włóczęgą i  złodziejem, koczuje w  ruinach gdyńskiego dworca kolejo-
wego. Późną jesienią, za ostatnie pieniądze kupuje bilet do Świnoujścia, gdzie 
otrzymuje zatrudnienie w nowopowstałej bazie rybackiej30 (Mazurczyk 1972: 
20–26). Treść opowiadania wyjaśnia w pewien sposób, dlaczego środowisko 
zachodniopomorskich rybaków pełne było „niespokojnych duchów”.

Inny członek Klubu Literackiego „Na Wyspie”, Anatol Drywa, pracował 
jako szyper w  rybołówstwie zalewowym i  morskim na Zatoce Pomorskiej. 
Napisał on kilka publikacji, które są wspomnieniami z jego rybackiego życio-
rysu, m.in. Rybacy Zatoki Pomorskiej oraz Na Zalewie Szczecińskim31 (Drywa 
1981; Białecki 1991). O  jego twórczości (stosunkowo mało znanej32) infor-
muje krótka notka na stronie internetowej świnoujskiego klubu literatów:

Na szerokiej panoramie wód Zalewu Szczecińskiego i  Zatoki 
Pomorskiej zarysowane zostały przez A. Drywę dzieje tworzenia się 
oraz praca polskiego rybołówstwa indywidualnego. Wspomnienia 
te również posiadają swoją specyfikę. Drywa, obok opisu osobi-
stych przeżyć związanych z tym zawodem, przeprowadził ponadto 
wywiady z kilkudziesięcioma rybakami we wszystkich bazach rybac-
kich Zalewu Szczecińskiego i Zatoki Pomorskiej, które zaprezentował 

30 Jak się wydaje, opowiadanie ma charakter autobiograficzny. Hanna Niedbał (1986: 138) 
podaje bowiem, że Józef Płomieniec (a właściwie Jan Jabłoński), walczył w partyzantce 
w oddziałach AK, a po wojnie służył w marynarce wojennej i pracował w Przedsiębiorstwie 
Połowów Dalekomorskich i Usług Rybackich „Odra”.

31 W utworze tym znajduje się informacja, że jego autor w 1947 roku mieszkał i pracował 
wspólnie z Janem Papugą na wyspie Karsibór, nad Kanałem Piastowskim (Drywa 1981: 
58–60).

32 Być może dlatego, że Anatol Drywa swoją prozę publikował głównie w lokalnej prasie. 
Symptomatyczne jest, że jego nazwisko nie pojawia się w  opracowaniach na temat 
zachodniopomorskich literatów (Niedbał 1986; Iwasiów, Kuźma 2003).
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w  postaci dłuższych względnie krótszych biogramów. Są to zatem 
wspomnienia nie tylko jednego rybaka ale równocześnie kilkudziesię-
ciorga (Białecki 1991; http://klubliterackinawyspie.com.pl/o-tych, -
-kt%C3%B3rzy-odeszli.php, dostęp: 31 lipca 2014 r.).

Pośród pisarzy podejmujących w swej twórczości temat zachodniopomor-
skiego rybołówstwa należy wymienić jeszcze Juliusza Znamierowskiego. Jest on 
autorem trylogii rybackiej, na którą składają się powieści: Vulkan AG, Zielone 
światło oraz Trzecia twarz miasta (Znamierowski 1962; 1963; 1966). Akcja 
wszystkich trzech utworów rozgrywa się na wschodnim pograniczu Pomorza 
Zachodniego  — w  Łebie. Część pierwsza obejmuje czasy przedwojenne, 
część druga dotyczy ostatniego roku wojny i pierwszych miesięcy po wyzwo-
leniu, natomiast fabuła ostatniej części osadzona jest na początku lat 60-tych 
XX wieku. Dzięki temu w trylogii Juliusza Znamierowskiego znalazł się literacki 
obraz przemian w rybołówstwie przybrzeżnym i morskim, jakie zaszły w okresie 
kilkudziesięciu lat (np. przejście od jednostek żaglowych i wiosłowych do moto-
rowych) na tle procesów historycznych i narodowościowych. Autor prezentuje 
również przykłady ideologii rybackiej, za której główny wykładnik uznaje sto-
sunek rybaków do morza. Werbalizuje się ona w wypowiedziach bohaterów, np. 
morze jest przekleństwem ludzi, których nie chce wyżywić ziemia (Telega 1970: 
145). Warto zauważyć jednak, że w zakres problematyki niniejszego artykułu 
wchodzi jedynie druga i trzecia część cyklu powieściowego (ze względu na czas 
akcji), które zostały najsurowiej ocenione przez krytykę:

Niestety  — (…) ambitny plan przerósł całkowicie siły począt-
kującego pisarza. Dwa dalsze wymienione tu tomy nie dorównują 
pierwszemu zwartością kompozycyjną, sugestywnością obrazków 
i migawek oraz stylu czy problematyki, ale ulegają gwałtownej regre-
sji i zubożeniu artystyczno-problemowemu (Telega 1970: 147).

Juliuszowi Znamierowskiemu zarzucano także brak autentyzmu w przed-
stawianiu procesów psychologicznych i historycznych oraz lokalnej obyczajo-
wości. Być może zarzut ten odnosi się również do obrazu rybołówstwa z oko-
lic Łeby, jaki znalazł się we wspomnianej trylogii33.

Na zakończenie omówienia twórczości epickiej dotyczącej zachodniopo-
morskiego rybactwa łodziowego, warto wspomnieć również jedną z najbardziej 

33 Aby wyjaśnić tę kwestię, potrzebne byłyby bardziej wnikliwe i szczegółowe badania przy 
wykorzystaniu zachowanych materiałów archiwalnych.
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kontrowersyjnych postaci życia literackiego w powojennym Szczecinie — Ludwika 
Kalksteina. Znany jest on głównie jako agent Gestapo, który przyczynił się do aresz-
towania Komendanta Głównego Armii Krajowej, gen. Stefana Grota-Roweckiego, 
a także ponad 500 dowódców i współpracowników wywiadu AK (http://pl.wiki-
pedia.org/wiki/Ludwik_Kalkstein, dostęp: 1 sierpnia 2014 r.). Nie wszyscy jednak 
wiedzą, że Ludwik Kalkstein po wojnie ukrywał się pod fałszywymi nazwiskami 
(Wojciech Święcki, Świerk, Świerkiewicz) na Ziemi Szczecińskiej, gdzie był m.in. 
kierownikiem technicznym spółdzielni rybackiej w Niechorzu, a następnie dzien-
nikarzem „Głosu Szczecińskiego” i  członkiem miejscowego oddziału Związku 
Literatów Polskich. W trakcie swej kariery publicysty i literata publikował socreali-
styczne teksty o marynarzach i rybakach — powieść Kapitan Sydney, jeden z wielu 
(Świerkiewicz 1951) oraz cykle nowel marynistycznych (na łamach „Expressu 
Poznańskiego”) i szereg artykułów prasowych. W latach 1949–1951 napisał dwie 
powieści: Bracia Bolda oraz F-ma Cabeljan wznawia połowy (Iwasiów, Kuźma 
2003: 201). Tytuł tej drugiej sugeruje tematykę rybacką34. Ciekawie zapowiadającą 
się karierę literacką Ludwika Kalksteina przerwało jego aresztowanie przez UB na 
jednej ze szczecińskich ulic w 1953 roku.

Fot. 4. Ludwik Kalkstein — jedna z najbardziej kontrowersyjnych postaci życia lite-
rackiego w powojennym Szczecinie

(http://pl.wikipedia.org/wiki/Ludwik_Kalkstein#mediaviewer/File:Ludwik_
Kalkstein.jpg, dostęp: 2 sierpnia 2014 r.).

34 Trudno to jednak zweryfikować, gdyż powieść nie ukazała się drukiem w formie książkowej.
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Liryka
Poezja morska to jedna z istotnych sfer literatury marynistycznej. Stanowi 

ona nader obszerny dział rodzimej twórczości lirycznej, który doczekał się 
kilku tematycznych antologii35 (Prorok 1965, 1969; Jankowski 1977, 2013). 
Dwie najnowsze opracował i zredagował Zbigniew Jankowski — poeta i rybak 
w jednej osobie, związany z Pomorzem Zachodnim. Przez trzy lata pracował 
w Przedsiębiorstwie Połowów i Usług Rybackich „Barka” w Kołobrzegu, pod-
czas których odbył szereg rejsów morskich. Jako literat współorganizował 
kołobrzeską grupę poetycko-plastyczną „Reda”36 (Jankowski 1977: 229–231, 
377). W jego twórczości poetyckiej morze i związane z nim kwestie odgrywają 
istotną rolę, o czym świadczyć mogą choćby tytuły wydanych zbiorów wier-
szy: Ciążenie morza (1970), I gdyby wszystkie żagle (1973), Psałterz bałtycki 
(1974), Wiązanie tratwy (1976) czy Ostrzeżenie przed lądem (1977). Natomiast 
zagadnienie rybołówstwa pojawia się zwłaszcza w  tomiku Wysokie łowisko 
(1972). Znalazł się w nim wiersz Opowieść praktykanta, w którym wyraźnie 
pobrzmiewają echa rybackich doświadczeń autora:

(…) Szły kutry po morzach
Widelcami masztów ryjąc w chmurach.
Krew spłukiwano z pokładu.
Mówili: wiadro potrzymaj.
Ster w lewo! Nie patrz do góry,
topy nie łowią…
Odtąd,
skulony nad lukiem, nad ziejącą lodem
trumną ładowni, liczyłem skrzynki z rybą. (…)

(Jankowski 1972: 32).

W  swych późniejszych utworach (zebranych w  tomiku zatytułowanym 
Żywioł wszelki. Wiersze wybrane i nowe) poeta postrzega pracę rybaka w znacz-
nie szerszym wymiarze — jako zmaganie się człowieka z przyrodą. Daje temu 
wyraz chociażby w wierszach Rybacy oraz Kołobrzeg pierwszy i drugi (Jankowski 
1978: 135, 233). W utworach pt. Uziemienie, Na włosku mgły i Załoga II morze 

35 Niektórzy badacze literatury narzekają jednak na brak krytycznego omówienia polskiej 
poezji morskiej (Miazgowski 1964: 254; Skutnik 1982: 136).

36 Warto tu wspomnieć o  innym rybaku-poecie, będącym członkiem wspomnianej 
grupy — Stanisławie Wasylu, który mieszkał w Szczecinie i Kołobrzegu, a pracował jako 
rybak dalekomorski na Pacyfiku (Jankowski 1977: 390–391).
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postrzegane jest także jako zagrożenie (Jankowski 1978: 81, 86, 133). Na tym 
tle uwidacznia się przede wszystkim motyw katastrof i tragicznego losu ryba-
ków (utwory Litania za rybaków oraz Morze bliskie i dalekie), w których morze 
występuje jako niszczycielski żywioł i  groźny przeciwnik człowieka w  zma-
ganiach na śmierć i  życie (Jankowski 1978: 67, 187). W  Tryptyku o  nieuda-
nym połowie (Jankowski 1978: 68) podmiot liryczny sugeruje wręcz, że tak jak 
rybacy łowią ryby, tak samo drapieżne morze stara się „złowić” rybaków.

Doświadczenie życiowe, jakiego poeta nabiera podczas pracy w zawodzie 
rybaka pomaga mu rozumieć świat (wiersze Echosonda i  Koniec połowu), 
a konfrontacja z niebezpiecznym żywiołem nie tylko dostarcza emocji i twór-
czej inspiracji37, lecz także kieruje uwagę na świat wewnętrznych przeżyć jed-
nostki (Jankowski 1978: 70, 89). Cytowana już Opowieść praktykanta kończy 
się głębszą, dojrzałą refleksją:

I oto
zacząłem łowić
w przeciwległych akwenach,
w ławicach własnego pulsu,
gdzie ryby nie uchodzą pomiędzy palcami,
ale żyją
w łowiącym siebie
stwórcy

(Jankowski 1972: 32).

Interesująco przedstawiają się dalsze liryczne rozważania autora nad rela-
cją człowiek-morze  — zwłaszcza w  kontekście rybołówstwa. W  kolejnych 
utworach poety dostrzec można bowiem istotne przewartościowanie — to nie 
morze jest groźne dla człowieka, lecz człowiek (i jego cywilizacyjny pęd) sta-
nowi zagrożenie dla morza jako ekosystemu. Trafnie charakteryzuje to jeden 
ze znawców polskiej literatury marynistycznej:

najpełniej doszedł do głosu swoisty katastrofizm ekologiczny w poezji 
Zbigniewa Jankowskiego. Ileż to strof wyrzucił z  siebie Jankowski 
w obronie ziaren życia skwapliwie przez człowieka (przez „gdaczące 

37 Warto nadmienić, że praca rybaka była dla Zbigniewa Jankowskiego również inspiracją 
do tworzenia prozy. Napisał on mianowicie utwór Rozpędzone morze (z  dziennika 
rejsów), zbliżony w  formie do dziennika lub pamiętnika, który został opublikowany 
jedynie we fragmentach (Jankowski 1977: 229–231; Skalimowski 1982: 118–119).
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kutry”) wydziobywanych z wód — przeciw bezmyślnemu łupiestwu 
i wandalizmowi technicznych skażeń (Skutnik 1982: 158).

Z  kolei społeczno-ekonomiczne aspekty rybołówstwa zachodniopomor-
skiego (w  kontekście przemian historycznych) występują w  poezji Niny 
Rydzewskiej, laureatki Nagrody Literackiej Szczecina (1957), w latach 1954–1956 
sprawującej funkcję prezesa szczecińskiego oddziału Związku Literatów 
Polskich (Miazgowski 1964: 233). Znana jest ona głównie jako autorka nie-
ukończonej trylogii Rybacy bez sieci38 (1958), której akcja rozgrywa się w sercu 
kaszubszczyzny, nad jeziorem Wdzydze (Wadowski 1964: 261; Telega 1970: 
134–138). Mniej popularna jest natomiast jej twórczość liryczna dotycząca 
Pomorza Zachodniego. Zalicza się do niej wiersz Sforsowali Pomorski Wał, 
w którym poetka opisuje wojenne zmagania i powojenne odrodzenie gospo-
darcze regionu. Końcowa część utworu poświęcona jest polskim rybakom:

(…) rybacy wychodzą już z niewodem.
Zaczekajcie, bracia, cierpliwie zaczekajcie na ost!
Srebrne ławice ryb na brzeg wyrzuci z wody
ten wiatr — wasza pociecha, ten wiatr — rybacki trost!
Dychtujcie smołą łodzie,
szykujcie matnie, cezy i żaki na węgorze!
Żerdzie niech gęstym lasem wyrosną na strądzie
i na najpłytszej wodzie!
Ładujcie kutry sprzętem,
wciągajcie buksy z gumy!
Jutro jest wielkie święto — 
dzień wyjścia w Polskie Morze!

(Niedbał 1994: 136).

Nina Rydzewska w powyższym tekście wykazała się nie tylko dużą znajo-
mością technik i narzędzi połowu, ale również ich tradycyjnego nazewnictwa 
(pochodzącego jednakże z Kaszub). Przytaczając je, poetka chciała zapewne 
zwrócić uwagę na istnienie rodzimych tradycji rybackich i na tym tle podkre-
ślić historyczne związki Polski z Bałtykiem.

38 Pierwszy jej tom pt. Akwamaryna (1937) powstał jeszcze przed wojną. Tom drugi, Mol 
na Krzyskim Wzgórzu (1958), został przyjęty do druku dwa dni po śmierci pisarki. W ten 
sposób trylogia pozostała bez zakończenia (Tuczyński 1975: 180; http://pl.wikipedia.
org/wiki/Nina_Rydzewska, dostęp: 3 stycznia 2014 r.).
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W utworze Pokolenia policki literat Marian Yoph-Żabiński ukazuje przemiany 
społeczno-gospodarcze, które zaszły na Pomorzu Zachodnim po 1945 roku. 
Wiersz poświęcony jest powojennym osadnikom na Ziemi Szczecińskiej i — co 
istotne — uwzględnia wpływ rybactwa na rozwój osiadłej tu grupy społecznej:

Przyjechali tu pierwszym pociągiem
w wagonach towarowych
jakby żywy łup wojennych losów
z tobołkami ciepła ikon i nasion 
(…………………………………)
ze swymi bogami i weselem
przywieźli garść zabużańskiej ziemi
(………….………………………….)
wysiedli na stacji historii
u rozdziału — m o r z e
(………………….…….)
worali się w piastowszczyznę
w proch wojenny zatarty równiną zboża
pomieszani niczym groch z rybami
spróbowali morza pulsowiska sieci
unurzani po serce ryby piołun zapomnieli (…)

(Niedbał 1994: 159).

Poza tym w  twórczości wielu poetów polskich pojawia się motyw ryba-
ków i ich jednostek pływających (łodzi i kutrów), występujący w kontekście 
zachodniopomorskich miejscowości i  akwenów. W  ich utworach rybołów-
stwo jawi się jako istotny (a  przy tym bardzo malowniczy) element lokal-
nego kolorytu, charakterystyczny dla całego regionu. Dotyczy to zwłaszcza 
wybrzeża Bałtyku, o  czym świadczą wiersze Anny Beaty Chodorowskiej 
(Dziwnów, Międzyzdroje i Miasto między wodami39), Stefana Wolskiego (Na 
brzegu Rewala) czy cały cykl utworów Heleny Raszki zatytułowany Niechorze 
(Jankowski 1977: 385–386; Niedbał 1994: 21, 23, 26–27, 153). Ta szczeciń-
ska poetka, nie kryjąca swojej fascynacji morzem, dała jej wyraz w zbiorkach 
poetyckich Okruchy bursztynu i Bliżej dna (Raszka 1959, 1964). Co ciekawe 
jednak, motyw rybołówstwa pojawił się także w jej utworze poświęconym jed-
nemu z  zachodniopomorskich akwenów słodkowodnych. W  wierszu Liwia 

39 Tytułowym miastem jest Świnoujście.
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Łuża40 przedstawiła liryczny obraz jeziora z  łodzią rybacką rytmem wioseł 
skandowaną od więcierza do więcierza (Niedbał 1994: 131).

Fot. 5. Helena Raszka, poetka szczecińska. Fot. Włodzimierz Piątek (http://encyklopedia. 
szczecin.pl/wiki/Plik:Raszka_Helena01.jpg, dostęp: 2 sierpnia 2014 r.).

Z kolei w poezji Józefa Bursewicza (Nowe Warpno) pojawiają się łodzie ryba-
ków łowiących na Zalewie Szczecińskim, a także wyniki ich połowów — ryby41 
(Niedbał 1994: 20). Do rybiego szkieletu porównuje Trzebież poeta Wojciech 
Lipniacki (Niedbał 1994: 93). Natomiast rzeki Pomorza Zachodniego wystę-
pują — w kontekście rybołówstwa łodziowego — w utworze Świt nad Odrą 

40 Jezioro Liwia Łuża (o powierzchni ok. 200 ha) znajduje się na Wybrzeżu Trzebiatowskim, 
w gminie Rewal. Jest jeziorem przybrzeżnym Morza Bałtyckiego, oddzielonym od niego 
mierzeją o szerokości od 400 do 1200 m. Według typologii rybackiej zalicza się ono do 
jezior linowo-szczupakowych, a dominujące w nim gatunki ryb to: leszcz, krąp, płoć i lin 
(http://pl.wikipedia.org/wiki/Liwia_%C5%81u%C5%BCa, dostęp: 3 stycznia 2014 r.).

41 Z kolei motyw ryb morskich występuje w twórczości Teresy Ferenc (współzałożycielki 
wspomnianej kołobrzeskiej grupy poetycko-plastycznej „Reda”), na przykład w wierszu 
Morze miłości pełne (Jankowski 1977: 258–260, 372–373).
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Henryka Piotrowskiego (Niedbał 1994: 120) i List do rzeki Regi — wodopoju 
wyobraźni Tadeusza Żukowskiego. Ten ostatni wskazuje na istotną rolę rzeki 
w życiu zawodowym poety i rybaka. Dla poety jest ona źródłem natchnienia 
(tytułowym „wodopojem wyobraźni”), dzięki któremu powstaje poezja. Dla 
rybaka natomiast ta sama rzeka jest źródłem utrzymania, skarbonką ryb try-
skających na wędkach i więcierzach (Niedbał 1994: 165). Wątek ten rozwija 
Tadeusz Grabowski w wierszu Rybak42, gdzie porównuje pracę tradycyjnego 
rybaka łodziowego z wysiłkiem twórczym poety, który łowi srebrnozłote kar-
pie słów ociekające wzruszeniem (Kamiński 1958: 237). Janusz Koniusz podą-
żył tym tropem (w utworze Ryba) i przyrównał cały świat do wielkiego, rybac-
kiego łowiska (Jankowski 1977: 256).

Podsumowanie
Literacki obraz zachodniopomorskiego rybołówstwa łodziowego jest nie-

zwykle malowniczy i wielowymiarowy, a jednak nadal koherentny. Oddaje nie 
tylko koloryt rybackich akwenów i  miejscowości Pomorza Zachodniego, ale 
również odsłania przed czytelnikiem zbiorowy portret ludzi z nimi związanych. 
Dostrzec w nim można wyraźnie zróżnicowanie lokalnej gospodarki rybackiej: 
rybołówstwo indywidualne i spółdzielcze, rybactwo jeziorowe, zalewowe, przy-
brzeżne oraz morskie43. Ziemia Szczecińska nader często jawi się we wspomnia-
nym wizerunku jako obszar „Dzikiego Zachodu” Polski, który przyciąga jak 
magnes nie tylko rzesze osadników-pionierów, lecz także nieprzeciętne (a nie-
kiedy również nieprzystosowane społecznie) jednostki z całego kraju. Ci indy-
widualiści, włóczędzy, fantaści, cwaniacy i nieudacznicy, rozpici, lekkomyślni 
i pełni animuszu, realizują swoje łowieckie namiętności (a  zarazem aspiracje 
materialne) najczęściej w  zawodzie rybaka łodziowego. Do profesji tej wno-
szą nie tylko pasję, lecz także różnorodne doświadczenia oraz zamiłowanie do 
ryzyka i hazardu, którym dają wyraz w eksperymentach połowowych, wpro-
wadzając nowe techniki i narzędzia. To barwne środowisko formuje istotny rys 

42 Motyw rybaka jest obecny również w wierszu Stanisława Srokowskiego Słuchanie morza 
(Jankowski 1977: 296). Postać rybaka zainspirowała też Ireneusza Krzysztofa Szmidta 
(od 1954 do 1991 roku mieszkał i tworzył w Szczecinie, gdzie był m.in. prezesem Klubu 
Literackiego przy tamtejszym oddziale Związku Literatów Polskich), do napisania 
utworów Przygotowanie do połowu, Połów i  Odpoczynek rybaka (Kwiatkowski 1964: 
285–286, 343–344).

43 W  polskiej literaturze pięknej występują również liczne utwory epickie, poświęcone 
rybołówstwu dalekomorskiemu, nie wchodzą one jednak w  zakres tematyczny 
niniejszych rozważań (Pachlowski 1971; 1977a; 1977b; Czerniawski 1980).
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zachodniopomorskiego regionalizmu, ponieważ tworzy nową tradycję i obycza-
jowość rybacką (Telega 1970: 157). Tak więc rybołówstwo łodziowe stało się nie 
tylko ważnym komponentem lokalnej gospodarki, lecz także dystynktywnym 
i reprezentatywnym elementem krajobrazu kulturowego Pomorza Zachodniego 
po 1945 roku. Świadczy o tym między innymi wyraźna obecność wspomnia-
nego fenomenu na gruncie polskiej literatury pięknej.

Wartość dokumentalna niektórych utworów, jako źródła kultury zachod-
niopomorskich rybaków, jest bardzo duża. Najcenniejsze pod tym względem 
są teksty, które powstały na kanwie osobistego doświadczenia autorów, ich 
bezpośredniego uczestnictwa w opisywanych wydarzeniach (a nie obserwa-
cji rybackiego życia z lądu). Zalicza się do nich z pewnością proza Czesława 
Schabowskiego oraz mniej znana twórczość Anatola Drywy i  Ryszarda 
Dżamana. Natomiast głębię psychologicznych uwarunkowań zawodu rybaka 
świetnie oddaje poezja Zbigniewa Jankowskiego. W tych kilku przypadkach 
pasja rybacka i literacka szczęśliwie zbiegły się razem, by zaowocować nieprze-
ciętnymi rezultatami, których wartość — tak artystyczną, jak i źródłową — 
trudno jest przecenić.

Zarówno te, jak i  pozostałe utwory literackie, przedstawione w  ramach 
niniejszego artykułu, czekają dopiero na wnikliwą analizę naukową ich poten-
cjału informacyjnego z  perspektywy etnologii. Zaprezentowane powyżej 
zestawienie ma jedynie uświadomić rolę, jaką może odegrać twórczość epicka 
i poetycka w badaniach źródłowych nad zjawiskiem rybołówstwa zachodnio-
pomorskiego. Interpretacja danych, zawartych w tejże twórczości jest z pew-
nością niełatwym zadaniem, choćby ze względu na konieczność uwzględnie-
nia elementów fikcji literackiej. Bezsprzecznie jednak wspomniane utwory 
stanowią istotny element dziedzictwa kulturowego, związanego z Pomorzem 
Zachodnim i tamtejszym rybołówstwem.
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Iwona Karwowska1

Muzeum Narodowe w Szczecinie

Kolekcja narzędzi i sprzętu rybackiego 
Działu Etnografii Pomorza Muzeum 

Narodowego w Szczecinie

Zbiór narzędzi i sprzętu rybackiego używanego na Pomorzu Zachodnim 
zgromadzony w  Dziale Etnografii Pomorza Muzeum Narodowego 
w  Szczecinie stanowi cenny zespół zabytków. Kolekcja liczy obecnie ponad 
650 obiektów, z których około 95% to zabytki zgromadzone w okresie powo-
jennym. Ze zbiorów przedwojennych w  1945 roku udało się zabezpieczyć 
tylko 54 obiekty pochodzące z: Landesmuseum  — 11 sztuk, Museum der 
Stadt Stettin  — 5 sztuk2 oraz 38 obiektów, którym nie można jednoznacz-
nie przypisać pierwotnego miejsca ich przechowywania. Po wojennym kata-
klizmie księgi inwentarzowe muzealiów etnograficznych (głównie gromadzo-
nych w Landesumuseum) niestety nie zachowały się, dlatego też nie można 
stwierdzić jaki procent zabytków kultury ludowej, w tym tradycyjnego rybo-
łówstwa, zostało ocalonych i znalazło miejsce w szczecińskim muzeum3.

Po włączeniu w 1945 roku Pomorza Zachodniego w struktury państwa pol-
skiego toczyła się dyskusja o jego w nim miejscu. Stawiano tezę, że: „Jedynie 
głęboki związek Polski z morzem może stać się prawdziwą gwarancją trwałego 

1 Mgr Iwona Karwowska — kierownik-kustosz w Muzeum Narodowym w Szczecinie.
2 Museum der Stadt Stettin (Muzeum Miejskie w  Szczecinie) działające od 1913 roku 

to obecny Gmach Główny Muzeum Narodowego w  Szczecinie ul. Wały Chrobrego  3. 
Landesmuseum  — działające od 1928 roku muzeum krajowe gromadzące zbiory 
etnograficzne, to obecnie budynek Muzeum Narodowego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 27 
(w całości tekstu skrót nazwy instytucji — MNS ). 

3 Z przedwojennych kolekcji szczecińskich muzeów ocalało około 1000 zabytków, m.in. 
ludowe meblarstwo, ceramika, narzędzia tkackie, matryce do drukowania tkanin, 
elementy ubiorów ludowych, rekwizyty obrzędowe. 
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związku całości Pomorza z Polską. I tutaj leży ogromne zadanie przed nauką 
na Pomorzu”4. Wśród działań do realizacji tego celu w Szczecinie powołano 
do życia, w gmachu po Muzeum Miejskim, Muzeum Morskie działające jako 
szczecińska placówka Instytutu Bałtyckiego, które na podstawie dekretu z dnia 
28 października 1947 roku uzyskało samodzielność jako zakład naukowo-
-badawczy i dydaktyczny. W dniach 23–24 maja 1948 roku w Szczecinie odbyła 
się resortowa konferencja. „Zapadły na niej doniosłe decyzje co do objęcia 
przez Muzeum Morskie zagadnień etnografii Pomorza, etnologii porównaw-
czej ludów nadmorskich, zagadnień tzw. kultury morskiej oraz środowiska 
portowego”5. Ustalono wówczas, że pomorskie zbiory etnograficzne w całości 
znajdą się w humanistycznym pionie Muzeum Morskiego oraz postulowano 
przyspieszenie akcji porządkowania i  gromadzenia zbiorów. W  ramach tak 
wypracowanej koncepcji muzealnictwo etnograficzne znalazło swoje miejsce 
w  obrębie szeroko pojętej „sprawy morskiej”, stawiając problematykę zwią-
zaną z rybołówstwem ludowym na poczesnym miejscu wśród zainteresowań 
dyscypliny6.

Pierwsza wystawa prezentująca zbiory, w  tym narzędzia rybackie, miała 
miejsce latem 1948 roku. Niestety w  grudniu 1950 roku nastąpiła likwida-
cja Instytutu Bałtyckiego, a Muzeum Morskie włączone zostało w struktury 
Muzeum Pomorza Zachodniego jako Dział Morski z funkcjonującym w jego 
obrębie gabinetem etnograficznym, który w  1972 roku przekształcił się 
w samodzielny dział7. W 1983 roku podzielono go i utworzono Dział Kultur 
Pozaeuropejskich i  Dział Etnografii Pomorza, którego zbiory  — pomimo 
zmian organizacyjnych  — stanowią kontynuację kolekcji zapoczątkowanej 
w latach 40. XX wieku. 

Jej pierwotne ukierunkowanie na tematykę rybacką wyraźnie widoczne 
jest w strukturze zbiorów z tamtego okresu. 

Śledząc ówczesne zapisy w księgach inwentarzowych, widać priorytetowy 
charakter pozyskiwania do zbiorów obiektów związanych z  rybołówstwem. 
Przede wszystkim właśnie one trafiają do muzeum dzięki możliwości zakupu 
i w formie różnego rodzaju darów i przekazów. Stanowią około 1/3 wszyst-
kich zabytków etnograficznych wpisanych do ksiąg inwentarzowych w latach 

4 A. Wielowiejski 1946, s. 5 .
5 J. Borowik 1948, s. 235.
6 Stelmachowska 1946, s. 7–74. Znamierowska-Prüfferowa 1948, s. 275–277.
7 Przekształcenie nastąpiło już w  obrębie Muzeum Narodowego w  Szczecinie, gdyż 

w  listopadzie 1970 roku Muzeum Pomorza Zachodniego zyskało rangę muzeum 
narodowego. 
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40. XX wieku. Pozostałe obiekty to przede wszystkim zabytki pochodzące 
ze zbiorów przedwojennych muzeów niemieckich. Pozyskano wtedy około 
300 obiektów związanych z rybołówstwem, co razem ze wspomnianymi już 
zabytkami pochodzącymi ze zbiorów przedwojennych stanowi obecnie około 
połowy zgromadzonych do tej pory rybackich artefaktów. 

Źródeł ich przejęcia było kilka. Wśród nich dużą grupę stanowią zakupy 
i  dary dokonane w  nadmorskich miejscowościach: od Świnoujściu do 
Władysławowa, w miejscowościach nad Zalewem Szczecińskim oraz w samym 
Szczecinie. Liczne obiekty do zbiorów Muzeum Morskiego trafiły w  latach 
1948/1949 jako przekaz z Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego w Szczecinie 
i pochodziły przede wszystkim z tego miasta. Niewielka ilość zabytków zna-
lazła się w  zbiorach jako przekazy Wojskowej Składnicy Zbiorów i  Urzędu 
Kontrolera Rybackiego Obwodu Darłowo. Ostatni, wyszczególniony w księ-
dze inwentarzowej sposób pozyskania narzędzi i sprzętu rybackiego charakte-
ryzuje się zapisem: mienie rybaków niemieckich.

Obiekty z tej grupy pochodzą przede wszystkim z Wyspy Mętnej położo-
nej na jeziorze Dąbie. Trudno obecnie stwierdzić, co kryje taka informacja; 
nie wiemy kto i w  jakiej formie je pozyskał i przekazał do muzeum. Wpisy 
informują, że przedmioty te stanowiły własność rybaków niemieckich, ale nie 
wiadomo czy zostały im one odebrane, odkupione, czy też przejęto je jako 
porzucone. Niezależnie od sposobu pozyskania pewne jest, że obiekty, które 
w tym czasie znalazły się w zbiorach muzealnych wykonane były nie później 
niż w pierwszej połowie lat 40. XX wieku i były narzędziami używanymi przez 
rybaków na akwenach Pomorza Zachodniego. W zespole tym reprezentowane 
są w zasadzie wszystkie przedmioty charakterystyczne dla tradycyjnego rybo-
łówstwa: różnego rodzaju narzędzia do połowu, przechowywania i transportu 
ryb, narzędzia i sprzęty pomocnicze oraz elementy konstrukcji i wyposażenia 
łodzi, których w zbiorach z tamtego czasu brak. 

Lata 1946–1950 to okres niezwykle istotny dla budowania kolekcji rybac-
kiej, naznaczony intensywnością w jej tworzeniu. 

Od roku 1950, kiedy to zbiory etnograficzne, przekazane zostały do 
Muzeum Pomorza Zachodniego (obecne Muzeum Narodowe w Szczecinie) 
eksponaty rybackie gromadzone są systematycznie, choć bez ich prioryteto-
wego charakteru. 

W  latach 60. i 70. XX wieku często trafiały do zbiorów w wyniku pene-
tracji terenowych prowadzonych w celu pozyskania eksponatów. W okresie 
późniejszym zazwyczaj w drodze indywidualnych badań i akcji nastawionych 
na tematykę rybacką.
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Pochodzą przede wszystkim z terenu, który niezależnie od zmian w podziale 
administracyjnym kraju należy do Pomorza Szczecińskiego wyznaczonego 
na zachodzie granicą z Niemcami, na wschodzie rzeką Parsętą, na południu 
Notecią i Wartą, a na północy wodami Bałtyku. 

Największa część kolekcji rybackiej Działu Etnografii Pomorza MNS 
pochodzi z  terenu wyspy Wolin i  liczy 142 pozycje inwentarzowe8. Część 
w  ilości 61 pozyskano w  nadmorskim pasie wyspy: 26 w  Dziwnowie, 25 
w Międzywodziu, 9 w Międzyzdrojach i 1 w Wisełce. Natomiast 81 pochodzi 
ze środkowej i południowej części wyspy Wolin. 

Drugim co do wielkości terytorialnym zespołem narzędzi i sprzętu rybac-
kiego jest Szczecin, z którego w zbiorze zapisanych jest 123 pozycji inwenta-
rzowych. 47 z nich pozyskano w dzielnicy Stołczyn, 23 w dzielnicy Skolwin, 43 
w dzielnicy Dąbie, z których aż 37 pochodzi z Wyspy Mętnej. Tylko 2 pocho-
dzą z dzielnicy Zdroje, 1 z dzielnicy Podjuchy, a 7 wpisanych jest bez informa-
cji o konkretnej lokalizacji na terenie miasta. 

Trzecim zwartym kompleksem terytorialnym są miejscowości położone 
w południowej części Zalewu Szczecińskiego, skąd pozyskano do zbiorów 92 
pozycje inwentarzowe: 44 w Nowym Warpnie, 10 w Trzebieży i 38 w leżących 
po wschodniej stronie Zalewu Stepnicy i Gąsierzynie. 

Część kolekcji pochodzi z miejscowości położonych nad Bałtykiem poza wyspą 
Wolin: Świnoujścia — 27, Niechorza — 9 oraz znajdujących się do 1999 roku w woj. 
koszalińskim: Dźwirzyna — 9 , Kołobrzegu — 5, Mielna — 1 i Darłowa — 34. 

O  wiele słabiej reprezentowane jest rybołówstwo śródlądowe  — rzeczne 
i jeziorne. w tym podzbiorze 11 obiektów pochodzi z Kamienia Pomorskiego, 
miejscowości leżącej w delcie rzeki Dziwny, jednakże położenie to powiązane 
jest geograficznie z wyspą Wolin.

Z terenów w głębi lądu wyróżniają się obiekty pozyskane nad Odrą w gmi-
nach: Mieszkowice — 12 i Cedynia — 5 , natomiast z Gryfina leżącego nieopo-
dal Szczecina pochodzi tylko 1 obiekt. Niewielka ilość eksponatów zebrana 
została nad jeziorami. Z  nad jeziora Miedwie w  pow. stargardzkim jest ich 
tylko 3, a  z  jego południowego brzegu w  pow. pyrzyckim 6, z  nad jeziora 
Myśliborskiego — 1, a z jezior wokół Węgorzyna — 3. Z powiatu gryfickiego 
w zbiorach znajduje się 6 narzędzi rybackich. 

8 W  tekście wszystkie dane liczbowe odnoszą się do ilości pozycji inwentarzowych, 
tzn. do kolejnych numerów księgi inwentarzowej. Pod jednym numerem (pozycją) 
inwentarzowym czasami zapisanych jest więcej obiektów niż jeden. Sytuacja taka ma 
miejsce, gdy obiekty tworzą komplet, zespół, pochodzą z tego samego miejsca lub źródła 
lub są tego samego rodzaju itp. 
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Obiektów z  poza obecnych granic woj. zachodniopomorskiego w  zbio-
rze jest 15. 10 pochodzi z  Chłapowa (obecnie w  granicach Władysławowa, 
woj. pomorskie), 1 z Tolkmicka (pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie), 
4 z okolic Strzelec Krajeńskich (woj. lubuskie). 

Przechodząc do omówienia konkretnych eksponatów zbioru tradycyjnego 
rybołówstwa w Dziale Etnografii Pomorza MNS, należy zaznaczyć, że narzę-
dzia i  sprzęt: „rybaków morskich i  śródlądowych są albo bardzo do siebie 
podobne, albo nawet identyczne w swej koncepcji, konstrukcji, formie i funk-
cji. Podobna jest też technika połowu. (…) Podobieństwa między wymienio-
nymi dwoma rodzajami rybołówstwa wynikają też z faktu istnienia ryb dwu-
środowiskowych, jak np. węgorz czy łosoś, z  podobnego składu rybostanu 
w  środowiskach wodnych o  charakterze przejściowym, jak zatoki, zalewy 
i in.”9 oraz to, że „przed rybakami obu tych środowisk stają identyczne zadania 
walki o byt w specyficznych warunkach przy łowieniu wyjątkowo ruchliwego 
i trudnego do schwytania zwierzęcia wodnego” 10. 

Do tego celu służy cały szereg narzędzi: kolnych, haczykowatych, pułapko-
wych, czerpakowych i sietnych. Za ich pomocą łowi się wszystkie gatunki ryb 
występujące w śródlądowych i morskich wodach Polski. 

Jednymi z najstarszych i niegdyś popularnymi są narzędzia kolne: harpuny, 
ościenie i bodarze. Pomimo dawnej powszechności są to narzędzia szkodliwe 
dla rybostanu. Kaleczą ryby, które po zerwaniu się z  nich chorują i  giną, 
a złowione w ten sposób szybciej tracą świeżość nie nadając się tym samym 
do dłuższego transportu i  konserwacji. Narzędzi kolnych używano często 
w okresie tarła zaburzając tym populację ryb, co było istotnym czynnikiem 
przemawiającym przeciwko ich stosowaniu. 

Dlatego też już od połowy XIX wieku pojawiają się w Europie zakazy poło-
wów różnego rodzaju narzędziami kolnymi. Na terenie państwa pruskiego 11 
maja 1877 roku weszło w życie zarządzenie zabraniające połowów tzw. grze-
bieniami i bodarzami. Stosowanie ości wielozębnych do połowu łososi dozwo-
lone było do 1896 roku, a do połowu węgorzy, ale tylko w słabo zasolonych 
wodach wybrzeża morskiego do 1904 roku. W Polsce całkowity zakaz połowu 
narzędziami kolnymi wydany został w ustawie o rybołówstwie z dnia 7 marca 
1932 roku11, która była modernizowana w latach 1974, 1985, 2001, 2010 nie 

9 Znamierowska-Prüfferowa 1988, s. 12.
10 Ibidem, s. 12
11 Znamierowska-Prüfferowa 1957, s. 197–202. Zobacz szerzej w Komentarze do ustawy 

rybackiej prof. Wojciecha Radeckiego wydanych przez Wędkarza Polskiego.
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licząc mniej istotnych nowelizacji. Prawo obowiązujące obecnie dopuszcza 
połowy przy pomocy kuszy, więc narzędzia kolnego. 

Naturalnie, zakazy nie spowodowały zaniku tej formy połowu ryb. Zawsze 
jest to narzędzie kłusowników, a także osób traktujących ten wymagający pre-
cyzji i dużych umiejętności sposób połowu jako „zabawę w polowanie”. 

Narzędzia kolne to zazwyczaj żelazne wyroby kowalskie. Niektóre powstawały 
także przez samodzielne przerabianie przez rybaków narzędzi ogrodniczych. 

Najpopularniejszym narzędziem kolnym są ości wielozębne, zwane także 
ościeniami. Używane były w całej Polsce, a  na Pomorzu Zachodnim były 
powszechne. W kolekcji szczecińskiego muzeum znajdują się 32 ości wielo-
zębne. Liczba zębów w narzędziach waha się od 5 do 17. Zęby na końcach mają 
ostre zadziory przypominające grot strzały lub hak. Skierowane są najczęściej 
ku środkowi narzędzia, którego oś symetrii wyznacza środkowy, często krót-
szy od innych ząb. Kształty ości wielozębnych są zróżnicowane; przeważają 
tulipanowe i prostokątne, występują także formy promieniste oraz w jednym 
przypadku kandelabrowy.

Ości grzebieniaste to narzędzia w  kształcie grzebienia, którego grzbiet 
stanowi podstawę dla nierównej długości ostrych zębów bez zadziorów. 
Grzebienie znajdujące się w zbiorze mają od 7 do 80 zębów, natomiast długość 
całkowita narzędzi waha się od 24 do 180 centymetrów. Charakterystyczne 
dla niemieckiego rybołówstwa używane były przede wszystkim do połowów 
węgorzy. Praca ością grzebieniastą polegała na tym, że trzymana przez siedzą-
cego na rufie rybaka i głęboko spuszczona w toń wodną wygrzebywała z dna 
ryby i nabijała je na zęby. Drugi z rybaków w tym czasie wprawiał łódź w ruch. 
W zbiorach Muzeum Narodowego w Szczecinie jest 18 ości grzebieniastych. 
15 z nich pochodzi z przedwojennych zbiorów oraz z lat 40. XX wieku. 

Rzadkim narzędziem rybackim, zachowującym się podobnie jak grzebień, 
jest kotwa. Kształtem podobna do kotwicy, jednakże jej cztery ramiona są 
ruchome. Osadzone na nich zęby mają dwa wymiary, naprzemiennie roz-
mieszczone na całej długości ramienia. Szerokość jedynej kotwy szczecińskiej 
wynosi 63 centymetry, a zewnętrzny ząb, zamykający każde z ramion zakoń-
czony jest hakowatym zadziorem. Trzonek wieńczy kółko, na którym zacze-
piano linę służącą do wleczenia narzędzia za łodzią. 

Licznie w  zbiorze reprezentowane są bodarze dwuramienne o  jednym 
zębie. Bodarz jest typem ości jednozębnej o  dodatkowych, elastycznych 
ramionach zagarniających rybę na ząb właściwy. Ramiona narzędzia mają 
owalny, półokrągły lub kielichowy kształt. Bodarze doskonale nadają się do 
łapania węgorzy, w które obfitują wody Pomorza Szczecińskiego. Wszystkie 
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30 obiektów zgromadzonych w kolekcji pochodzi z miejscowości położonych 
wokół Zalewu Szczecińskiego. 

Narzędzia haczykowe składają się zasadniczo z dwóch elementów: haczyka 
i sznura. Najpopularniejszą ich wersją jest znana wszystkim wędka, do której 
błyskawka w postaci odlanej z cyny rybki zakończonej haczykiem w formie 
trójramiennej kotwiczki znajduje się w zbiorach pochodzących sprzed 1945 
roku. Ponadto kolekcja obfituje w różnego rodzaju i wielkości haczyki prze-
znaczone do połowów łososi, fląder, dorszy i  węgorzy, a  także znajdują się 
w niej 3 takle łososiowe. Najciekawszą z nich jest pochodząca z nadmorskiego 
Dziwnowa takla z  dużym, drewnianym pływakiem. Przez wywiercony w nim 
otwór przechodzi drąg, do którego przywiązana jest tkanina w kolorowe pasy 
spełniająca rolę oznacznika miejsca umieszczenia narzędzia w  wodzie. Do 
pływaka przymocowany jest również drewniany uchwyt, do którego przywią-
zany jest sznur z paroma korkowymi pływakami. Na jego końcu zaczepiony 
jest długi haczyk do przynęty. Takla na jednym z pływaków ma wypalony znak 
własności w postaci liter FM. W zbiorach są również wędy morskie składające 
się z długiego sznura, do którego przymocowane są krótsze sznurki zakoń-
czone haczykami. 

Osobną grupę ze względu na sposób połowu tworzą narzędzia pułapkowe: 
wiersze, więcierze, mieroże i  alhamy. Ich wspólną cechą jest konstrukcja 
pozwalająca rybie wpłynąć do środka pułapki, swobodne poruszać się w jej 
wnętrzu, ale uniemożliwia lub utrudnia jej opuszczenie. Działanie takie powo-
duje, wspólne wszystkim narzędziom pułapkowym tzw. serce — umieszczony 
wewnątrz pułapki stożkowaty lejek najszerszy przy wlocie, a zwężający się ku 
końcowi. W kolekcji wiersz wiklinowych, jednosercowych jest 9, a dwuser-
cowych, zwanych bębenkami wykonanych z siatki 2. 

Więcierze, znane pod częściej obecnie używaną nazwą — żaki to zastawne 
narzędzia pułapkowe składające się z sieci rozpiętej na kilku obręczach drew-
nianych (wiklinowych)

lub metalowych. Wewnątrz klatki łownej znajdują się co najmniej dwa 
serca, a po jej bokach często umieszczone są sietne skrzydła naganiające ryby 
w stronę wlotu do pułapki. Te bierne narzędzia połowu doskonale sprawdzają 
się w spokojnych wodach Zalewu Szczecińskiego i jeziora Dąbie. W zbiorach 
muzeum szczecińskiego zgromadzono 31 żaków. Ich średnica stanowi o cha-
rakterze narzędzia. W obiektach mniejszych waha się od 39 do 65 centyme-
trów. Jako niewielkie nie posiadają skrzydeł. Większe, o średnicy obręczy od 
85 do 200 centymetrów zaopatrzone są w dwa, a czasami w trzy skrzydła. Żaki 
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należą do narzędzi cenionych i  stale używanych przez rybaków. W kolekcji 
najmłodsze z nich wykonane zostały w latach 80. XX wieku. 

Mieroży, będących wariantem żaków w zbiorach jest 3, a alhamów, sto-
sunkowo nowego, charakterystycznego dla pomorskiego rybołówstwa narzę-
dzia więżącego, używanego do połowu węgorzy także 3. 

Narzędzia czerpakowe służą do bezpośredniego połowu lub spełniają funk-
cję pomocniczą w czasie podbierania ryby z wody i jej przenoszenia. W tej gru-
pie najbardziej wszechstronnym narzędziem jest czerpak (tzw. kasior, kaszo-
rek, kasierz), który na drewnianej obręczy ma rozpiętą siatkę ukształtowaną 
w  formę worka. Większa od niego podrywka to luźno osadzona na dwóch 
skrzyżowanych prętach siatka. Największa w kolekcji pozyskana w 1949 roku 
w Nowym Warpnie ma ponad metr rozpiętości. Do rzadkich, obecnie w zasa-
dzie nieużywanych narzędzi należy suwata, której 3 egzemplarze znajdują się 
w muzeum szczecińskim. Suwata charakteryzuje się ramionami w kształcie 
nożyc, połączonymi ze sobą ruchomą poprzeczką oraz znaczną wielkością: 
ramiona mają ponad metrową rozpiętość, a długość całkowita dochodzi do 
czterech metrów. Służy do połowu ryb i przynęty. Suwatą pracowano w ten 
sposób, że rozłożoną trzymano pomiędzy dwoma łodziami płynącymi pod 
prąd. Gdy dysponowano jedną łodzią, wiosłował nią jeden rybak, a  drugi 
trzymał suwatę zanurzoną w wodzie12. 

Narzędziem połowowym nierozerwalnie kojarzącym się z rybołówstwem 
są sieci13 .

W  Dziale Etnografii Pomorza MNS znajduje się 40 sieci ciągnionych 
i zastawnych. Wśród zgromadzonych niewodów, czyli sieci ciągnionych, zagar-
niających posiadających workowatą matnią i dwa skrzydła sietne wyposażone 
w pływaki i ciężarki wyróżniają się 2 cezy — małe niewody denne charakte-
rystyczne dla wód Zalewu Szczecińskiego. W tradycyjnym rybołówstwie sieć 
taką wypełnioną rybami wyciągali rybacy tylko własnymi siłami, bez użycia 
kołowrotu, dlatego też zaniechano stosowania cezy już na początku XX wieku. 
W zbiorach liczniej reprezentowane są sieci ściankowe, usidlające stosowane na 
wodach śródlądowych i morskich jako sieci stawne. Wśród nich należy zwrócić 

12 Zbiór liczy 28 pozycji inwentarzowych wszystkich narzędzi czerpakowych .
13 Sieci  — jedne z  najstarszych narzędzi połowu, znane w  Europie już w  mezolicie, na 

Pomorzu Zachodnim poświadczone w  materiale archeologicznym w  Wolinie XI 
w. i  w  Szczecinie XIII w. (Rynek Warzywny). Z  czasem coraz bardziej różnorodne, 
przeznaczone do połowu określonych gatunków ryb, najbardziej przyczyniły się do 
rozwoju techniki ich połowu. 
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uwagę na specjalistyczne ich rodzaje jak pławnice łososiowe (5), mance śle-
dziowe i szprotowe (3) oraz nety (2) używane do połowu ryb dennych. 

W grupie sieci usidlających pracujących jako narzędzia zastawne lub dry-
fujące na uwagę zasługuje wonton na leszcze wykonany w latach 90. XX w. 
z siatki stylonowej produkcji fabrycznej. Używany do 2009 roku jest jednym 
z najnowszych nabytków kolekcji.

Wiązaniem sieci zajmowali się niegdyś sieciarze, jednakże wszyscy rybacy 
potrafili wyrabiać i naprawiać sieci. Nieodłącznymi narzędziami ich pracy są 
kleszczka i  szablon wymiaru oczek, tzw. bierka, niewielki kawałek drewna 
o okrągłym lub płaskim kształcie. Wielkość oczek sieci jest niezwykle istotna, 
gdyż decyduje o  rozmiarach i  ilości złowionych ryb. Bierek o  różnej wiel-
kości, których dłuższy bok waha się od 3,5 do 8, 5 centymetrów w kolekcji 
zebrano 36. Kleszczek, prostokątnych drewienek z  wyżłobionym otworem, 
pośrodku którego znajduje się wyrżnięta cienka igła, służąca do owijania na 
niej nici, w zbiorze jest 28. Są także 2 iglice, o kształcie dużych, drewnianych 
igieł oraz 3 bydlęce rogi (jeden z  rytem w  postaci litery V) służące do ich 
przechowywania. 

Ciekawymi eksponatami są 2 miarki do sprawdzania wymiarów oczek 
przypominające literę E bez środkowej pałeczki. 

Nieodzownym elementem sieci zastawnych, jak i  niewodów są różnego 
rodzaju pływaki. 

Wykonane są z korka, drewna, trzciny, blachy, szkła, a współcześnie także 
ze styropianu i plastiku. Przybierają postać prostokąta, stożka, walca lub kuli 
(formy ze szkła i blachy).

W kolekcji stanowią zespół ponad 40 pozycji inwentarzowych. 
Niektóre rodzaje pływaków funkcjonują równocześnie jako znaki oznacza-

jące położenie sieci w  obrębie łowiska. Oznaczniki takie to długie żerdzie, 
w połowie których umieszczony jest pływak, a na szczycie kawałek tkaniny 
często w kolorze czerwonym14. 

Ciężarki do sieci wykonane są z  różnych materiałów. Najwięcej w zbio-
rze — 7 numerów inwentarzowych — to kamienie opasane żelaznym pier-
ścieniem z uchwytem do zaczepienia o sieć. Inne to grube, prostokątne płytki 
wykonane z żelaza lub gliny.

Narzędziami pomocniczymi przy połowach sieciowych są niewielkich 
rozmiarów kotwiczki trój i czteroramienne służące do wybierania i szukania 
pod wodą sznurów haczykowych i  sieci zastawnych. W kolekcji jest ich 17, 

14 W zbiorze zapisane pod 9 numerami inwentarzowymi.
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natomiast kotwic dużych o wysokości ponad 50 centymetrów, służących do 
umocowania łodzi lub sieci zebrano 20 egzemplarzy. 

Innym, ciekawym znajdującym się w zbiorach narzędziem spełniającym tę 
samą funkcję jest szukarka do sieci w kształcie żelaznego, długiego, sierpo-
wato wygiętego haka o kulistym końcu, który jest osadzony na długiej ponad 
dwumetrowej żerdzi. 

W  rybołówstwie wielozadaniowym narzędziem pomocniczym jest bosak 
służący m.in.do wyciągania lin niewodu i  sieci stawnych oraz przyciągania 
i odpychania łodzi i innych przedmiotów unoszących się na wodzie. W zbiorze 
znajduje się 17 bosaków, jednakże tylko 2 z nich zachowały swoje długie drzewce. 

Do tradycyjnych sposobów ułatwiających ręczne wybieranie niewodów — 
laskorna i cezy, służyły zakładane w tym celu tzw. szelki. Składały się z par-
cianego pasa i drewnianego, lekko wygiętego drążka, do którego mocowana 
była linka zakończona gałką lub kołkiem. Szelki oplatano wokół pasa, a gałkę 
zaczepiano o  linę niewodu. Po wyciągnięciu pewnego odcinka liny rybak 
odwijał gałkę, przesuwał się bliżej brzegu i ponawiał czynność, aż do całko-
witego wyciągnięcia skrzydeł niewodu. Dzięki szelkom w  tej ciężkiej pracy 
używano siły całego ciała, a nie tylko rąk15. 

Po zakończonej pracy użyte narzędzia połowowe należy oczyścić i wysuszyć, 
sieci także rozplątać, wszystkie przygotować do ponownego wykorzystania. 

Sieci rozwiesza się na różnego rodzaju drągach (3) i  zabezpieczając je 
drewnianymi klamerkami o  prostokątny kształcie z  trójkątnym wycięciem 
pośrodku. W zbiorach znajduje się 6 klamerek. Na 5 widnieją ryte znaki wła-
snościowe rybaków w postaci kreskowych kompozycji. 

Haczyki na ryby i  przynętę suszy się na stojakach (3) składających się 
z  drąga umieszczonego w  podstawie, i  z  poziomo umocowanych do niego 
trzech  — czterech desek z  otworkami, w  które wkłada się klamry (26). 
Maja one kształt podłużnego kijka rozczepionego na ¾ długości, natomiast 
zaostrzona końcówka pasuje do otworu w ramieniu stojaka. W rozczepiony 
środek klamry wkłada się sznurki z haczykami poukładane z zachowaniem 
ich kolejności na sznurze głównym. 

Udając się na połów rybak zabiera sznury, często z założoną już przynętą 
ułożone w kolejności na płytkich tacach zwanych także nieckami. W kolekcji 
znajduje się 9 niecek, są także 2 skrzynki zbudowane z klepek przeznaczone 
do przechowywania przynęty. 

15 W kolekcji znajduje się 9 kompletów szelek rybackich.
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Do połowów zimowych rybak musi być zaopatrzony w specjalne dla tej pory 
roku narzędzia: siekiery, pieśnie, piły do rąbania i cięcia lodu, oraz widły i cho-
chle do przepychania sieci pod lodem. Siekierą o długim ostrzu zakończonym 
półkoliście (9, w tym dwie z monogramem) i pieśnią o długim, szpiczastym 
ostrzu (2) wykuwano czworokątne przeręble do wpuszczania niewodu i trój-
kątne — do przeciągania sieci specjalną żerdzią tzw. chochlą (2). Do jej prze-
pychania od przerębla do przerębla służyły dwupalczaste, drewniane widły (4). 

Złowione niezależnie od pory roku ryby, aby jak najdłużej były świeże, 
przechowywane są w  sadzach(6), drewnianych, blaszanych lub siatkowych 
skrzyniach, o kształcie łódkowatym lub czworobocznym. 

Najbardziej charakterystycznym dla dawnego transportu ryb jest kosz 
o specyficznym dla całego Pomorza kształcie. Jego dno wykonane jest z pół-
okrągłego kawałka drewna, a boki wyplecione z dartych korzeni sosny tech-
niką żeberkowo  — krzyżową. Ściany uformowane są w  półwalec, czasem 
zwężający się ku górze. Do tylnej, prostej powierzchni mocowano uszytą 
z paru warstw materiału poduszkę oraz szelki, dzięki którym można było kosz 
wygodnie nosić na plecach. Kosze takie, których w kolekcji jest 11 używali 
rybacy, a zawsze ich żony do noszenia ryb na targ. 

W  Muzeum Narodowym w  Szczecinie zgromadzono 16 drewnianych 
łodzi wykonanych tradycyjnymi metodami szkutniczymi służących ryba-
kom w pracy na wodach Pomorza Zachodniego. Część z nich powstała przed 
rokiem 1945 . Należą do nich: łódź pomocnicza o napędzie wiosłowym zbu-
dowana w stoczni w Szczecinie — Podjuchach w 1935 roku16 łódź motorowo-
-wiosłowa zbudowana w latach 30. XX w. prawdopodobnie w Mielnie17 łódź 
motorowa typu hojer zbudowana w  1939 roku w  Nowym Warpnie przez 
szkutnika Gustawa Junga18 oraz barkas, jednostka żaglowa pływająca na 
Zalewie Wiślanym, pozyskana w Tolkmicku19. Łodzie przeznaczone do poło-
wów morskich reprezentują dwie jednostki zbudowane w stoczni w Sianowie 
oraz jedna powstała w stoczni w Trzebieży. 

Z   zakładu szkutniczego w  Trzebieży w  zbiorach są jeszcze trzy łodzie, 
dwie powstałe w  latach 70. XX wieku o napędzie motorowym i  jedna wio-
słowa wykonana w  1986 roku spełniająca na wodzie funkcje pomocnicze. 
Z powojennego okresu z zakładu szkutniczego w Nowym Warpnie w kolekcji 
są trzy jednostki zbudowane w latach 60. XX wieku. Najciekawszą z nich jest 

16 MNS/E/4693, dł. 7,0 m , szer. 1,30 m, wys. 1.10 m.
17 MNS/E/4692, dł. 6,70 m, szer. 2,30 m, wys. 1,60 m.
18 MNS/E/5653, dł. 7,40 m, szer. 2,0 m, wys. 0,86 m.
19 MNS/E/1189, dł. 10,5 m , szer. 3,53 m, wys. 2,60 m. 
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łódź o napędzie wiosłowym tzw. „warpienka” charakterystyczna dla Zalewu 
Szczecińskiego. Krótsza i szersza od hojera stanowi jego modyfikację usztyw-
nioną bocznymi wręgami oraz za pomocą grodzi20. 

W zbiorze są także dwie bezkilowe łodzie płaskodenne. Jedną z nich jest 
cenny obiekt zbudowany na Pomorzu, jednakże według tradycji i  wzorów 
przeniesionych z północnego Polesia przez wykonawcę łodzi, a  zarazem jej 
właściciela21.

W  muzeum zgromadzono także elementy wyposażenia łodzi: 2 stery, 2 
miecze do łodzi żaglowych, 10 wioseł, 11 charakterystycznych wąskich i głę-
bokich szufelek do wylewania wody oraz żagiel wykonany z  brezentu. Nie 
brakuje także narzędzi służących do napraw i konserwacji łodzi. Są to: skro-
bacze do czyszczenia łodzi (5) i  pędzle do jej smołowania (3) oraz świder 
przeznaczony do prac szkutniczych. 

Wśród narzędzi pomocniczym ciekawym eksponatem jest pałąk służący 
do wyginania obręczy  — elementów więcierzy oraz zespół krętlików nie-
odzownych w czasie połowów niewodami, stosowanych jako zabezpieczenie 
przed skręcaniem się lin.

Efektem pracy rybaka jest pozyskanie produktu spożywczego  — ryby, 
którą można sprzedać w  stanie surowym i  przetworzonym. Do wędzenia 
służą obecne w zbiorach różnej wielkości haki i pręty, a  także prymitywna 
wędzarka wykonana z metalowej beczki. 

W kolekcji znajdują się także przedmioty, które używane były przez ryba-
ków podczas pracy, jednakże mające zastosowanie także w innych, pozazawo-
dowych okolicznościach. 

Należy do nich zespół 17 par raków tzw. żabek służących przede wszystkim 
do znajdowania mocnego podparcia na lodzie, ważnego szczególnie w trakcie 
wyciągania sieci. Te hakowato zakończone na narożach żelazne prostokąty 
mocowano do butów rzemiennymi lub konopnymi pasami.

Ciekawym wariantem żabek jest para drewnianych platform, do których 
są one przymocowane na stałe, i dopiero ta konstrukcja przywiązywana jest 
do buta. Na lodzie przydatne były też łyżwy( 29). Ich długie, zakrzywione 
z przodu ostrza osadzone były na drewnianej profilowanej podstawie. 

W trudnych warunkach pracy nieodzowne były buty (1 para) wykonane 
z mocnej skóry o grubej podeszwie i z wysokimi cholewami oraz jednopalcza-
ste rękawice wykonane z paru warstw sukna i dzianiny wełnianej. W zbiorach 

20 MNS/E/5557, dł. 5,80 m, szer. 1,55 m, wys. 0,95 m.
21 MNS/E/5612, dł. 4,40 m, szer. 1,32 m, wys. 0,50 m. Wykonał w latach 60. XX w. Paweł 

Kuryłowicz, łódź używana do 1993 roku.
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odświętną odzież rybaka reprezentuje kamizelka charakterystyczna dla stroju 
z  półwyspu Mönschgut na Rugii/ Niemcy wykonana z  wełnianej tkaniny 
w pasy, dwurzędowo zapinana na mosiężne guziki22. 

Unikatowym, jednostkowym eksponatem jest laska o rzeźbionej główce na 
kształt ludzkiej twarzy z wydatnym nosem i malaturą biało — czarną podkre-
ślającą oczy. Jej dolna część zaopatrzona jest w szpikulec, którym można było 
badać grubość pokrywy lodu podczas połowów zimowych. 

Zespół narzędzi i  sprzętu rybackiego zgromadzony w  Dziale Etnografii 
Pomorza Muzeum Narodowego w Szczecinie jest kolekcją dobrze odzwiercie-
dlającą tradycyjne rybołówstwo Pomorza Zachodniego. 

W zbiorze reprezentowane są, choć w nierównych ilościach, wszystkie kate-
gorie narzędzi i sprzętów potrzebnych rybakowi podczas całorocznej pracy na 
wodach śródlądowych i morskich. Zasięg przynależności terytorialnej ekspo-
natów jest zwarty i określony. 

Zasięg czasowy kolekcji jest trudniejszy do ustalenia. Podobieństwo funk-
cji, formy i użytego materiału komplikuje datowanie obiektów. Przy niektórych 
z nich, jak np. narzędziach kolnych wskazówką może być informacja o zakazie 
ich używania na przełomie XIX/XX wieku, która sugeruje ich powstanie naj-
później w latach 80/90. XIX wieku. Należy więc przyjąć, że najstarsze obiekty 
pochodzą z ostatniej ćwierci wieku XIX. Do obiektów młodszych, z których 
ostatnie wykonane zostały w latach 90. XX wieku są już konkretne i pewne 
dane. Kolekcja nie jest zbiorem zamkniętym. Powiększana jest stale o ciągle 
jeszcze istniejące w terenie, chociaż coraz rzadsze, obiekty pochodzące sprzed 
kilkudziesięciu lat oraz o nowsze, które wykonane przez rybaków lub dostoso-
wane do ich potrzeb wychodzą w ostatnich latach z eksploatacji. 

Materialną pamięć o tradycyjnym rybołówstwie zamkniętą w kolekcji eks-
ponatów uzupełnia pokaźny zbiór fotografii obrazujących pracę rybaków, 
narzędzia połowowe i przystanie rybackie. 

W  archiwum Działu Etnografii Pomorza MNS znajduje się 187 fotogra-
fii zachowanych ze zbiorów Landesmuseum, a  wykonanych w latach 1900–
1930. Z okresu powojennego zgromadzono 525 fotografii czarno — białych 
i  kolorowych wykonanych na kliszach fotograficznych w  latach 1949–2000 
oraz 1100 zdjęć już z XXI wieku i zapisanych na płytach CD.

22 MNS/E/738, dł. 49 cm, szer. 45 cm. Strój rybaków z półwyspu Mönschgut (biała koszula, 
szerokie białe spodnie, kamizelka w czerwono-biało-czarne pasy i wywiązaną pod szyją 
chustka) rozwiał się do około 1870 roku, po I wojnie światowej zaniknął. Ostatni rybak 
noszący taki strój zmarł w  1955 roku. informacja na podstawie: Mecklenburgische 
Volkstrachten, Rostock 1983). 
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Zgromadzone w  Muzeum Narodowym w  Szczecinie zabytki dawnego 
rybactwa ludowego oraz zbiór fotografii przedstawiających rybołówstwo 
indywidualne w okresie stulecia stanowią bogaty i cenny zbiór dokumentu-
jący tradycję zawodu, który w zmieniającym się i dążącym do nowoczesności 
dniu dzisiejszym powoli odchodzi do przeszłości. 
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drewno, wiklina, drut, wym. dł. 151 cm, śr. 49 cm, MNS/E/5031 Foto. 
G. Solecki, A. Piętak.

5. Klamerka, Pomorze Zachodnie, XIX/XX w., drewno, wym. 14 x 3 cm, 
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 - Kołobrzeg, wym. 23,3 x 3 cm, MNS/E/284
 - Ciesław, pow. Kamień Pomorski, wym. 25,5 x 3,7 cm, MNS/E/3251
 - Świnoujście  — Przytór, wym. 40,5 x 3,6 cm, MNS/E/2292, Foto. 

G. Solecki, A. Piętak.
7. Szczecin — Stołczyn, marzec 1992, Foto. W. Kopczyński.
8. Gryfino, luty 1980, Foto. J. Łapott.

Wszystkie zdjęcia udostępnione przez Muzeum Narodowe w Szczecinie z własnych 
zbiorów.
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Paweł Pawłowski1

Niechorze

Historia powstania Muzeum Rybołówstwa 

Morskiego w Niechorzu.  

Tradycje rybackie w Niechorzu

Myśl utworzenia muzeum w  Niechorzu narodziła się w  sercu byłego 
rybaka łodziowego Henryka Gmyrka, który wokół projektu zgromadził grono 
pasjonatów i orędowników zorganizowania rybackiej ekspozycji. Pomysł, aby 
odwiedzający wybrzeże turyści mogli zapoznać się z charakterem dawnej osady 
rybackiej oraz z odchodzącym do przeszłości etosem rybaka łodziowego był 
czynnikiem sprawczym, jaki towarzyszył od początku pomysłodawcy. Dnia 21 
listopada 1992 roku został powołany Społeczny Komitet Organizacji Muzeum 
Rybackiego w  Niechorzu. Po intensywnych, niepozbawionych trudu stara-
niach, na ten cel Rada Gminy Rewal przydzieliła budynek wraz z placem oraz 
fundusze konieczne na remont i adaptację całej nieruchomości na potrzeby 
muzeum. Pismo z  prośbą o  pomoc przy utworzeniu ekspozycji muzealnej 
podpisane przez ówczesnego wójta Józefa Gandurskiego z datą 05.02.1993r. 
adresowane było do prof. dr Władysława Filipowiaka, ówczesnego Dyrektora 
Muzeum Narodowego w Szczecinie przy ul. Staromłyńskiej 27/1. 

W  tej sprawie w  Niechorzu powstała grupa inicjatywna, do której 
weszli mieszkańcy gminy Rewal: Henryk Gmyrek – pomysłodawca – Dom 
Wczasowy „Jantar” w Niechorzu, Sławomir Kropidłowski – nauczyciel histo-
rii z  Pogorzelicy, Leokadia Ejsmont – emerytowana pedagog z  Niechorza, 
Romana Moskwa –kierowniczka Domu Wczasowego „Zacisze” – FWP, Jerzy 
Jasicki – rybak z Rewala, Stanisław Hoffmann – właściciel firmy budowlanej, 

1 Mgr Paweł Pawłowski  — obecnie dyrektor Muzeum Oręża Polskiego w  Kołobrzegu, 
w latach 2003–2008 opiekun Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu. 
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Szymon Jędrzejowski – sołtys Niechorza, oraz kilkunastu sympatyków jak: 
Franciszek Burakiewicz – Dom Wczasowy „Świdnica” Zbigniew Baszak 
– ówczesny radny z  Rewala, Antoni Cichorek – radny z  Rewala, Bogdan 
Polakiewicz – rybak z  Niechorza, Bożena Stachowska – właścicielka firmy 
„Upominek”, Grażyna Sędłak – pierwsza pracownica muzeum i inni. Osoby 
te zaangażowały się w prace nad utworzeniem muzeum i pierwszej ekspozycji. 

Przy pomocy i  życzliwości administracji Urzędu Gminy w  Rewalu 
z  sekretarz gminy p. Elżbietą Łonyszyn udało się wyremontować niewielki, 
poniemiecki budynek z  lat 20. XX wieku, przy ul. Marchlewskiego 66, we 
wschodniej części Niechorza. 11 czerwca 1994 roku o godz. 16.00. otwarto 
Muzeum Rybołówstwa Morskiego. Kolekcję tworzyły eksponaty użyczone 
przez Henryka Gmyrka, Sławomira Kropidłowskiego, Zygmunta Bancewicza, 
Jerzego Jasickiego, Muzeum Narodowe w Szczecinie oraz Szczeciński Urząd 
Morski. Część pochodziła ze w zbiorów marynistycznych Szkoły Podstawowej 
w  Niechorzu, które 30 lat gromadziła Leokadia Ejsmont, a  także zakupów, 
darów, depozytów i użyczeń. W powstaniu pierwszej wystawy dopomogli pra-
cownicy Muzeum Narodowego w Szczecinie: etnograf Waldemar Kopczyński 
i plastyk Elżbieta Kamińska. Waldemar Kopczyński aktywnie zaangażował się 
w proces twórczy budowy pierwszej ekspozycji. On też jest również autorem 
pierwszego folderu reklamującej nowe muzeum.

W ramach wernisażu, na estetycznie zaaranżowanym placu koło muzeum, 
przez plastyka p. Elżbietę Kamińską – odbył się piknik, na którym serwowano 
ryby przygotowane przez p. Barbarę Gmyrek, nieżyjącą już żonę pomysło-
dawcy placówki muzealnej. Otwarcie Muzeum odnotowała lokalna prasa, 
oddział telewizji Szczecin, a  także wiele razy przypominała o  tym telewizja 
ogólnopolska. Eksponowano łodzie, sprzęt do wyciągania połowów, okazy ryb, 
miniatury sieci, sprzęt zabezpieczający żeglugę, dawne narzędzia do odłowu 
wypożyczane ze zbiorów szczecińskich a pochodzące nie tylko z Europy ale 
i Afryki. Wielkim wsparciem dla muzeum były eksponaty wypożyczone przez 
kpt. Ż.W. Józefa Gawłowicza. Gabloty wypełniały dokumenty, zdjęcia pierw-
szych rybaków z Niechorza oraz fotografie rybackiej osady Kempa znad jeziora 
Resko Przymorskie — sprzęt, domostwa, łodzie. „Prezentowane na wystawie 
przedmioty ukazują specyfikę zawodu rybaka, posługującego się w  swojej 
pracy określonymi narzędziami i  sprzętem pomocniczym. Odnajdziemy tu 
modele sieci, kosze do transportu ryb, żelazne kotwice, ościenie kowalskiej 
roboty, więcierze, typowy sadz do przechowywania ryb (miejscowa nazwa 
„kibel”) oraz przedmioty codziennego użytku. Zebrane w  trakcie tworze-
nia muzeum zabytki stanowią interesujący wycinek kultury pomorskiej, 
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kształtowanej przez określone warunki przyrodniczo-geograficzne”  — tak 
pisał w pierwszym muzealnym folderze Waldemar Kopczyński.

W  części plenerowej prezentowano wystawę łodzi rybackich przekaza-
nych przez rybaków jako dary dla muzeum. Podczas wakacji prowadzono 
plenery malarskie przy współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Poznaniu. 
Odbył się także plener międzynarodowy z  przewagą malarzy skandynaw-
skich. Odwiedzający muzeum wpisywali się do Złotej Księgi. Byli też ofia-
rodawcy historycznych przedmiotów jak p. Stanisław Guziński z  Gryfic. 
Placówka muzealna przez 9 sezonów letnich otwierała podwoje dla koloni-
stów i wszystkich wczasowiczów. Ciasnota pomieszczeń przeszkadzała w roz-
woju wystawiennictwa i  pełniejszej pracy muzeum. Rosnące zainteresowa-
nie Wybrzeżem Rewalskim spowodowało, że administracja Gminy Rewal 
z Centrum Informacji Promocji Rekreacji została zobligowana do pozyskania 
większego budynku z  zapleczem na placówkę muzealną i  skansen. W  roku 
2002 rozpoczęto starania, aby wyremontować dawny „Klub FWP” i przenieść 
tam muzeum – co stało się w lipcu 2003 roku. Od tej pory trwa nowy rozdział 
historii Muzeum Rybołówstwa Morskiego. 

Interesująca jest historia samego budynku muzeum. Zbudowano go 
w 1933 r. przy dawnej Waldstrasse (Leśna) — w przedwojennych informato-
rach figurował pod numerem 33. jako Waldhaus Braun. Można tu było wyna-
jąć pokój z aneksem kuchennym na wakacje. W owym czasie był to niezwykle 
okazały dom, którego właściciel jako jeden z pierwszych w Niechorzu posia-
dał samochód i murowany garaż, z jedynym w miejscowości, głębokim kana-
łem do napraw podwozia. 

Na rozległej posesji znajdowała się niewielka stajenka dla kucyków. 
Właściciel dość regularnie podróżował do USA w celach zarobkowych. Ponoć 
z każdej podróży przywoził nowy samochód. Pewnie dlatego przez długie lata 
dom nazywano „willą Amerykanina”.

Zaraz po zakończeniu działań wojennych, przez krótki okres, budynek ten 
zamieszkiwał Stanisław Lipski młody AK-owiec biorący udział w  Powstaniu 
Warszawskim, ukrywający się przed UB na Pomorzu. Następnie w budynku przy-
szłego muzeum, przy ulicy, która w owym czasie nazywała się już Powstańców, 
zamieszkał Zygmunt Bancewicz, jeden z  pierwszych osadników wojskowych. 
Kiedy utworzony został Fundusz Wczasów Pracowniczych , Zygmunt Bancewicz 
przeniósł się do innego domu i przez bardzo długi okres trudnił się rybołów-
stwem. Z opowiadań wiadomo, że będąc jeszcze na Syberii jako zesłaniec, przy-
rzekł rodzicom, że w przyszłości zostanie rybakiem – to właśnie ryby uratowały 
życie, tej jednej z tysięcy polskich rodzin zesłanych na nieludzką ziemię.
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W  latach 60-tych, obiekt zyskał nazwę „Niechorzanka”. Utworzono 
w  nim Klub Krajowej Prasy i  Książki pod patronatem Funduszu Wczasów 
Pracowniczych. Na piętrze po prawej stronie w małym pokoju znajdowała się 
biblioteka publiczna. W  salach na piętrze, na prawo od wejścia, ustawione 
były stoliki. Tuż pod schodami w małym pokoiku zainstalowano bufet, w któ-
rym można było kupić kawę, herbatę, bezalkoholowe napoje butelkowe, oraz 
paczkowane słodycze.

Obok wejścia do bufetu, na ścianie wisiały tablice ze sklejki z odpowied-
nimi kieszeniami, w  których to znajdowała się codzienna prasa. Tygodniki 
i miesięczniki oprawione były w drewniane szczęki i zawieszone tuż obok na 
hakach.

W pierwszej sali na lewo od głównego wejścia znajdował się kominek — 
pozostałość po pierwszym właścicielu z  przed II wojny światowej. Tu rów-
nież stało kilka stolików, przy których ustawione były głębokie szerokie fotele, 
pozwalające zagłębić się w lekturze w ciszy i spokoju. W drugim pomieszcze-
niu na parterze, po lewej stronie, urządzono salę telewizyjną. W  latach 60. 
i  70. XX wieku nie każdy mieszkaniec posiadał w  domu własny odbiornik 
telewizyjny. Radziecki telewizor o sporych rozmiarach stał na specjalnie zro-
bionym stojaku, a naprzeciw były krzesła ustawione w rzędach. 

W zimowe wieczory było tu cicho, ciepło i przytulnie. Hol oświetlała wyko-
nana z ołowiu lampa szczególnej urody. Pomiędzy ołowianymi ornamentami 
znajdowało się kolorowe szkło. Trudno dzisiaj powiedzieć co się stało z tym 
pięknym drobiazgiem. Naprzeciw drzwi wejściowych umiejscowiona była 
obszerna łazienka z okresu przedwojennego. Białe kafelki, umywalka i prze-
pastna ceramiczna wanna.

W roku 1980 już przy ulicy Marchlewskiego — utworzono w tym budynku 
Gminny Ośrodek Kultury. Działały koła zainteresowań: plastyczne dla dzieci, 
kurs tańca, koło strzeleckie. Młodzież zbierała się wieczorami aby poroz-
mawiać ze sobą, pograć w  bilard, szachy, warcaby lub posłuchać muzyki. 
Zakupiono aparaturę nagłaśniającą i w sobotnie wieczory młodzi ludzie spę-
dzali czas bawiąc się przy ówczesnych przebojach.

Przez okres ok. 20 lat księgozbiór biblioteki rozrósł się i przeniesiono go na 
parter do sali telewizyjnej. 

W latach 1980-1997 oprócz wypożyczania książek organizowano wieczory 
autorskie (m.in. Andrzeja Płosza — poety ziemi opolskiej), wieczory poezji 
religijnej przy nieistniejącej już kapliczce na miejscu której stoi dziś okazały 
kościół oraz wieczory fraszek żydowskich przy ognisku i akompaniamencie 
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gitary. Opiekunem zbioru bibliotecznego i aktywną animatorką kultury była 
wówczas Alicja Kinka z Niechorza.

W  1990  r. Andrzej Romanowski z  Gryfic, złożył wniosek o  wydzierża-
wienie obiektu pod prywatną działalność gospodarczą. Rada Gminy wraz 
z ówczesnym Wójtem przychyliła się do wniosku. Bibliotekę przeniesiono do 
innego budynku. Był to najgorszy okres w historii obiektu. Został on mocno 
zniszczony i zdewastowany. Wiele osób wspomina dekadę kiedy działała tu 
hucznie dyskoteka „U Andruchy”.

Po przenosinach do starannie wyremontowanej willi z  lat 30. XX w. 
Muzeum stanęło przed możliwością poszerzenia oferty zarówno jeśli chodzi 
o część ekspozycyjną jak również działania edukacyjne i kulturalne. Stałą eks-
pozycję „Rybołówstwo bałtyckie” powiększono o nowe zbiory, jak i wypoży-
czenia z innych muzeów o podobnym profilu.

 Sprzyjający klimat współpracy z mieszkańcami i zielone światło ze strony 
władz gminy doprowadziły do zmiany oblicza placówki, która z obiektu funk-
cjonującego jedynie latem zamieniła się w działające całorocznie, lokalne cen-
trum kultury. We wrześniu 2003 roku jako opiekuna muzeum, zatrudniono 
nauczyciela historii i  przewodnika turystycznego – Pawła Pawłowskiego. 
Połączenie funkcji wystawienniczej z dydaktyczną stało się możliwe poprzez 
uzyskanie dodatkowej powierzchni. Na stałe włączono do oferty lekcje muze-
alne, których tematyka jest mocno osadzona w  regionie i  koreluje z  misją 
muzeum. Do zakupionego biletu wstępu zaproponowano oprowadzanie 
z przewodnikiem. Muzeum jako centrum edukacji regionalnej i lokalny dom 
kultury to nowa formuła jaką wypracowano od roku 2003.

Jakość życia kulturalnego niewielkiej nadmorskiej gminy podnosiły wów-
czas, cykliczne imprezy jakie proponowała niechorska placówka. Spotkania 
pod nazwą „Ludzie i  ich pasje” gdzie zaproszeni goście prezentowali swoje, 
często niecodzienne hobby. „Kulturalne Czwartki”  — cykl comiesięcznych 
spotkań z  ludźmi ze świata kultury i  sztuki. Połączenie recitali słowno-mu-
zycznych z prelekcjami dotyczącymi otwieranych wystaw okolicznościowych 
oraz rybackim poczęstunkiem stanowiły o charakterze imprezy. 

Przy Muzeum działało od 2004 roku stowarzyszenie Forum Inicjatyw 
Młodzieżowych skupiające młodzież gimnazjalną i  licealną z  terenu Gminy 
Rewal. Było ono alternatywną formą spędzania czasu wolnego nakierowaną 
na działania artystyczne i  aktywne spędzanie czasu wolnego. Forum było 
zaangażowane w promocje małej ojczyzny poprzez odtwórstwo historyczne, 
prezentacje rzemiosł dawnych jako jedną z form aktywności młodych ludzi.
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W Muzeum odbywają się spotkania wszystkich aktywnych stowarzyszeń 
działających na terenie Gminy Rewal. Muzeum działa również jako punkt 
informacji turystycznej, gdzie można zakupić materiały krajoznawcze i pro-
mocyjne oraz wynająć przewodnika po wybrzeżu.

Współpraca jaka jest realizowana z  Muzeum Narodowym w  Szczecinie 
oraz kontakty z  kolekcjonerami i  hobbystami zaowocowała organizacją 
wystaw czasowych, które średnio co cztery miesiące wzbogacają ofertę muze-
alną. Wernisaże są również miejscem integracji społecznej jaka dokonuje się 
w wyniku systematycznych spotkań na polu szeroko rozumianej kultury mor-
skiej, w  związku z  tym, że większość wystaw dotyczy tematyki regionalnej. 
Z grupy inicjatywnej jaka organizowała Muzeum zawiązało się Stowarzyszenie 
Miłośników Tradycji Rybołówstwa Bałtyckiego (MTRB), którego celem jest 
promocja kultury rybackiej i wybrzeża. Jedną z form działalności jest corocz-
nie organizowany od 2004, (kiedy to przypadała 10 rocznica działalności 
Muzeum Rybołówstwa Morskiego), festyn „Święto Śledzia Bałtyckiego” na 
który składają się występy artystyczne, prezentacja kuchni regionalnej oraz 
prezentacja rzemiosł dawnych związanych z rybołówstwem. Stowarzyszenie 
sprawuje opiekę merytoryczną nad Muzeum, które jest obecnie admini-
strowane przez komórkę Urzędu Gminy w  Rewalu – Centrum Informacji 
Promocji Rekreacji. 

Przyszłość jaka rysuje się przed Muzeum to poszerzanie oferty kulturalnej 
wraz powiększaniem ekspozycji. Kolejnym ambitnym pomysłem jest budowa 
skansenu rybackiego. Teren pod jego budowę przekazały władze Gminy 
Rewal w osobach ówczesnego Wójta Konstantego Tomasza Oświęcimskiego 
i Vice Wójta Roberta Skraburskiego. W Marcu 2006 r. podpisano stosowną 
umowę ze Stowarzyszeniem MTRB, przekazującą w  dzierżawę atrakcyjne 
tereny w okolicy Latarni Morskiej w Niechorzu pod realizacje inwestycji. 

Perspektywa jaka rysuje się przed Muzeum Rybołówstwa Morskiego 
z  jednej strony zakłada lata wytężonej pracy związanej z budową Skansenu 
a  tym samym przenosinami do nowej siedziby, z  drugiej pozwala optymi-
stycznie spojrzeć w przyszłość jaka otwiera się przed dynamicznie rozwija-
jącą się miejscowością turystyczną w której szacunek dla przeszłości łączy się 
z teraźniejszością.

Niechorze położone między Morzem Bałtyckim, jeziorem Liwia Łuża 
i  rzeką Liwką jest jedną z najatrakcyjniejszych miejscowości Gminy Rewal. 
Przybrzeżne jezioro Liwia Łuża, o powierzchni 220 ha jest, pozostałością daw-
nej zatoki morskiej, stanowi siedlisko łabędzia niemego i  ptaków wodno — 
błotnych. Jeszcze w  latach pięćdziesiątych XX w. jezioro to spełniało rolę 
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typowo rekreacyjną, od 1959 jest ścisłym rezerwatem ornitologicznym. 
Lustro wody jeziora, znajdujące się 10 cm nad poziomem morza, regulowane 
jest za pomocą automatycznych wrót przeciwsztormowych, zamontowanych 
u ujścia rzeki Liwki. Rzeka ta, od wschodu stanowi naturalną granicę między 
Niechorzem i Pogorzelicą. 

Zanim przedstawię rybaków po 1945 roku warto chociaż w dużym skrócie 
przybliżyć ciekawą historię miejscowości. Najstarsza informacja o Niechorzu 
pochodzi z 1180 roku. Była to pierwotnie mała osada, złożona z dwóch czę-
ści: starszej o nazwie Groß Horst i nowszej Klein Horst. Mieszkańcy starszej, 
zachodniej części, położonej przy klifowym brzegu Morza Bałtyckiego żyli 
z  rolnictwa  — nowszej, położonej na terenach przylegających do jeziora 
utrzymywali się z połowów ryb na jeziorze i Bałtyku. W starszej części do dziś 
można spotkać dawne zagrody z XVIII-XIX w. Z biegiem lat wioska utraciła 
swój rolniczy charakter i  przekształciła się nowoczesną miejscowość tury-
styczną, chętnie odwiedzaną przez turystów z całej Polski. Jednak rybołów-
stwo przybrzeżne na tym terenie ma swoją długa historię. Świadczą o tym nie-
liczne zachowane do dnia dzisiejszego w Niechorzu stare XVIII-wieczne chaty 
rybackie. Społeczność rybacka stanowiła tu od zawsze przeważającą część lud-
ności, rzutującą prawdopodobnie na wszystkie dziedziny życia nierybackiego.

W drugiej połowie XVIII wieku rybacka część Niechorza liczyła 22 ryba-
ków i jednego nauczyciela, zamieszkałych w 23 budynkach mieszkalnych. Jest 
to pierwsza informacja nie precyzująca co prawda struktury demograficznej, 
ale pozwalająca obliczyć liczbę ludności na około 100-150 osób. Na uwagę 
zasługuje wyjątkowa wręcz jednostronność wykonywanego zawodu. Źródło 
nie wymienia żadnego rzemieślnika, np. cieśli, kowala; można wysnuć z tego 
wniosek, że o  ile znajdowali się oni w  okolicy, to na pewno zamieszkiwali 
w pobliskim Niechorzu Dużym (rolniczym) lub Trzęsaczu. Możliwe, że taka 
sytuacja określona była wymogami prawnymi dóbr kapitulnych lub, czego nie 
można wykluczyć, przysłowiowa „bieda rybacka” zmuszała mieszkańców do 
bycia samowystarczalnymi, przynajmniej w sferze tzw. usług.

Datowany na 1847 rok dokument precyzuje obciążenia i obowiązki ryba-
ków niechorskich na rzecz parafii w Trzęsaczu, do której osada należała od 
chwili powstania dóbr kapitulnych. Powinności te wyglądały następująco; 
każdy rybak (z  jednej łodzi) dawał rocznie jedną beczkę dorsza, 7 i  pół 
beczki świeżych śledzi, ponadto 2 talary rocznie dla pastora oraz 6 talarów 
za każdą osobę konfirmowaną. Realizacja obciążeń zaznaczona była na dzień 
św. Michała (28.09). Rybacy byli zobowiązani do służenia przy budowach 
na rzecz parafii; do pomocy stawali kolejno przynosząc własne narzędzia 
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pracy niezbędne do jej wykonania. Podobnie jak pozostali parafianie zobli-
gowani byli do wyżywienia rzemieślników sprowadzanych do prac bardziej 
skomplikowanych.

Zasadnicze zmiany nastąpiły po 1815 roku, kiedy to powojenne Prusy 
przeprowadziły szereg reform uwarunkowanych rozwojem nowego ustroju 
społecznego, jakim stał się kapitalizm. Zlikwidowano wtedy kamieńskie 
dobra kościelne, które w  całości włączone zostały w  strukturę państwową. 
Tuż po rozwiązaniu zależności od kapituły, na przeciąg trzech lat (1816-1818) 
Niechorze zostało włączone w  obręb powiatu kamieńskiego. Dało tu znać 
o  sobie naturalne ciążenie, powstałe w  ciągu kilkuset lat. Nowe zależności, 
tym razem państwowe, podporządkowały wieś Gryficom i Trzebiatowowi.

Granice Niechorza, ściśle określone w pierwszej połowie XIX wieku, prze-
suwają się w kierunku jeziora Liwia Łuża i mierzei oddzielającej jezioro od 
otwartego morza. Pierwotny obszar wsi liczący w 1848 roku 17 ha powięk-
szony zostaje do ponad 240 ha w  r. 1870. W  skład wchodzi całe jezioro 
Liwia Łuża (ponad 200 ha), gdzie rybacy otrzymali pozwolenie połowów. 
Indywidualni dotąd rybacy zrzeszają się w rodzaj maszoperii, dysponującej 
6 łodziami do połowów na otwartym Bałtyku; do każdej łodzi przynależało 
po czterech rybaków. Bliższych szczegółów na temat organizacji rybackiej 
nie udało się zebrać, zachowała się tylko informacja dotycząca ciężarów, jakie 
ponosiła osada jednej łodzi. Podatek trwały za prawo odłowu wynosił 10 
talarów, na które składał się koszt ustalonej wysokości wagowej ryb różnego 
gatunku, odstawianych do odpowiednich komórek handlowych trzebiatow-
skiego okręgu rentowego.

Obok 24 pełnoprawnych rybaków był również jeden, któremu przysługi-
wało prawo indywidualnego odłowu ryb w jeziorze Liwia Łuża. W zamian za 
przywilej ten, zobowiązany był on do niesienia bliżej nieokreślonej pomocy 
w utrzymaniu stanu zarybienia w jeziora Liwia Łuża. Niechorze rybackie i rol-
nicze od czasu odkrycia walorów kąpieli w morzu, zaczęło się rozbudowywać. 
Obie miejscowości dla celów reklamowych utworzyły w 1897 r. związek celowy 
– z jedną nazwą: Ostseebad Horst — kąpielisko morskie Niechorze. Wg relacji 
jednego z byłych mieszkańców, przed II wojną światową w Niechorzu było 18 
łodzi rybackich. Ich dużą liczbę potwierdzają liczne pocztówki z widokiem 
niechorskiej plaży.

Rok 1945 zastał wieś ekonomicznie ukształtowaną, gdzie sprawy turystyki 
i rekreacji łączyły się z ukształtowaną przez lata tradycją rybacką. 12 marca 
1945 r. Niechorze zostało zajęte przez wojska Armii Czerwonej, nastał nowy 
rozdział w historii miejscowości, jak i całego Pomorza. Sowiecki komendant, 



— 67 —

któremu podlegał garnizon w Trzebiatowie, nakazywał pozostałym na miej-
scu niemieckim rybakom obfite połowy, które miały wesprzeć zaopatrzenie 
w żywność licznej grupy żołnierzy radzieckich. Co ciekawe jedynie przystań 
rybacka w  Niechorzu mogła dalej funkcjonować ściśle kontrolowana przez 
Rosjan. Przystanie w  Pogorzelicy, Rewalu i  Pobierowie zostały zamknięte. 
Niemieccy, niechorscy rybacy mieli również przyuczać do zawodu przyby-
łych tu m. in. z Wielkopolski Polaków. Ostatni Niemcy wyjechali z Niechorza 
w 1947 roku.

Tak swój pobyt w  Niechorzu w  1945 roku wspominał Stanisław Lipski 
z Warszawy:

...Postanowiłem szczegółowiej opisać Niechorze. Udaliśmy się 
z  „Bobkiem” w  kierunku zachodnim. W  wielu domach w  pobliżu 
sklepu mieszkają jeszcze niemieckie rodziny. Na wsi mieszka też były 
niemiecki sołtys. Na ulicy spotyka się starych Niemców ciągnących 
charakterystyczne drewniane, czterokołowe wózki podobne do fur-
manek. Przewożą opał, żywność, itp. W starszej części Niechorza, 
wieczorem zauważyliśmy starą rybacką chatę. Jest obszerna, stara, 
zbudowana z bali. Stromy dwuspadowy dach pokryty trzciną, obra-
stającej brzegi jeziora. Brzegiem sięga wysokości człowieka. Wyszedł 
nam na spotkanie stary, brodaty rybak z  charakterystyczną fajką. 
Powitał nas uprzejmie gwarą pomorską, nie bardzo zrozumiała i dla 
centralnych Niemców, zapraszając do środka. Wnętrze przestrzenne, 
bez typowego sufitu robiło wrażenie jakby ogromnego szałasu. 
Pod stropem rozpięte sieci. Suszone, spreparowane okazy ryb, na 
ścianie wisiał ogromnych rozmiarów „nos” ryby piły z ogromnymi 
zębami. Wnętrze oświetlały z rybiego tłuszczu kaganki. Stary rybak 
z  widoczną troska opowiadał, pokazując archaiczne przedmioty 
codziennego użytku rybaków. Gdybym miał wówczas magnetofon 
i nagrał jego legendy — mogłyby być ciekawe dla etnologa. Niestety 
o magnetofonach wówczas nie słyszałem. Pokazał bardzo stare krze-
siwo na desce ręcznie struganej, umocowany kawałek krzemienia, 
drewnianym kołowrotkiem z  krzemieniami obracając wytwarzał 
iskry, które padając na suchą hubkę- zażegają ogień.

Była to stara rybacka kurna chata, zamieniona na muzeum. Były 
inne stare rybackie domy w jednym takim zamieszkał polski „rybak” 
Zygmuś Bancewicz.
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Pewnego dnia poszliśmy brzegiem podnoszącej się skarpy w kie-
runku latarni. Wąską ścieżyną, przeciskając się pomiędzy krzewami 
jeżyn, weszliśmy w charakterystyczną kolonię rybackich szałasów...2. 

Tak o  osiedleńcach w  artykule Organizacja rybołówstwa Bliższego pisał 
Juliusz Hebel:

...Najlepiej na zasiedlanie nadają się zdemobilizowani żołnierze, obeznani 
już z rybołówstwem słodkowodnym. Dotychczasowe doświadczenie a w osad-
nictwie rybackim zdobyta na terenach na wschód od Gdańska, wykazują, że 
zdemobilizowany, błąkający się po całym kraju w poszukiwaniu chleba, tra-
fiwszy do osady rybackiej, gdzie ma możność uzyskania własnego warsztatu 
pracy, osiedla się tam i pozostaje na stałe jako rybak3. 

W  czasie Narady rybackiej, która odbyła się w  Szczecinie w  roku 1946 
poruszano kwestie, które mogły dotyczyć również rybaków z Niechorza: 

...Pozostaje wobec tego zastanowić się czy słusznym jest, aby tabor 
rybacki mógł być w rękach przedsiębiorstw eksploatujących rybaka, 
czy też powinien być bezpośrednio jako warsztat pracy oddany na 
własność rybaka wykonującego swój zawód.

Przy rozważaniu tej kwestii trzeba pamiętać, ze cały tabor rybo-
łówstwa przybrzeżnego za wyjątkiem jednostek będących w rękach 
swych przedwojennych właścicieli, jest – jako mienie poniemieckie 
lub opuszczone, względnie jako majątek pochodzący z  inwestycji 
państwowych – nadal własnością państwa.

Władze rybackie nie znając nowo napływającego elementu 
osadniczego, nie wiedząc przez kogo rybołówstwo traktowane jest 
koniunkturalnie, a przez kogo jako warsztat pracy na całe jego życie, 
celowo nie dopuszczały do sprzedaży taboru rybackiego.

Korzystając obecnie z tej sytuacji, państwo jako właściciel łodzi 
i  kutrów powinno przy ustalaniu wytycznej swej polityki w  rybo-
łówstwie ustalić, ze posiadaczem kutra i  łodzi powinni być przede 
wszystkim rybacy względnie rybacka spółdzielnia, lub spółka pracy 

2 Wspomnienia Stanisława Lipskiego – maszynopis w zbiorach autora.
3 Narada Rybacka. Szczecin 27–28 września 1946 r. Morski Instytut Rybacki w  Gdyni, 

Gdynia 1947 s. 96.
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(maszoperia) wykonywująca4 swój pełen znoju i niebezpieczeństwa 
zawód.

Przydzielanie taboru rybackiego przedsiębiorstwom powinno być 
uwarunkowane pozytywną odpowiedzią na następujące pytania :

Czy celowe jest, aby dane przedsiębiorstwo istniało na danym 
terenie?

Czy osoby zrzeszone w danym przedsiębiorstwie posiadają odpo-
wiednie kwalifikacje fachowe, gwarantujące odpowiednie wyzyska-
nie i utrzymanie w należytym porządku taboru rybackiego?

Czy zysk obrócony zostanie na cele społeczne lub państwowe?5.

Takie postulaty i  pytania stawiano na rybackiej naradzie w  Szczecinie. 
Od jesieni 1945 roku w  Niechorzu rozpoczęli swoje pierwsze połowy pol-
scy rybacy. Wielu spośród nich po raz pierwszy zetknęło się z  morzem. 
Każdy rybak swoje połowy zbywał prywatnie, co nastręczało sporo trudno-
ści. Brakowało również sprzętu, gdyż istniejący sprzęt rybacki zużywał się, 
a nowego jeszcze nie było. Zaczęli się więc pojawiać różnego rodzaju pośred-
nicy, którzy wykorzystując chaos organizacyjny i brak doświadczenia począt-
kujących rybaków, odkupywali za bezcen połowy, dostarczając im nie raz po 
wygórowanych cenach wątpliwej jakości sprzęt6. Wyjście z tego etapu żywio-
łowego rybołówstwa zapoczątkowała pierwsza Narada Rybacka dla całego 
polskiego Wybrzeża, która odbyła się w  dniach 27–29 czerwca 1946 roku 
w Szczecinie z udziałem przedstawicieli państwowej administracji morskiej.

Głównym celem tej narady było podsumowanie wyników pracy nad odbu-
dową gospodarczą wyzwolonej Polski w  dziedzinie rybołówstwa morskiego 
oraz przyczynić się do stworzenia wytycznych na najbliższą przyszłość7. Od 
tej narady datuje się zorganizowany i planowy rozwój rybołówstwa. Zaczęły 
powstawać maszoperie albo inaczej spółki oraz spółdzielnie rybackie. 
W Niechorzu w 1947 roku 10 rybaków założyło maszoperie pod nazwą „Bałta”.

W 1949 r. rybołówstwo przybrzeżne Niechorza i Mrzeżyna zostało pod-
porządkowane Spółdzielni Rybackiej „Belona” z  siedzibą w  Dziwnowie. 
W 1958 r. rybacy z Mrzeżyna założyli własną spółdzielnię „Rega”, a w 1962 r. 

4 Pisownia oryginalna – autor.
5 Narada Rybacka. Szczecin 27–28 września 1946 r. Morski Instytut Rybacki w  Gdyni, 

Gdynia 1947 s. 92.
6 R. Ejsmont, Od Mrzeżyna do Niechorza. Z  dziejów ziemi gryfickiej, red. T. Białecki. 

Szczecin 1969, s. 295.
7 Narada Rybacka. Szczecin 27–28 września 1946 r. Morski Instytut Rybacki w  Gdyni, 

Gdynia 1947.
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w Niechorzu powstała spółdzielnia rybacka „Sieja”. Spółdzielnie te przetrwały 
do roku 196566. Spółdzielnie rybackie zapewniały rybakom terminowy odbiór 
złowionych ryb oraz zaopatrywały w potrzebny do połowów sprzęt. 

Obok rybaków zrzeszonych w spółdzielnie, rozpoczynają również połowy 
rybacy indywidualni. Jeżeli w 1963 roku w Mrzeżynie był tylko 1 rybak indy-
widualny, a  w  1964 – 2, to już w  Mrzeżynie i  Niechorzu rybaków indywi-
dualnych było ośmiu. Zjawisko to tłumaczy się powstałymi po roku 1958 
odpowiednimi warunkami rozwiązującymi problem zbytu, zakupu sprzętu, 
budowy domków rybackich itp.

W poszczególnych latach połowy rybaków z Niechorza i Mrzeżyna kształ-
towały się różnie, w zależności od pogody, ilości jednostek pływających, ilości 
zastawianego sprzętu oraz zasobów ławic rybnych przebywających w danym 
roku na przybrzeżnych akwenach.. W  latach 1947-1957, w  Mrzeżynie 
i  Niechorzu łowiono przeciętnie 90 ton ryb rocznie, posługując się 16 jed-
nostkami pływającymi z obsadą od 28-32 rybaków8.

Zestawienie połowów wykazuje, że Mrzeżyno posiada silniejszą bazę 
rybacką i w związku z tym połowy są znacznie wyższe niż w Niechorzu. Należy 
jednak wziąć pod uwagę to, ze Mrzeżyno posiada naturalny port rybacki zloka-
lizowany przy ujściu Regi, natomiast w Niechorzu z braku naturalnego portu 
łodzie są każdorazowo wyciągane na ląd, w  przypadku niepewnej pogody. 
Asortymentowo najwięcej poławia dorsza i flądry. Śledź i inna ryba jak leszcz, 
płoć, okoń, turbot i  szprota znajdują się na trzecim miejscu. Najcenniejszej 
ryby jakimi są: łosoś, węgorz i sandacz odławiano stosunkowo mało. Ogólnie 
w ośmiu latach na łączną sumę 258 poławiających rybaków przypada złowio-
nych ryb 1 304,138 kg co w przeliczeniu na jednego rybaka wynosi przecięt-
nie5 504 kg rocznie, oraz zarobek w wysokości 46 120 zł uzyskany w wyniku 
tej ciężkiej i  niebezpiecznej pracy. Porównując przytoczone dane liczbowe 
z połowami przypadającymi dla całego polskiego rybołówstwa jeszcze w roku 
1957, a wynoszącymi 20 300 kg ryb przypadających na jednego rybaka rocz-
nie, należy wyciągnąć wniosek, że rybołówstwo przybrzeżne w omawianych 
miejscowościach jest rybołówstwem biednym9. Nic też dziwnego, ze rybacy 
na tym terenie zajmują się oprócz połowów, rolnictwem posiadając małe od 
1–4 ha gospodarstwa rolne. 

Ilość złowionych ryb w przeliczeniu na jednego rybaka nie różni się więc 
od połowów uzyskanych przez rybaków morskich, jednak ze względu na duży 

8 Tamże.
9 B. Kasprowicz, Sprawozdanie z dyskusji na Zjeździe Ekonomistów Morskich, „Ekonomista” 

Nr 4/1957. 
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udział w ogólnym asortymencie ryb – drobnicy oraz niekorzystne ustalenie 
cen za złowioną rybę w Państwowych Gospodarstwach Rybackich czynią, że 
rybacy śródlądowi zarabiają znacznie mniej niż morscy. Dlatego też obser-
wuje się w ostatnim okresie przechodzenie rybaków śródlądowych na połowy 
morskie. Pomijając fakt, że rybołówstwo przybrzeżne jak również śródlądowe 
nie odgrywają w skali szerszej większego znaczenia, to dla tutejszego regionu 
ma ono duże znaczenie gospodarcze. Daje bowiem stałe zatrudnienie dla 
2,4% mieszkańców tych miejscowości a dodatkowo w sezonach połowowych 
dla pewnej ilości kobiet zatrudnionych przy sieciach. Daje również dobry 
zarobek, który w znacznym stopniu wpływa na ożywienie gospodarcze tych 
miejscowości, nadając im przy tym pełny nadmorski charakter10. 

Mijały lata i  mimo mniej lub bardziej udanej dla rybaków łodziowych 
koniunktury ta gałąź gospodarki morskiej wciąż stanowiła o  codzienności, 
jak i kolorycie Niechorza.

Zmiany jakie postępowały w Polsce, w wyniku nowej sytuacji społeczno-
-ekonomicznej po roku 1989, pobudziły do działania oraz wymusiły zastą-
pienie dotychczasowych źródeł utrzymania i  wyjście naprzeciw dynamicz-
nie rozwijającej się gałęzi gospodarki – turystyce. Możliwości jakie stwarzała 
obsługa ruchu turystycznego i  coraz liczniej odwiedzający wybrzeże wcza-
sowicze, zachęciły do tworzenia nowych miejsc noclegowych oraz obiektów, 
które zapewniałyby zaplecze kulturalne w sezonowo ożywiających się miej-
scowościach nadmorskich.

10 R. Ejsmont, Od Mrzeżyna do Niechorza. Z  dziejów ziemi gryfickiej, red. T. Białecki. 
Szczecin 1969, s. 301.
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Agnieszka Malkowska1

Uniwersytet Szczeciński 

Rybołówstwo łodziowe jako element 
dziedzictwa historyczno-kulturowego 
województwa zachodniopomorskiego 
na przykładzie rybołówstwa Zalewu 

Szczecińskiego

Wstęp
Położenie województwa zachodniopomorskiego, w  tym dostęp do wód 

Morza Bałtyckiego i Zalewu Szczecińskiego sprawiło, że od lat region ten zwią-
zany jest z gospodarką morską, w tym z rybołówstwem. W regionie nadmor-
skim, jednym z podstawowych bogactw naturalnych są przecież zasoby rybne. 
To dzięki nim, od wieków budowana jest nie tylko ekonomiczna, ale także spo-
łeczna i kulturowa tożsamość regionu. Gospodarka morska, w tym rybołów-
stwo, w nieodzowny sposób wplatają się w funkcjonowanie całego regionu. 

Przed rokiem 1990 w  województwie zachodniopomorskim, gospodarka 
morska, w  tym rybna, była znaczącym elementem gospodarki regionu. 
Funkcjonowała dobrze rozwinięta flota dalekomorska, bałtycka i zalewowa, 
która determinowała dobrze prosperujące przetwórstwo rybne oraz sieć 
dystrybucyjno-handlową w  regionie. Dominowała własność państwowa, 
zarządzanie i planowanie było na szczeblu centralnym, a zatrudnienie w sek-
torach gospodarki rybnej, w tym w rybołówstwie, było wysokie. 

1 Dr Agnieszka Malkowska — adiunkt na Wydziale Zarządzania i  Ekonomiki Usług 
Uniwersytetu Szczecińskiego
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Wiele istotnych zmian na tym terenie, nastąpiło po 1989, kiedy w Polsce 
nastąpiła zmiana systemu politycznego i  wprowadzenie zasad gospodarki 
rynkowej. W okresie transformacji ustrojowej nastąpiły niekorzystne zmiany 
w  rybołówstwie, jak i  całej gospodarce rybnej. Nieprzystosowanie ludzi do 
nowej filozofii gospodarki rynkowej, brak inicjatywy do podejmowania 
ryzyka, działalność silnych związków zawodowych przeciwko zmianom, 
brak programu rozwoju rybołówstwa i  innych sektorów gospodarki rybnej, 
trudności w  uzyskiwaniu wsparcia państwa, w  tym finansowego, doprowa-
dziły do głębokiej dezintegracji gospodarki rybnej. Polskie rybołówstwo dale-
komorskie praktycznie upadło, a połowy bałtyckie stały się mniej opłacalne 
z powodu przełowienia, głównie dorszy2.

Istotne zmiany nastąpiły także w rybołówstwie i gospodarce rybnej wraz 
z  wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej i  wprowadzeniem regionalnej 
i  rybackiej polityki unijnej. Głównym jej celem była i  jest do dziś ochrona 
i zrównoważona eksploatacja żywych zasobów mórz, pozwalająca na konty-
nuację połowów, przy uwzględnieniu potrzeb producentów i konsumentów. 
Realizacja tego celu po 2004 roku w Polsce wiązała się głównie ze zmniejsza-
niem ilości jednostek rybackich, które poddano złomowaniu. Rybacy prze-
chodzili na emeryturę bądź odchodzili z zawodu rybaka i przekwalifikowy-
wali się. Nastąpił więc głęboki regres rybołówstwa bałtyckiego i zalewowego. 
Dodać jednak trzeba, że regres ten w większym stopniu dotknął rybołówstwo 
kutrowe niż łodziowe. Po okresie kryzysu w  rybołówstwie polskim, w  tym 
w regionie zachodniopomorskim, od 3–4 lat obserwuje się pewną stabilizację. 

Rybołówstwo, w  tym rybołówstwo Zalewu Szczecińskiego, było i  nadal 
jest elementem gospodarki regionu zachodniopomorskiego. Ekonomiczne 
znaczenie rybołówstwa zalewowego na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza 
bardzo zmalało, jednak jego znaczenie historyczno-kulturowe dla regionu jest 
nadal bardzo istotne.

Celem opracowania jest przedstawienie ogólnej charakterystyki mor-
skiego rybołówstwa Zalewu Szczecińskiego oraz wskazanie elementów dzie-
dzictwa historycznego i  kulturowego związanego z  rybołówstwem łodzio-
wym. Zakres terytorialny pracy wyznaczają obszary zlokalizowane wokół 
Zalewu Szczecińskiego, gdzie występuje funkcja rybacka. Metody wykorzy-
stane w opracowaniu to przede wszystkim analiza literatury, obserwacje oraz 
wywiady bezpośrednie z  rybakami i  przedstawicielami jednostek samorzą-
dów terytorialnych. 

2 Szerzej: J. Zieziula, Polska gospodarka rybna w okresie transformacji (1990–2001). Teoria 
i praktyka, Morski Instytut Rybacki, Gdynia 2002.
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Rybołówstwo łodziowe – definicja i istota
Przedstawienie definicji rybołówstwa łodziowego nie jest zadaniem 

łatwym. Zwłaszcza, że używanie pojęć ogólnych, takich jak rybactwo i rybo-
łówstwo, często jest nieprawidłowe. Terminu rybactwo przyjęło się używać 
w  odniesieniu do działalności śródlądowej, a  rybołówstwo  — w  aspekcie 
mórz i oceanów. 

Samo pojęcie rybołówstwa nie ma jednej, powszechnie akceptowalnej defi-
nicji, gdyż jest ono wieloaspektowe. Rybołówstwo może oznaczać m.in.3: 
-	 zespół zorganizowanych środków i  czynności w  celu wydobycia ryb 

i innych organizmów wodnych,
-	 dziedzinę techniki eksploatacji ryb i innych organizmów morskich,
-	 połowy ryb i  innych organizmów wodnych w  celach zarobkowych, 

naukowo-badawczych, szkoleniowych, sportowo-rekreacyjnych,
-	 skup lub przetwórstwo na morzu,
-	 zarybianie, chów, hodowla,
-	 zajęcie rybaka,
-	 gałąź gospodarki narodowej,
-	 gospodarczą funkcję obszarów wiejskich,
-	 część gospodarki morskiej, w tym polityki morskiej,
-	 część gospodarki rybnej obejmującej połowy, przetwórstwo, handel 

krajowy i zagraniczny oraz spożycie,
-	 część gospodarki żywnościowej,
-	 część światowego systemu podziału łowisk i zasobów naturalnych oraz 

zastosowania ich w międzynarodowej polityce,
-	 proces wykorzystania ryb przez człowieka,
-	 dziedzinę przemysłu wydobywczego.

W Polsce ogólnie rybactwo można podzielić na:
1. rybactwo morskie, obejmuje ono rybołówstwo bałtyckie (w  którym 

wyróżniamy rybołówstwo pełnomorskie, tzw. kutrowe i przybrzeżne, tzw. 
łodziowe) oraz rybołówstwo dalekomorskie;

2. rybactwo śródlądowe, które dzieli się na stawowe, jeziorowe i rzeczne. 
Rybactwo stawowe dotyczy sztucznie utworzonych zbiorników 

3 Zestawiono na podstawie m.in.: J. Zieziula, Polska gospodarka rybna…, op. cit., s. 9; 
J. Świniarski, P. Cetinić, Technologia połowu organizmów morskich, Wyd. Morskie, Gdańsk 
1993, s. 42; J.C. Chojnacki, M. Raczyńska, Leksykon przyrodniczo-ekologiczny, Wyd. 
Akademii Rolniczej w  Szczecinie, Szczecin 2006, s. 116; A.  Niegolewski, Ekonomiczne 
podstawy rozwoju gospodarki rybnej, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1979, s. 17; Ustawa 
z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie (Dz.U. nr 62, poz. 574, z późn. zm.), art. 2.
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wodnych oraz gatunków ryb, których chów jest najbardziej efektywny. 
Rybactwo jeziorowe i  rzeczne związane jest zaś ze zbiornikami natu-
ralnymi i  obejmuje wiele czynności związanych zarówno z  chowem 
i hodowlą ryb, jak też z rybołówstwem.

Wykonywanie rybactwa w celu zarobkowym ma charakter czysto gospodar-
czy i wiąże się z osiąganiem dochodów przez podmioty je wykonujące. Praca 
taka ma charakter zawodowy. W przypadku aktywności związanej z celami 
niegospodarczymi, na uwagę zasługuje wyróżnienie połowów dokonywanych 
wyłącznie w ramach rekreacji czy sportu. Rozróżniamy tu połowy sportowo-
-rekreacyjne (w odniesieniu do rybołówstwa morskiego) oraz połowy ama-
torskie (w odniesieniu do rybactwa śródlądowego). Dodać należy, że połowy 
sportowo-rekreacyjne i  połowy amatorskie ryb wykonywane są za pomocą 
wędki lub kuszy, co pozwala zakwalifikować je do wędkarstwa.

Zarówno połowy morskie przybrzeżne, jak i  śródlądowe, wykonywane 
w celach zarobkowych bądź w ramach sportu i rekreacji, mogą być dokony-
wane z łodzi4. W konsekwencji możemy mówić o tzw. rybołówstwie łodzio-
wym. Pod pojęciem łodziowego rybołówstwa Zalewu Szczecińskiego5 
należy rozumieć więc morskie rybołówstwo przybrzeżne obejmującym 
sferę połowu ryb i ich wykorzystywania. Uprawiane jest zawodowo na małą 
skalę, za pomocą łodzi i narzędzi rybackich, głównie w celach zarobkowych. 
Rybołówstwo zalewowe obejmuje również połowy dokonywane w  celach 
sportowo-rekreacyjnych. Jest ono wykonywane w  granicach polskiej części 
Zalewu Szczecińskiego i Jeziora Dąbie, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
przez uprawnione podmioty.

W  literaturze przedmiotu zawodowe rybołówstwo łodziowe jest identy-
fikowane w  różny sposób6, np. jako rybołówstwo rzemieślnicze (artisanal 

4 W Polsce o przynależności jednostki rybackiej do segmentu łodzi bądź kutrów, decyduje 
ich całkowita długość. Łodzią rybacką jest statek, którego długość całkowita wynosi nie 
więcej niż 15 m. Kutrem rybackim jest statek rybacki posiadający pokład ciągły, którego 
długość całkowita wynosi ponad 15 m i nie więcej niż 30 m, a moc napędu głównego nie 
przekracza 611 kW. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 25 lutego 2000 
r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji oraz zasad oznakowania statków rybackich, 
wzoru zaświadczenia o wpisie do ewidencji i nadaniu oznaki rybackiej oraz wysokości 
pobieranych opłat za wpis do ewidencji i wydanie zaświadczenia o wpisie (Dz.U. nr 15 
poz. 193), art. 5.

5 Por. A. Malkowska, Rybołówstwo Zalewu Szczecińskiego i jego znaczenie w funkcjonowaniu 
gmin nadzalewowych, Praca doktorska, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin 2009, 
s. 39–40.

6 W  Polsce najczęściej używane są pojęcia rybołówstwo przybrzeżne i  rybołówstwo 
łodziowe.
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fishery), rybołówstwo rodzime (native fishery), rybołówstwo przybrzeżne 
(inshore fishery, coastal fishery), rybołówstwo chłopskie (peasant fishery), 
rybołówstwo tradycyjne (traditional fishery), rybołówstwo plemienne (tribal 
fishery), rybołówstwo na małą skalę (small-scale fishery), czy rybołówstwo 
przydomowe. 

Najistotniejsze cechy polskiego rybołówstwa łodziowego to m.in.7: 
– rodzinny charakter o wysokim stopniu dziedziczenia zawodu;
– historyczne znaczenie oraz osadzenie w tradycji regionu;
– rybacy łodziowi sami organizują sobie stanowiska pracy, a więc charak-

teryzuje ich tzw. samozatrudnienie i przedsiębiorczość;
– wysoka wartość produkcji, niższe koszty i wyższa opłacalność od poło-

wów kutrowych;
– niska wydajność połowów i niska wydajność pracy, co daje możliwość 

większego zatrudnienia;
– wykorzystuje głównie bierne narzędzia połowu, które są bezpieczniej-

sze dla środowiska;
– aktywizuje strefę przybrzeżną w małych miejscowościach;
– dostarcza najcenniejszych, żywych i świeżych gatunków ryb;
– sprzyja ruchowi turystycznemu.

W. Wawrzyniak, P.  Czerniejewski i  M. Raczyński8 dodają, że możliwo-
ści gospodarowania i  rozwoju rybołówstwa łodziowego są praktycznie 
niewykorzystane. 

Charakterystyka rybołówstwa Zalewu 
Szczecińskiego

Jedną z  charakterystycznych cech województwa zachodniopomor-
skiego jest bogactwo wód powierzchniowych. Zalew Szczeciński jest czę-
ścią estuarium Odry, drugiej co do wielkości rzeki w  Polsce. Jest on rozle-
głym, otwartym zbiornikiem przybrzeżnym typu jeziora przepływowego. 
Od Morza Bałtyckiego Zalew izolują wyspy Uznam i  Wolin. Połączeniem 
wodnym z Bałtykiem są trzy wąskie cieśniny: Dziwna, Świna i Piana. Wody 

7 A. Polańska, O miejsce polskiego tradycyjnego rybołówstwa przybrzeżnego w gospodarce 
globalnej i  unijnej, „Wiadomości Rybackie” 2003, nr 2/3 (131), s. 10–11; Z. Polański, 
Problemy rybołówstwa przybrzeżnego, „Wiadomości Rybackie” 2002, nr 2/3 (125), s. 6–7.

8 W. Wawrzyniak, P. Czerniejewski, M. Raczyński, Polskie rybołówstwo w  wodach 
przybrzeżnych Bałtyku, [w:] Zintegrowane zarządzanie obszarami przybrzeżnymi w Polsce 
– stan obecny i perspektywy. Brzeg morski – zrównoważony, red. Furmańczyk K., Wyd. 
Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, s. 145–154.
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akwenu są więc mieszaniną wód morskich i rzecznych. Powierzchnia Zalewu 
Szczecińskiego wynosi 911,8 km² . Rozciągłość zbiornika z zachodu na wschód 
wynosi ok. 52 km, zaś rozpiętość z północy na południe to ok. 28 km. Akwen 
ten zaliczany jest do zbiorników płytkich9. 

Ichtiofauna Zalewu Szczecińskiego jest bardzo bogata i  zróżnicowana. 
Znaczna jego bioróżnorodność wynika m.in. z dużej dostępności pokarmu, 
co przesądza o  korzystnych warunkach do bytowania, rozrodu, żerowania 
i  zimowania ryb10. W  obszarze estuarium Odry zliczono 72 gatunki ryb, 
w tym 36 gatunków słodkowodnych, 30 morskich i 6 gatunków wędrownych11. 
W wodach Zalewu Szczecińskiego najliczniej występują ryby z rodziny kar-
piowatych m.in. płocie i  leszcze. W mniejszych ilościach występują okonio-
wate, z  silnymi populacjami jazgarzy i  okoni12. Do gatunków typowo mor-
skich zaliczamy w akwenie m.in. śledzie. 

Po II Wojnie Światowej Zalew Szczeciński został podzielony granicą pań-
stwową pomiędzy Polską i  Niemcami. W  ten sposób wydzielone zostały 
dwie części: zachodnia (niemiecka) zwana Małym Zalewem (o powierzchni 
424 km2) i wschodnia (polska) — tzw. Wielki Zalew (o powierzchni 488 km2). 
W Polsce w ujęciu rybackim Zalew Szczeciński (polska część) traktowany jest 
łącznie z Jeziorem Dąbie. Zarówno w polskiej, jak i niemieckiej części akwenu 
prowadzone są do dziś połowy.

Bezpośredni nadzór nad wykonywaniem rybołówstwa na Zalewie 
Szczecińskim sprawuje Okręgowy Inspektorat Rybołówstwa Morskiego 
(OIRM) w Szczecinie. Został on powołany w 1999 roku, a w roku 2000 przejął 
swoje kompetencje od Urzędu Morskiego w Szczecinie. Zarządzenia wyda-
wane przez Okręgowego Inspektora Rybołówstwa Morskiego w  Szczecinie 
regulują przede wszystkim wymiary i okresy ochronne ryb, obwody ochronne 
oraz szczegółowe zasady wykonywania rybołówstwa na akwenie.

Od zakończenia II Wojny Światowej do czasów współczesnych, rybołów-
stwo zalewowe zmieniało się w różnych aspektach, ale przez prawie 7 dekad 
wpisało się i nadal wpisuje w tworzenie historii i tożsamości regionu Pomorza 

9 J. Gęstwicki, A. Kowalski, W. Mordako, Z. Nowakowski, Locja Bałtyku. Wybrzeże Polskie, 
Wydanie 8, Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej RP, Gdynia 2001, s. 177.

10 Fishes in Estuaries, red. M. Elliot, K.L. Hemingway, Blackwell Sc. Td., Oxford 2002, s. 34.
11 A. Wysokiński, Operat Ekosystemów Wodnych Wolińskiego Parku Narodowego, http://

www.wolinpn.pl/html/przyroda/fauna/index.html [dostęp: 03.07.2008 r.].
12 A. Garbacik-Wesołowska, E. Boberski, Stan zasobów ryb Zalewu Szczecińskiego oraz 

strefy przybrzeżnej Zatoki Pomorskiej i warunki ich eksploatacji, [w:] Oszacowanie stanu 
zasobów ryb polskiej strefy przybrzeżnej i  naturalne warunki ich eksploatacji, Studia 
i Materiały, Seria B, Nr 72, Morski Instytut Rybacki, Gdynia 2000, s. 80.
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Zachodniego. Obecnie rybołówstwo zawodowe w Zalewie Szczecińskim pro-
wadzone jest przez rybaków zawodowych, którzy mają swoje bazy rybackie 
zlokalizowane w  10 miejscowościach, tj.: Nowe Warpno, Trzebież, Szczecin 
Stołczyn, Szczecin Dąbie, Stepnica, Wolin, Kamień Pomorski, Lubin, 
Świnoujście Przytór i Świnoujście Karsibór. Tym samym funkcja rybacka cha-
rakteryzuje 6 gmin nadzalewowych stanowiących obszary wiejskie i dwa mia-
sta na prawach powiatu – Szczecin i Świnoujście (rys. 1.).

Rys. 1. Lokalizacja baz rybackich w gminach graniczących z Zalewem Szczecińskim
Źródło: opracowanie własne.
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Rybacy stanowią kapitał ludzki sektora rybołowstwa, czyli jeden z najważ-
niejszych elementów współczesnych teorii rozwoju. To oni, w  dużej mierze, 
determinują funkcjonowanie tej specyficznej branży. Rybak to zawód specy-
ficzny i  wyróżniający się spośród innych pod wieloma względami. Profesja 
ta jest jedną z najstarszych form gospodarowania zasobami przez człowieka, 
a  przy tym zależy od istnienia żywych bogactw środowiska naturalnego. 
Wynika tym z tradycji narodowych, regionalnych i rodzinnych. Bez wątpienia 
cieszy się społecznym uznaniem i szacunkiem oraz kojarzy z lokalnym krajo-
brazem i  rodzimą ziemią. Rybak to zawód, który wymaga ciężkiej, fizycznej 
pracy, związany jest również z dużym niebezpieczeństwem pracy na wodzie.

W latach 1945–1946 zawodowym rybołówstwem na Zalewie Szczecińskim 
zajmowało się 650 rybaków z  Polski i  Niemiec, w  tym tylko 10 Polaków. 
Najwięcej rybaków (ok. 1100) odnotowano w roku 1949. Zmiany po roku 1949 
spowodowane mogły być masową repatriacją Niemców z terenów przyzalewo-
wych, masowym przepływem wschodnich przesiedleńców wschodnich, osad-
nictwem wojskowych oraz udoskonaleniem rejestracji rzeczywistego stanu. 
W  latach 1952–1953 łowiło ok. 800 rybaków. Zmniejszenie liczby rybaków 
po 1954 roku wywołane było: rezygnacją osób napływowych, nieprzystosowa-
nych do zawodu rybaka, zniechęconych dodatkowo zużyciem sprzętu połowo-
wego, odpływem rybaków do rozwijającego się i lepiej opłacalnego rybołów-
stwa dalekomorskiego oraz obostrzeniami w strefie przygranicznej związane 
z uzyskiwaniem karty rybackiej. W latach 1954–1973 liczba rybaków wynosiła 
średnio 321 osób, a w latach 1980–1994 – ok. 240 osób. Zmiany w tych okre-
sach związane były z modernizacją rybołówstwa, starzeniem się i przechodze-
niem na emeryturę znacznej części kadry rybackiej oraz niechęcią młodzieży 
do uprawiania tego zawodu13. Po roku 2004 liczba rybaków poławiających 
w Zalewie Szczecińskim dalej maleje. Duże zmiany w rybołówstwie zalewo-
wym związane są z reformą polskiej gospodarki rybackiej po wstąpieniu Polski 
do Unii Europejskiej. Część rybaków skorzystała z funduszy unijnych i prze-
szła na emeryturę, część zezłomowała łodzie i przekwalifikowała się. W 2003 
roku liczba armatorów na Zalewie Szczecińskim wynosiła 238, a w roku 2007 
już tylko 161, co oznacza spadek o 32,4%14. W lipcu 2014 roku liczba armato-
rów poławiających na Zalewie Szczecińskim wynosiła ok. 130 osób15. Pamiętać 

13 I. Dunin-Kwinta, Rybołówstwo Zalewu Szczecińskiego, [w:] 50 lat Polskiej Gospodarki 
Morskiej na Pomorzu Zachodnim 1945–1995, red. I. Dunin-Kwinta, J. Stanielewicz, 
Wydawnictwo FOKA, Szczecin 1995, s. 118.

14 A. Malkowska, Rybołówstwo Zalewu…, op. cit., s. 71.
15 Informacja uzyskana od Inspektora Rybołówstwa Morskiego w  Trzebieży w  dniu 
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jednak trzeba, że rybacy korzystają przy połowach z  pomocy tzw. rybaków 
najemnych. Najczęściej zatrudniane są dodatkowo na łódź 2–3 osoby. 

Do 1949 roku rybołówstwo na Zalewie Szczecińskim prowadzili wyłączni 
rybacy indywidualni. W powojennym 50-leciu (do roku 1992) rybołówstwem 
na akwenie trudnili się zawodowo rybacy już zrzeszeni w  spółdzielniach 
rybackich i rybacy indywidualni. W latach 1949 i 1950 założono spółdzielnie 
„Rybak” w Trzebieży, „Węgorzewo” w Lubiniu, „Zalew” w Wolinie, „Delfin” 
w Szczecinie i  „Mewa” w Świnoujściu. W 1952 roku powstała w Szczecinie 
Spółdzielnia Pracy Rybołówstwa i Przetwórstwa Rybnego „Certa”, która prze-
jęła wymienione spółdzielnie. Skupiała ona m.in. rybaków z całego Zalewu 
Szczecińskiego16. Po transformacji ustrojowej, spółdzielnia musiała przejść 
reorganizację, chcąc uczestniczyć w rywalizacji wolnorynkowej. W ten spo-
sób część portów zalewowych uległa likwidacji, a niektóre zostały wykupione 
przez rybaków17. Zła kondycja finansowa spółdzielni, w  tym niewypłacanie 
wynagrodzeń rybakom, przy jednoczesnym zwiększaniu kwot na utrzyma-
nie bazy, a także prowadzanie polityki, której większość rybaków nie akcep-
towała (np. utrzymywanie baz deficytowych przez dochodowe)18, praktycz-
nie zmusiła armatorów do odejścia i działania na wolnym rynku na własną 
rękę. Rybacy musieli założyć własną działalność gospodarczą. Część z  nich 
funkcjonuje obecnie na rynku jako podmioty indywidualne, a część zrzeszyła 
się i tak powstały: w roku 2004 „CERTA-TRZEBIEŻ” sp. z o.o. w Trzebieży, 
w roku 1996 „ORKA” sp. z o.o. w Trzebieży, w roku 1992 „RYBAK” sp. z o.o. 
w  Stepnicy, w  roku 1994 „PIAST-RYB” sp. z  o.o., w  miejscowości Lubin 
i w roku 1994 „RYB-WAR” S.C. w Nowym Warpnie. Na Zalewie Szczecińskim 
funkcjonują dodatkowo dwie organizacje pozarządowa skupiające rybaków: 
„Zrzeszenie Rybaków Zalewu Szczecińskiego, Kamieńskiego i Jeziora Dąbie” 
(od 1994 r.) oraz Lokalna Grupa Rybacka Zalew Szczeciński (od 2010 r.), 
która funkcjonuje na terenie 4 gmin położonych nad Zalewem Szczecińskim: 
Świnoujście, Międzyzdroje, Wolin, Stepnica.

W  okresie powojennym do połowów na Zalewie Szczecińskim uży-
wano kutrów rybackich, łodzi motorowych i  łodzi wiosłowych. Kutry 
łowiły tylko do 1956 roku. Stąd można uznać, że od 1957 roku rybołówstwo 
Zalewu Szczecińskiego jest łodziowe. W  1947 roku tabor rybacki Zalewu 
Szczecińskiego obejmował 41 kutrów oraz 393 łodzie rybackie, w  tym 267 

29.07.2014 roku.
16 I. Dunin-Kwinta, Rybołówstwo Zalewu…, op. cit., s. 119.
17 Materiały wewnętrzne „CERTA-TRZEBIEŻ” sp. z o.o.
18 M. Pluciński, Port komunalny w Stepnicy, „Czas Morza” 1999, nr 1 (11), s. 25.
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jednostek wiosłowych. Najwięcej jednostek rybackich na akwenie stacjono-
wało w roku 1951 (w sumie 423, w tym 16 kutrów, 244 łodzie wiosłowe i 163 
łodzie motorowe)19. Współcześnie na akwenie rybacy korzystają z łodzi moto-
rowych. W roku 2003, w przededniu włączenia Polski w struktury unijne, na 
Zalewie stacjonowało 156 łodzi motorowych20, a w lipcu 2014 roku było 10821, 
przy czym najwięcej stacjonuje w porcie Trzebież.

Rys. 2. Łodzie rybackie w porcie Trzebież
Źródło: zbiory prywatne A. Malkowskiej.

Na przestrzeni lat istotnie nie uległ zmianie rodzaj sprzętu połowowego 
wykorzystywany przez rybaków. Niektóre narzędzia wycofano z  eksplo-
atacji (np. tuki i włoki), a  inne uległy zmianom jakościowym22. Na Zalewie 
Szczecińskim rybacy wykorzystują następujące narzędzia połowowe: won-
tony, żaki, mieroże, alhamy, sznury haczykowe, drygawice, niewody, włoczki 
czy przywłoki. Do najczęściej wykorzystywanych należą jednak wontony 
i żaki. W najmniejszym stopniu rybacy łodziowi korzystają z przywłok i nie-
wodów. Dodać należy, że rybacy nie używają wszystkich posiadanych narzędzi 

19 I. Dunin-Kwinta, Rybołówstwo Zalewu…, op. cit., s. 119.
20 A. Malkowska, Rybołówstwo Zalewu Szczecińskiego…, op. cit., s. 76.
21 Informacja uzyskana od Inspektora Rybołówstwa Morskiego w  Trzebieży w  dniu 

29.07.2014 roku.
22 I. Dunin-Kwinta, Rybołówstwo Zalewu…, op. cit., s. 120.
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jednocześnie. Część sprzętu połowowego jest traktowana jako zapas w razie 
kradzieży czy naprawy i konserwacji.

Połowy na Zalewie Szczecińskim nie są limitowane, a większość występu-
jących ryb w tym akwenie jest obiektem połowów. Są to takie gatunki jak: san-
dacz, węgorz, okoń, leszcz, płoć, krąp, rozpiór, szczupak, sieja, sum, miętus, 
boleń, troć, lin czy śledź. Ogólna wielkość połowów na akwenie zmieniała się 
w dość szerokich granicach. W roku 1947 połowy ogółem na zalewie wyno-
siły 1200 ton, w roku 1949 było już 3700 ton, a w roku 1957 tylko 1300 ton. 
Największe połowowy na Zalewie Szczecińskiem zanotowano w  roku 1975 
– ok. 3900 ton. Poziom ten nigdy więcej nie został osiągnięty. Dla przykładu 
w roku 1994 połowy zalewowe wynosiły 2600 ton23, w roku 2004 – 2810 ton24, 
a w roku 2013 już tylko 2218,5 ton25. 

Struktura gatunkowa złowionych ryb zalewowych jest dość zróżnicowana. 
W  latach 1947–1949 podstawowe znaczenie miały płoć, leszcz, okoń, san-
dacz i węgorz. Te 5 gatunków dawało średnio ok. 86% ogólnej masy połowów, 
przy czym dominowały płocie26. Obecnie dominuje płoć, okoń, leszcz (84%). 
Dodatkowo wyróżniają się sandacz, a  w  2013 roku także krąp. Pozostałe 
gatunki mają mniejsze znaczenie, a ich udział w strukturze gatunkowej ogó-
łem nie przekracza 1%.

W okresie funkcjonowania spółdzielni rybackich, to właśnie one zajmo-
wały się sprzedażą ryb złowionych przez zrzeszonych w nich rybaków zale-
wowych. Działalność spółdzielni nie ograniczała się tylko do połowu ryb. 
Równolegle z połowami rozwijano przetwórstwo ryb, a szczególnie produkcję 
konserw, wędzarnictwo czy produkcję marynat27. Na początku lat 90. sytu-
acja ta zaczęła się zmieniać. Obecnie rybacy z Zalewu Szczecińskiego sprze-
dają złowione przez siebie ryby różnym odbiorcom, co ma na celu uzyska-
nie jak najwyższej ceny pierwszej sprzedaży. W każdej bazie rybackiej kanały 
pierwszej sprzedaży są nieco odmienne. Generalnie najwięcej ryb skupowa-
nych jest przez spółki, których rybacy są członkami. W  dalszej kolejności 
ryby sprzedawane są pośrednikom, którzy często samochodami chłodniami 
odbierają towar bezpośrednio z baz rybackich. Sprzedaż do sklepów, gastro-
nomii, zakładów przetwórczych, ludności miejscowej czy turystom ma dużo 

23 Ibidem, s. 115–116.
24 A. Malkowska, Rybołówstwo Zalewu Szczecińskiego…, op. cit., s. 86.
25 S. Szostak, M. Rakowski, T. Budny, Morska gospodarka rybna w 2013 r., Morski instytut 

Rybacki w Gdyni, Gdynia 2014, s. 24.
26 I. Dunin-Kwinta, Rybołówstwo Zalewu…, op. cit., s. 115.
27 E. Kuzebski, T. Krajniak, M. Rakowski, Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński”, maj 2013, s. 24.
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mniejsze znaczenie. W  ostatniej dekadzie rybacy nie mieli większych pro-
blemów ze zbyciem złowionych ryb. Popyt na ryby zalewowe związany jest 
m.in. ze stosowaną przez wielu rybaków metodą ich połowu. Wykorzystują 
oni tzw. żaki (sieci stawne), z których wyciągane są ryby żywe, przez co są 
one najwyższej jakości. Rybacy z Zalewu Szczecińskiego praktycznie nie zaj-
mują się przetwarzaniem ryb i deklarują sprzedaż bezpośrednią praktycznie 
wszystkich ryb świeżych i żywych. Ryby i produkty rybołówstwa pochodzące 
z połowów zalewowych trafiają ostatecznie do konsumentów m.in. z: Polski, 
Niemiec, Francji, Litwy, Łotwy, Białorusi, Holandii i Szwajcarii28. 

Ważną częścią rybołówstwa Zalewu Szczecińskiego są połowy sportowo-
-rekreacyjne, czyli wędkarskie. W  Polsce środowisko wędkarskie liczy około 
dwóch milionów osób29, a systematyczny wzrost zainteresowania tymi połowami 
na obszarach morskich obserwuje się od drugiej połowy lat 90. Trudno jedno-
znacznie określić liczbę osób wędkujących w  wodach Zalewu Szczecińskiego, 
ze względu na brak aktualnych danych. Pamiętać należy, że wiele osób poła-
wia ryby wędką nielegalnie, dlatego problem kłusownictwa w wodach Zalewu 
Szczecińskiego jest dość duży. W roku 2003 wydano ponad 6100 zezwoleń na 
połowy wędkarskie na tym akwenie, a w roku 2007 już ponad 9300, co oznacza 
wzrost o 34%30. Z pewnością jest to rozwojowa dziedzina rybołówstwa na Zalewie.

Rybołówstwo łodziowe jako element dziedzictwa 
historycznego i kulturowego województwa 

zachodniopomorskiego
Jednym z  istotnych elementów gospodarki województwa zachodniopo-

morskiego jest działalność morska, w ramach której mieści się rybołówstwo. 
Rybołówstwo współtworzyło historię i kulturę Pomorza Zachodniego, zwłasz-
cza obszarów wokół Zalewu Szczecińskiego. Pierwsze pisane informacje o ist-
nieniu osad rybackich w omawianym obszarze pochodzą z 1186 roku i doty-
czą osad Żelazo i Kępnica (dzisiejsze Międzyzdroje) oraz z 1269 roku i dotyczą 
osady Stepnica. Po zakończeniu II Wojny Światowej i przejęciu tych terenów 
przez władze polskie, osadnicy i  ekspatrianci polscy przejmowali zawód 
rybaka od niemieckich autochtonów31. 

28 A. Malkowska, Rybołówstwo Zalewu Szczecińskiego…, op. cit., s. 97–104.
29 L. Cilak, Socjo-ekonomiczny fenomen rybactwa amatorskiego, „Magazyn Przemysłu 

Rybnego” 2003, nr 6 (36), s. 27.
30 A. Malkowska, Rybołówstwo Zalewu Szczecińskiego…, op. cit., s. 110–113.
31 E. Kuzebski, T. Krajniak, M. Rakowski, Lokalna Strategia Rozwoju Obszarów Rybackich 
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Rybołówstwo łodziowe i związane z nimi zasoby rybne, prezentują wiele 
walorów, np. rodzima wytwórczość, tradycje solidnej pracy, dziedzictwo kul-
turowe, sprzyjanie ruchowi turystycznemu, aktywizowanie strefy przybrzeż-
nej itp. Ich wyjątkowość wynika m.in. z faktu, że nie są dostępne wszystkim 
i  wszędzie. Ten unikatowy czynnik rozwoju posiadają gminy zlokalizo-
wane nad Zalewem Szczecińskim, gdzie funkcjonuje łodziowe rybołówstwo 
zalewowe.

Znaczenie rybaków, jako kapitału ludzkiego gmin nadzalewowych, wynika 
również z faktu, że pełnią oni wiele ważnych funkcji, takich jak32:
-	 łowienie ryb, stanowiących produkty żywnościowe o  bogatych walo-

rach zdrowotnych i odżywczych;
-	 przygotowanie produktów do sprzedaży i ich komercjalizacja poprzez 

bezpośrednie i pośrednie kanały dystrybucji;
-	 gospodarowanie w przestrzeni, wykorzystywanie zasobów przyrodni-

czych określonego terytorium dla potrzeb gospodarczych i społecznych,
-	 przeciwdziałanie depopulacji;
-	 kształtowanie krajobrazu i  udostępnianie lokalnych zasobów otwar-

tej przestrzeni oraz przyrody dla społeczności lokalnej i  przybyszów 
z zewnątrz;

-	 uczestniczenie w  procesach rozwoju wsi poprzez kreowanie miejsc 
pracy;

-	 tworzenie przestrzeni rekreacyjnej na obszarach wiejskich m.in. 
poprzez rozbudowę bazy noclegowej i gastronomicznej dla turystyki;

-	 wkład w zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego wsi.
Badania A. Malkowskiej33 potwierdzają, że rybołówstwa Zalewu Szczecińskiego 
nie ma istotnego znaczenia ekonomicznego dla gmin, gdzie ono wystę-
puje. Gminy nadzalewowe potencjał rozwojowy upatrują raczej w turystyce. 
Jednakże z  badań wyraźnie wynika, iż zdecydowanie większe znaczenie 
przypisuje się rybołówstwu Zalewu Szczecińskiego w  aspekcie społeczno-
-kulturowym. Włodarze gmin jednogłośnie podkreślają, że jest ono elemen-
tem tradycji, przez co wpływa na tożsamość regionu. Praktycznie w każdej 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński”, maj 2013, s. 24.
32 Opracowano na podstawie: M. Adamowicz, Przesłanki rozwoju wielofunkcyjności 

rolnictwa i zmian we wspólnej polityce rolnej, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” 2005, nr 1, 
s. 27.

33 Zob. J. Zieziula, A. Malkowska, Rybołówstwo Zalewu Szczecińskiego – charakterystyka 
i  znaczenie dla rozwoju gmin pobrzeża, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej 
w Szczecinie, Szczecin 2010.
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gminie, gdzie współcześnie funkcjonuje port rybacki, można znaleźć elementy 
historii i tradycji, które kształtowała i dalej kształtuje społeczność rybacka.

W Trzebieży, Nowym Warpnie, Stepnicy, Wolinie, Kamieniu Pomorskim, 
Stołczynie, Dąbiu, Przytorze i  Karsiborze można podziwiać porty rybackie 
z łodziami rybackimi. W miejscowościach tych można zobaczyć, jak rybacy 
przypływają z połowów i oddają swój połów do skupu ryb czy sprzedają miej-
scowej ludności lub turystom. Tu można obejrzeć rybaków konserwujących 
czy naprawiających sieci rybackie. Wszystkie te widoki są unikatowe w skali 
województwa i kraju. Rybacy, łodzie, sprzęt połowowy i rybacka infrastruk-
tura portowa tworzą niesamowity klimat i wyjątkowy krajobraz miejscowości 
rybackich. 

Trzebież, z  racji swojego położenia, od zawsze związana była z  rybołów-
stwem. W  Pomorskim Kodeksie Dyplomatycznym wieś ta znana jest jako 
„Zygrenort” (Zege – sieja). Prawdopodobnie obfitość ryb w wodach Zalewu 
sprowadziła tu wielu rybaków, dając początek osadzie34. Współcześnie Trzebież 
jest największą bazą rybacką nad Zalewem Szczecińskim, najbardziej rozwi-
niętą, z największą liczbą rybaków i łodzi rybackich. W miejscowości tej są 
ulice Portowa i Rybacka. Można zjeść rybę z wód Zalewu w smażalni „Delfin” 
czy Restauracji „Portowa”, funkcjonują także wędzarnie ryb. Lokalnym przy-
smakiem rybnym jest węgorz wędzony, który wręczany jest także delegacjom, 
w tym zagranicznym, odwiedzającym Urząd Gminy Police.

Charakter rybacki wsi podkreślają także cykliczne uroczystości i  festyny. 
„Odpust rybaków” od pokoleń należy do tradycji tamtejszej parafii. W Kościele 
pw. Podwyższenia Świętego Krzyża w Trzebieży odpust rybaków obchodzony 
jest w wigilię św. Piotra i Pawła, tj. 28 czerwca. Rybacy i  ich rodziny przy-
gotowują oprawę liturgiczną Mszy św. i dekorację świątyni. Po Mszy św. ks. 
Proboszcz w  imieniu rybaków zaprasza wszystkich obecnych w kościele na 
spotkanie, podczas którego degustowane są potrawy rybne.

Kolejnym ważnym wydarzeniem w Trzebieży, nawiązującym do tematyki 
rybackiej są „Trzebieskie Neptunalia”, organizowane w okresie letnim od 1996 
roku. Imprezę rozpoczyna tradycyjne powitanie Neptuna, króla mórz i oce-
anów. Nie brakuje tu rybackich gadżetów czy ryb. Dodatkową atrakcją jest 
Polsko-Niemiecki Turniej Rybacki o Puchar Burmistrza Polic. Drużyny rywa-
lizują o puchar, pokonując wyzwania nawiązujące do tematyki rybackiej, np. 
wyłowienie węgorza z beczki czy ubranie stroju rybackiego na czas.

34 http://www.parafia-trzebiez.pl/index.php/historia-parafii [dostęp: 23.07.2014].
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W Nowym Warpnie również można znaleźć elementy dziedzictwa kultu-
rowego związanego z rybołówstwem. Na uwagę zasługuje herb miasta i gminy 
Nowe Warpno35  — na białym tle jest umieszczony czerwony gryf książęcy 
trzymający srebrną rybę. Czerwony gryf to częsty element miast Pomorza 
Zachodniego, nawiązujący do rodu Gryfitów. Ryba podkreśla znaczenie rybo-
łówstwa tego regionu oraz samo położenie miasta36. W mieście Nowe Warpno 
funkcjonuje mała baza rybacka, jest też ulica o takiej nazwie oraz przedszkole 
Złota Rybka. W 2012 roku w mieście odsłonięto Pomnik Rybaka, którego auto-
rem jest znany szczeciński rzeźbiarz Bohdan Ronin-Walknowski. Do zabytków 
Nowego Warpna zaliczyć można rybackie domy ryglowe. Rybą identyfikowaną 
z  Nowym Warpnem jest leszcz. Stąd od 2002 roku odbywa się tam „Święto 
leszcza”, a  najbardziej znane lokalne produkty rybne tego regionu to przede 
wszystkim: zupa z leszcza, ryba w cieście serowym czy pierogi z leszcza.

Kolejną miejscowością związaną z  rybołówstwem Zalewu Szczecińskiego 
jest Stepnica. Funkcjonuje tam jeden z piękniejszych portów rybackich, zloka-
lizowanych nad Zalewem Szczecińskim. Port Rybacki w Stepnicy funkcjonuje 
od lat 50-tych XX wieku. Zmodernizowano go dzięki środkom unijnym. Gmina 
wybudowała 12 boksów dla rybaków, komorę chłodniczą do przechowywania 
ryb z nową wytwornicą lodu, pomieszczenia socjalne z sanitariatami, zmoder-
nizowała budynek administracyjny, sieciarnie. Port należy do Gminy Stepnica, 
ale użytkowany jest przez Spółkę Rybak, którą tworzą rybacy. W ramach swej 
działalności organizują wycieczki indywidualne oraz grupowe, a  także zwie-
dzanie portu połączonego z zapoznaniem się z pracą rybaka37. 

Charakter gminy Stepnica podkreśla także jej herb. Tarcza herbowa jest podzie-
lona na dwa pola — koloru zielonego i niebieskiego, rozdzielone złotym pasem 
w kształcie litery „S”. Na niebieskim polu, symbolizującym Zalew Szczeciński, jest 
umieszczona srebrna kotwica, która przypomina o działających portach38. W mie-
ście Stepnica są ulice Rybacka i Portowa. Rybą, z którą kojarzona jest Stepnica jest 
okoń. Dania rybne oferuje w Stepnicy Tawerna Panorama, restauracja mieszcząca 
się w przepięknym budynku z lat 40. XX wieku. Dziedzictwo kulturowe związane 
z rybołówstwem jest także pielęgnowane podczas imprez i festynów takich jak: 
„Święto chleba i ryby” czy „Stepnicka Biesiada Rybna z LGR Zalew Szczeciński”. 

35 W herbie powiatu polickiego, do którego należą miejscowości Nowe Warpno i Trzebież, 
również jednym z elementów jest srebrna ryba — symbol rybołówstwa, najważniejszego 
zajęcia ludności zamieszkującej tereny nad Zalewem Szczecińskim. 

36 http://pl.wikipedia.org/wiki/Herb_Nowego_Warpna, [dostęp: 22.07.2014].
37 http://www.stepnica.pl/strona/menu/46_port_rybacki, [dostęp: 22.07.2014].
38 http://www.stepnica.pl/strona/menu/115_herb, [dostęp: 22.07.2014].
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Rys. 3. Połów ryb z Zalewu Szczecińskiego
Źródło: zbiory prywatne A. Malkowskiej.

Port rybacki w  Wolinie wymaga modernizacji, ale nadal funkcjonuje. 
Rybacy nie utworzyli tam spółki, a ryby sprzedają do skupu, prowadzonego 
tam przez prywatnego przedsiębiorcę. W mieście jest ulica Rybacka i Portowa 
oraz Muzeum Regionalne im. A. Kaubego, gdzie zobaczyć można przykłady 
związku regionu z  rybołówstwem. Do najważniejszych zabytków Wolina 
należy m.in. kościół gotycki pod wezwaniem św. Mikołaja, patrona rybaków 
i żeglarzy. Ciekawostką jest też Woliński Park Narodowy (WPN), utworzony 
w  1960 r. To pierwszy w  Polsce park morski. Woda, obok lasów, stanowi 
dominujący ekosystem parku. W  wodach WPN mieszkają łososie i  trocie. 
W Wolinie można także zejść rybę w miejscowej smażalni, a w miejscowości 
Kołczewo (gmina Wolin) funkcjonuje wędzarnia ryb.

Międzyzdroje są gminą nadmorską. Herb Międzyzdrojów nawiązuje do 
wypoczynkowego charakteru miasta i  gminy Międzyzdroje, a  umieszczona 
w nim kotwica podkreśla związek miasta z morzem. Międzyzdroje w dawnych 
czasach uchodziły za miejscowość typowo rybacką. Obecnie w gminie funkcjo-
nuje port rybacki znajdujący się na plaży we wschodniej części miasta oraz baza 
rybacka w Lubinie, obsługująca wyłącznie wody Zalewu Szczecińskiego. Mały 
port morski, położony jest na wschodnim brzegu jeziora Wicko Wielkie, w pół-
nocnej zatoce Zalewu Szczecińskiego, przy ulicy Portowej. Znajduje się tam 
kilka przystani dla łodzi rybackich oraz siedziba spółki rybackiej „PIAST-RYB”.
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Kamień Pomorski to miasto i siedziba gminy miejsko-wiejskiej. Jest zna-
nym uzdrowiskiem położonym nad brzegiem Zalewu Kamieńskiego. W histo-
rii Kamienia Pomorskiego39 czytamy, że nadanie mu praw miejskich 5 stycznia 
1274 zamknęło jeden i zapoczątkowało nowy etap w rozwoju miasta, trwający 
do 1478 roku. W okresie tym podstawowe zajęcia mieszkańców Kamienia sta-
nowiły: rolnictwo, rybołówstwo, rzemiosło i w minimalnym stopniu handel. 
Zlokalizowany jest tu port morski z basenem rybacko-żeglarskim. W zachod-
niej części miasta nad zalewem mieści się Port Kamień Pomorski, w którym 
funkcjonuje rybołówstwo indywidualne, żeglarstwo i  turystyka pasażerska. 
W mieście są ulice Rybacka i Portowa, a także Pomnik Rybaka, trzymającego 
w dłoniach sieć. Funkcjonuje także Muzeum Ziemi Kamieńskiej działające na 
rzecz zachowania i kultywowania dziedzictwa kulturowego regionu.

Tabela 1. Produkty lokalne z ryb pochodzących z Zalewu Szczecińskiego*

Lokalizacja Rybne produkty lokalne

Kamień Pomorski
„Fufus” – łosoś na surowo, węgorz w galarecie, szaszłyk 
z sandacza, sandacz faszerowany, sandacz w galarecie

Stepnica okoń 
Trzebież (gmina Police) węgorz wędzony, leszcz wędzony, pasztet z leszcza

Wolin
sandacz, węgorz wędzony, łosoś wędzony, pasztet z leszcza, 

leszcz wędzony, węgorz woliński
Nowe Warpno zupa z leszcza, ryba w cieście serowym, pierogi z leszcza
Lubin (gmina 
Międzyzdroje)

zupa z leszcza, rosół rybny, smażona ryba z wody, szczupak 
faszerowany w galarecie

*w opinii łodziowych rybaków zalewowych
Źródło: A. Malkowska, Rybołówstwo Zalewu Szczecińskiego…, op. cit., s. 167.

W  Kamieniu Pomorskim funkcjonują smażalnie i  wędzarnie ryb, które 
wykorzystują do tego celu ryby z własnego połowu. Na terenie bazy rybackiej 
znajduje się np. tradycyjna wędzarnia, oferująca świeżo uwędzone ryby prosto 
z  pieca wędzarniczego. Można tam również zobaczyć łodzie rybackie, sieci 
i  poznać miejscowych rybaków. Oprócz wędzonych ryb w menu znajdują 
się ryby smażone, które trafiają na patelnię prosto z Zalewu Kamieńskiego. 
Dużym zainteresowaniem cieszy się łosoś kiszony, który jest specjałem miej-
scowej smażalni-wędzarni ryb40. Rybacy właśnie łososia i sandacza wskazują 
jako ryby, z którymi identyfikowany jest Kamień Pomorski.

39 http://www.kamienpomorski.pl/pl/page/historia-0/page/0/2, [dostęp: 22.07.2014].
40 http://www.kamienpomorski.pl/pl/page/w%C4%99dzarnia-sma%C5%BCalnia-
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Nie sposób wymienić wszystkich elementów dziedzictwa historycznego 
i  kulturowego związanego z  rybołówstwem na obszarze Pobrzeża Zalewu 
Szczecińskiego. Ma ono charakter materialny i niematerialny. Podsumowując, 
należy wskazać na takie aspekty morskiego rybołówstwa łodziowego w woje-
wództwie zachodniopomorskim, jak:

• funkcjonujące porty rybackie nad Zalewem Szczecińskim i  wykony-
wane tam zawodowe rybołówstwo łodziowe oraz wędkarstwo, które 
nadal jest częścią gospodarki gmin nadzalewowych oraz unikatową 
specjalizacją regionu, aczkolwiek o małym znaczeniu ekonomicznym;

• region zachodniopomorski od zawsze był i będzie kojarzony z  trady-
cjami morskimi i rybackimi, a widok portów, łodzi rybackich i rybaków 
wzbogaca zachodniopomorski krajobraz;

• organizacja licznych festiwali, odpustów, plenerów czy warsztatów 
związanych z tematyką morską i rybacką;

• tematyka morska i rybacka jest często tematem przewodnim w dziełach 
artystów zachodniopomorskich;

• charakter rybacki wielu miejscowości w  województwie podkreślają 
nazwy ulic, nazwy hoteli/pensjonatów czy gospodarstw agroturystycz-
nych, np. „U rybaka”, pomniki rybaków czy zabytkowe domy rybackie;

• kulinarnym dziedzictwem regionu są lokalne produkty rybne i charak-
terystyczne dla regionu smażalnie czy wędzarnie ryb oraz zakłady prze-
twórstwa rybnego;

• w muzeach zachodniopomorskich można odnaleźć eksponaty związane 
z rybołówstwem, a czasami wręcz na bazie rybołówstwa muzea powsta-
wały, np. Muzeum Morskie w  Szczecinie czy Muzeum Rybołówstwa 
w Świnoujściu;

• ośrodki szkolne i naukowe Pomorza Zachodniego miały, a niektóre nadal 
mają, znaczący wkład w  rozwój rybołówstwa, np. Zasadnicza Szkoła 
Rybołówstwa Morskiego w  Świnoujściu, Technikum Rybołówstwa 
Morskiego w Świnoujściu, Państwowa Szkoła Rybołówstwa Morskiego 
w Szczecinie, Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie (obecnie Akademia 
Morska), Wydział Rybactwa Morskiego i  Technologii Żywności 
Akademii Rolniczej w Szczecinie (obecnie Wydział Nauk o Żywności 
i  Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego 
w  Szczecinie), Wydział Biologii i  Nauk o  Morzu Uniwersytetu 
Szczecińskiego (obecnie Wydziały Nauk o Ziemi i Wydział Biologii US) 

w%C5%82asny-po%C5%82%C3%B3w-zubowicz, [dostęp: 23.07.2014].
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oraz Laboratorium Rybackie w  Trzebieży (obecnie odział Morskiego 
Instytutu Rybackiego w Świnoujściu);

• na omawianych obszarach można dostrzec pozytywne przykłady groma-
dzenia czy odszukiwania elementów historii i kultury obszarów nadza-
lewowych przez mieszkańców, np. pan Andrzej Kowalik z  Trzebieży, 
armator rybacki, wiceprezes spółki rybackiej Certa-Trzebież, pasjo-
nat rybołówstwa, autor albumu Trzebież na starej pocztówce czy pan 
M.  Kopiecki, twórca portalu www.stara.stepnica.org, gdzie prezento-
wane są odszukane, czasami z wielkim wysiłkiem, dokumenty obrazu-
jące historię Stepnicy.

Rybacy, społeczności lokalne i władze gmin zgodnie uważają, że rybołówstwo 
w ich regionie nadaje charakter tożsamości terytorialnej i tak naprawdę nikt 
nie wyobraża sobie, że na terenach Pobrzeża Szczecińskiego, rybołówstwo 
łodziowe mogłoby nie funkcjonować. 

Podsumowanie
Rybołówstwo Zalewu Szczecińskiego od 1945 roku do czasów współcze-

snych zmieniało się, a  jego znaczenie ekonomiczne dla regionu uległo głę-
bokiej recesji. Jednakże w drugiej dekadzie XXI wieku można zaobserwować 
pewną stabilizację w  tym sektorze. Liczba łodzi rybackich i  armatorów nie 
maleje, a rybacy o swojej przyszłości w rybołówstwie myślą optymistycznie. 
Obecna rola łodziowego rybołówstwa Zalewu Szczecińskiego sprowadza się 
głównie do podtrzymywania tożsamości historycznej i kulturowej Pomorza 
Zachodniego oraz do kształtowania i budowania unikatowego wizerunku jed-
nostek terytorialnych. 

Pobrzeże Zalewu Szczecińskiego jest regionem, którego historia bar-
dzo mocno związana jest z morskim rybołówstwem łodziowym. Dostęp do 
zasobów rybnych na tym obszarze powoduje, że w sposób naturalny histo-
ria osadnictwa tych obszarów jest wspólna i ma charakter rybacki. Nie spo-
sób wymienić wszystkie elementy dziedzictwa historycznego i  kulturowego 
rybołówstwa w omawianym obszarze, jednak jak wskazano, występują one, 
zarówno te materialne, jak i niematerialne, a wielu ludzi dba o to, by o nich nie 
zapomniano, przekazano kolejnym pokoleniom. W  województwie zachod-
niopomorskim mamy co chronić, a rybołówstwo na pewno jest tego dobrym 
przykładem, bo jak słusznie zauważa M.A. Boruc41: 

41 M.A. Boruc, Marka dla Polski. Globalna moc lokalnego smaku, [w:] O produktach tradycyjnych 
i regionalnych, red. M. Gąsiorowski Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa 2005, s. 29.
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narodowa flota gospodarcza składa się z wielu flotylli regionalnych 
i branżowych. One w większości już istnieją, ale muszą być wzmac-
niane, doskonalone i dostosowywane do markowego rynku. Produkty 
regionalne i  lokalne, kunszt rzemieślników, rękodzieło, żywność, 
gastronomia i napoje, usługi turystyczne, folklor – to pierwsi kan-
dydaci na flagowe polskie marki. Bo łatwiej jest wygrać przyszłość, 
kiedy się zaufa dziedzictwu (...).
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Waldemar Kopczyński1

Uniwersytet Szczeciński

Czas pożegnać przeszłość. Antropologiczne 
spojrzenie na zaginione przestrzenie 

kulturowe baz rybackich i etosu rybackiego 
w regionie zachodniopomorskim 

w kontekście etnografii wizualnej, 
fotografii miejsca w czasie

Ten ślad może być powierzchowny, migotliwy, przypadkowy, ale on 
pozostanie…

Bodil Malmsten

Fotografia — pamiątka, te dwa słowa łączą się, wymieniają się 
wzajemnie…

Edgar Morin

Rozejrzyj się po sprzętach, te co, bardziej cenne zbieraj. Pamiętaj, czasu 
masz niewiele, więc chwytaj i spierdzielaj…

Bob Dylan

(teksty te wybrane są jako ilustracja w kontekście zbioru muzealiów etno-
graficznych, artefaktów: drewnianych łodzi rybackich, wykuwanych, kowal-
ską precyzją kotwic, piękną przestrzenią sadzów węgorzowych i węgorników 
otulonych drewnem świerkowym)

1 Dr Waldemar Kopczyński — adiunkt w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej 
Uniwersytetu Szczecińskiego.
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Fot. 1. Nieistniejąca baza rybacka Spółdzielni Pracy i Rybołówstwa Morskiego „Certa” 
w Wolinie, nad rzeką Dziwną łączącą Zalew Szczeciński z Zalewem Kamieńskim na 

wyspie Wolin. Fotografia z roku 1963, z lat świetności bazy. Zbiory rodzinne Pana 
T. Krupy.

Kilka uwag o wizualności antropologicznej
Mieszkałem wśród rybaków. Jestem urodzony na wyspie Uznam. 

Doświadczyłem spotkania z wodą. Odwiedzam bazy i osady rybackie od lat 
sześćdziesiątych ubiegłego wieku, obserwując zachodzące zmiany w ich funk-
cjonowaniu kulturowym, społecznym i  antropogenicznym. Prześledzenie 
tego nieodwracalnego procesu jest przedmiotem moich rozważań. To ślad, 
który pozostanie — jak napisała B. Malmsten (Malmsten 2006: 120).

W moim opracowaniu podjąłem próbę scharakteryzowania bazy rybackiej 
w trwałej przestrzeni kulturowej miast, dzielnic miejskich i wiejskich. W bada-
niach antropologicznych, które prowadziłem jako muzealnik na obszarze 
regionu zachodniopomorskiego od roku 1984, zaś od 2013 jako pracownik 
Katedry Etnologii i  Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Szczecińskiego 
pod kierownictwem dr. hab. Bogdana Matławskiego, prof. US, oprócz rozmów 
(wywiadów) z rybakami o historii baz rybackich, metodach połowu ryb, spo-
sobach wędzenia i wartościowania poszczególnych gatunków, sprzęcie wyko-
rzystywanym na poszczególnych akwenach, zainteresowała mnie wizualność 
miejsca, które nie było kwestią przypadku.
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Zgodzić się trzeba z  tezą jaką zaproponował swego czasu amerykański 
antropolog E.T. Hall, stwierdzając, że człowiek widząc uczy się, a to, czego się 
uczy, wpływa na to, co widzi (Hall 1976: 105). Etnografię wizualną traktuję, 
jako ważny składnik poznawania i dokumentowania zjawisk społecznych, tutaj 
dotyczących przestrzeni użytkowanej i tworzonej przez rybaków. Etnografię 
wizualną postrzegam jako źródło dyskursu na temat roli i sposobu wykorzy-
stania fotografii (tylko fotografii) w antropologii. W tym przypadku patrzę na 
bazy rybackie poprzez fotografię. Fotografia to naturalna refleksja nad miej-
ską codziennością, która stała się narzędziem czytania rzeczywistości.

Krótko mówiąc, nie odnoszę się do nowoczesnych źródeł dokumentowania 
przestrzeni kulturowej, na przykład filmu, technik multimedialnych, hiper-
mediów. Narzędziem służącym i wykorzystanym do patrzenia na bazy, osady 
i  przystanie rybackie jest archiwalna fotografia pozyskana poprzez zaufanie 
i kontakt z rybakami oraz uzupełniająca ją w celach porównawczych fotografia 
współczesna, własna. To właściwy, moim zdaniem, sposób uchwycenia zmian 
w  trwałych przestrzeniach kulturowych: tych prywatnych (zamkniętych), 
jak i publicznych (otwartych). Słusznie zauważa S. Pink: Każde zdjęcie może 
w pewnym momencie i z różnych powodów być etnograficznie interesujące, mieć 
znaczenie etnograficzne oraz być etnograficznie ważne (Pink 2009: 90).

Zgodzić się trzeba także z  myślą jaką wypowiedział francuski histo-
ryk i antropolog E. Morin w swoim dziele Kino i wyobraźnia. Autor zwraca 
uwagę że: Choć nieruchomy — obraz fotograficzny nie jest bynajmniej martwy. 
Najlepszym dowodem życia fotografii jest to, że się je lubi i ogląda. A jednak nic 
się na nich nie rusza (Morin 1975: 31). Autor zauważa, że: 

najzwyklejsza fotografia (a  taką pozyskiwałem od moich rozmów-
ców) zataja lub ujawnia czyjąś obecność. Wiemy o tym, czujemy to, 
dlatego właśnie przechowujemy fotografie w  domu, nosimy je przy 
sobie, pokazujemy je innym (zapominając w sposób znaczący poinfor-
mować, że chodzi o obrazy: (oto moja matka, moja żona, moje dzieci) 
nie tylko po to, aby zaspokoić czyjąś ciekawość, ale także dla oczywi-
stej przyjemności przyglądania się im raz jeszcze, rozgrzewania się 
w cieple ich obecności, odczuwania tej obecności blisko nas, obok nas, 
w nas: obecności zredukowanej do wymiaru kieszonkowego lub gabi-
netowego, ściśle związanej z nami i naszym domem (Morin 1975: 32). 

Bazy rybackie to symbol codziennego domu, (inf. Z.Ch. ze Szczecina 
Skolwina: E.G. z Niechorza, A.S. ze Szczecina Zdroje).
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Ten fragment idealnie wpisuje się w  doświadczenia, które przeżywałem, 
będąc wśród rybaków, a zwłaszcza tych, którzy dostrzegali ginącą przestrzeń 
kulturową jaką były bazy, osady i przystanie rybackie. Rozpatrywali to zagad-
nienie w perspektywie historycznej, jakże emocjonalnie pokazując fotografie 
z  tamtych, swoich lat. Co więcej, rozgoryczeni i  przygnębieni opuszczali te 
swoje miejsca. Bazy obumierały z nimi. 

Mój informator, rybak E.D. przytoczył znamienny epizod. Z  lat czter-
dziestych dwudziestego wieku. Płynąłem Amazonką (onomastyka rybacka, 
miejscowa, stołczyńska, oznaczenie akwenu Leśniczówka), a  ze mną ubecy 
z pepeszkami. Wtedy ryby uciekały z wontonów. Dowiedziałem się wtedy: prze-
strzeń kulturowa „dryfowała” ze smutkiem z  przestrzeni miasta i  tej dziel-
nicy: Stołczynem. Pojawił się niepokój: co teraz będzie? (Objaśnienie: won-
tony to sieci przynależące do grupy tak zwanych sieci skrzelowych: wontony 
leszczowe, sandaczowe, płociowo-certowe używane na akwenach Zalewu 
Szczecińskiego, Jeziora Dąbie, Zalewie Kamieńskim).

Bazy i osady rybackie tworzyły (i póki co, nadal tworzą) swoisty antropo-
logiczny komunikat o przestrzeni kulturowej miejsca, ale także wiedzę o syste-
mie połowów ryb, sposobach przechowywania, okresach odłowów poszczegól-
nych gatunków, konserwacji łodzi i sprzętu rybackiego, ilości pozyskiwanego 
lodu do przechowywania złowionego surowca czy miejsca do sprzedaży ryb 
potencjalnym konsumentom. Dostrzegamy zatem złożoność tego zagadnienia, 
które do tej pory nie było przedmiotem badań antropologicznych, aczkolwiek 
w archiwum Działu Etnografii Pomorza Muzeum Narodowego w Szczecinie 
znajduje się bogaty zbiór dokumentacji wizualnej (fotografii) dokumentujący 
przestrzeń baz i osad rybackich w regionie zachodniopomorskim i zachodzące 
na przestrzeni ostatnich pięciu dekad przemiany, w sferze estetyki, funkcjonal-
ności, bezpieczeństwa i  wyposażenia. Podjęto nawet próbę antropologicznej 
analizy przestrzeni kulturowej bazy rybackiej znajdującej się w szczecińskiej 
dzielnicy Stołczyn (Kopczyński 2012: 1–5), niejako przeczuwając jej likwidację.

Bazy rybackie — miejsce spotkania osadników na tak 
zwanych Ziemiach Odzyskanych

Jedną z zasadniczych kwestii, którą należy już teraz omówić, zajmując się 
przestrzenią kulturową baz rybackich, to sprawa ich lokalizacji, stanu zacho-
wania i  kwestia użytkowania, w  ujęciu historyczno-antropologicznym, ale 
i politycznym.
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Otóż, jak wynika z  rozmów, najstarszymi rybakami, którzy przybyli tu 
z rodzinami z różnych zakątków dawnej Rzeczypospolitej, bazami zarządzały 
wojska sowieckie, które eksploatowały infrastrukturę, ekosystem, nie trosz-
cząc się o  jakiekolwiek naprawy i  zabezpieczenia obiektów. Przysłowia, że 
zwycięzca bierze wszystko. A zwycięzcą był sowiecki złodziej akwenów i pol-
ska esbecja (Kopczyński 1998: 51). Taka sytuacja miała miejsce do 1946, co 
potwierdzają również materiały i  raporty polskich urzędników znajdujące 
się w Archiwum Państwowym w Szczecinie. Przykładem takiego stanu rze-
czy są bazy rybackie znajdujące się między innymi: w Świnoujściu, Kamieniu 
Pomorskim, Nowym Warpnie, Trzebieży, Szczecinie Skolwinie. Sowieckie 
władze nakazem zatrzymywały niemieckich rybaków (także szkutników), aby 
ci poławiali ryby dla stacjonujących jednostek. Rybacy niemieccy doskonale 
znali właściwości łowisk, miejsca i metody połowu ryb. Co więcej posiadali 
łodzie i sprzęt, które tradycyjnie używano na akwenach. Wiadomo, że władze 
polskie nie miały żadnego wpływu na zmianę tej sytuacji. Etnografia lat pięć-
dziesiątych ubiegłego wieku, jak słusznie zauważa M. Buchowski, posiadała 
swoje funkcje. Jakie? 

w  ramach modelu radzieckiego przyznawano rolę nauki badającej 
z jednej strony „społeczeństwa pierwotne” a ze strony drugiej „ kul-
tury ludowe” społeczeństw europejskich, najczęściej własnych społe-
czeństw narodowych. Warstwy chłopskie miano waloryzować jako 
cenny element tradycji ludu pracującego, kultury zwykłych ludzi. 
Należało też ukazać znaczenie ludu w tworzeniu kultury narodowej” 
(Buchowski 2011: 17).

Jak wspomniałem osadnicy, którzy podjęli próbę zajęcia się rybołówstwem 
pochodzili z różnych regionów, stąd można śmiało mówić o spotkaniu kon-
glomeratu kultury i  tradycji, mentalności, dialektów, sposobów postrzega-
nia akwenów. Doszło do sytuacji, że pierwsi polscy rybacy uczyli się metod 
połowu ryb od rybaków niemieckich, a  ci niechętnie udzielali wskazówek 
zawodowych (E.D. ur. 1924; A.S. ur. 1914). Jednak przestrzeń, miejsca a była 
to przestrzeń bazy rybackiej stała się wspólnym punktem spotkań grup osad-
ników. Z drugiej strony można powiedzieć, że to właśnie działanie w prze-
strzeni bazy stworzyło podstawy do kontaktów niemieckiej ludności auto-
chtonicznej z Polakami.

To, co zaczęło wkrótce łączyć te dwie grupy, to wspólne działanie w prze-
strzeni bazy rybackiej, postrzeganie jej i traktowanie jako przestrzeni publicznej. 
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Z punktu widzenia dzisiejszej antropologii polskiej temat pierwszych kontak-
tów polsko-sowiecko-niemieckich w  zakresie rybołówstwa wydaje się tema-
tem interesującym i  otwartym, ważnym do opracowania. Ówczesne, powo-
jenne uwarunkowania polityczno-społeczne, o  których obecnie piszą pol-
scy antropolodzy skłaniały do rozwijania tematów badawczych dotyczących 
kultury chłopskiej, a  także poszukiwań elementów słowiańskich na obszarze 
tak zwanych Ziem Odzyskanych. Badaniom rybołówstwa pośród osadników 
i repatriantów nie poświęcano wiele uwagi. Ciekawe zjawisko kulturowe miało 
miejsce w okresie powojennym w Szczecinie Golęcinie, gdzie zamieszkała duża 
liczba repatriantów z Francji i którzy dołączyli do rybaków poławiających na 
Jeziorze Dąbie, Odrze i Regalicy (E.D. ur. 1924; A.S. ur. 1914). Zaistniała nie-
odwracalna pustka w problematyce rybołówstwa w ujęciu etnograficznym. 

Dzisiaj mamy jednak sytuację, kiedy można jeszcze (ostatnia szansa!) spotkać 
się i rozmawiać z tymi, którzy tworzyli rybołówstwo w regionie zachodniopomor-
skim w okresie po 1945 roku. Powiem tak, rybacy wraz ze swoją wiedzą odcho-
dzą. Jednocześnie w ostatnim półwieczu trwa ożywiona dyskusja o konieczności 
ratowania materialnej tkanki. Zaczął się czas rybnych gospodarstw hodowla-
nych. Planowane odżywianie ryb paszą, w grę wchodzi genetyka i zaplanowane 
połowy w  stawach, będących współczesną wersją akwenów. Powstaje pytanie: 
czy takie podejście jest właściwe dla spożywania zdrowych ryb?

Fot. 2. Nieistniejąca baza rybacka w Świnoujściu Karsiborzu. Fotografia z 1992 roku. 
Autor fotografii Waldemar Kopczyński.
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Fot. 3, 3 a. Nieistniejąca baza rybacka w Wisełce. Zdjęcie ze zbiorów rodzinnych 
A. Kostrzewy z Wisełki. 
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Ginące zawody. Rybacy
Można śmiało powiedzieć: spontaniczna tradycja połowów ryb w regionie 

zachodniopomorskim zanika. Powód? Pojawiło się wędkarstwo, gospodar-
stwa jeziorowe, stawy zarodowe, dokarmianie narybku paszą, istnieje kłusow-
nictwo. Powstała pustka. Jeszcze jeden raz zacytuję E.T. Halla: 

zmysł przestrzeni człowieka jest ściśle związany z poczuciem wła-
snego ja, które stanowi wynik osobistych relacji z  otoczeniem. 
Człowieka można rozpatrywać jako istotę posiadającą zarówno 
wizualne, jak kinestetyczne, dotykowe czy cieplne aspekty własnego 
ja, które mogą być pobudzane bądź też powstrzymywane w rozwoju 
przez środowisko (Hall 1976: 103).

Rybacy dbają o  środowisko, traktują akweny porośnięte trzcinami jak 
domostwo, o  które trzeba troszczyć się latami, to tolerancja i  przebywanie 
w konkretnym ekosystemie. Przez noc i dzień obserwują ów ekosystem.

Już nie można szeptać, że zawód rybaka w regionie zachodniopomorskim 
jest trwałym elementem antropologicznej rzeczywistości. Rybacy to zanika-
jący zawód, zilustrowany fotografią: amatorską i profesjonalną. 

Fot. 4. E. Dudlak i autor podczas wywiadu w domowej, rybackiej przestrzeni 
(zamkniętej dla obcych). Fotografia Karolina Kopczyńska.

Przytoczyć mogę epizod z  życia jednego z  moich najwspanialszych, jakże 
szczerych rozmówców (E.D.) z nieistniejącej już dzisiaj bazy rybackiej w szcze-
cińskiej dzielnicy Stołczyn, który ze łzami w oczach opuszczał nie tylko swoje 
miejsce zamieszkania — dom przeznaczono do rozbiórki.
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Dom ten był integralną przestrzenią bazy. Usytuowany w  sąsiedztwie, 
zamieszkiwany przez rybaków, którzy tworzyli koleżeński monolit. W  jednej 
chwili (urzędnicza nadgorliwość) przestał być miejscem spotkań towarzyskich, 
rybackich rodzinnych uczt. Tak dosłownie, uczt przy wędzonych w  beczce, 
dymem z  drewna olchowego węgorzach (Anguilla anguilla). Teraz wiem, że 
niepewność więzi z przestrzenią rodzinną, odebranie domu, wyjście i opuszcze-
nie otoczenia oznacza smutek, pustkę. Szwedzki antropolog U. Hannerz takie 
miejsca „przywiązania” słusznie definiuje jako miejsca centralne (U. Hannerz 
2006: 110). W rozmowach z rybakami dostrzegam definicję przestrzeni wodnej 
(akwenu): toponimię miejsca obfitującą w ryby i raki. Ta hydronimia to tradycja 
trzcin, ptaków wodnych (A.Z. ze Złocieńca). Na Dąbiu to na przykład tradycja 
leszcza, akwen przy „betonowcu”, statku z okresu drugiej wojny światowej.

Tradycja kulturowa akwenów
Możemy o tej tradycji mówić w kontekście miejsca, przeszłości, teraźniej-

szości, ale także określonej formie przekazu wzorów i zachowań tradycji rybac-
kiej. Przykład: połowy ryb na Bałtyku, Odrze, Zalewie Szczecińskim, jeziorze 
Miedwie. To tradycja trwała, umiejscowiona, wyuczona. Mówią rybacy wzór 
niemiecki (A.S. — Szczecin Zdroje, Z.G. D.Ch. — Szczecin Stołczyn, K.S. K.M. 
— Mrzeżyno). Dodają słowa: sprawdzone metody połowu. 

Tradycja rybacka wytworzona, przejęta, dziedzictwo faktu kulturowego na 
określonym akwenie, historyczne dziedzictwo połowu ryb. Szacunek do miej-
scowego ekosystemu. Bardzo ważna wartość.

Fot. 5. Rybak E. Dudlak (ur. W 1924 roku) w nieistniejącej już dzisiaj bazie rybackiej 
w szczecińskiej dzielnicy Stołczyn wraz z autorem podczas badań terenowych. 

Fotografia: Karolina Kopczyńska.
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Taka definicja miejsca dotyczy konkretnej przestrzeni, przestrzeni, którą 
lubi się i obcuje na codzień. Jak pisał U. Hannerz: Miasto jest częścią obszaru, 
na którym tłoczą się ludzkie interakcje… (Hannerz 2006: 344). Stołczyn jest 
miejscem interakcji kulturowej. Doświadczyłem tego (Kopczyński 2012: 2)

Wystarczy przypomnieć…
Świętej pamięci Dyrektor Muzeum Narodowego w  Szczecinie Profesor 

Władysław Filipowiak powiedział do mnie w  1984 roku: dwie prace przed 
Panem na początku zatrudnienia w muzeum: opracowanie zbioru skrzyń mary-
narskich i ginący tabor: łodzie rybackie, te drewniane. Mają być opublikowane, 
pojawić się. Stało się. Powstały artykuły (Kopczyński 1989: 108–112; 1994: 
93–97). Przywiozłem łodzie. Profesor powiedział: Pan się na drewnianych 
łodziach zna, zacznijmy od wyspy Karsibórz. To Pana strony. 

Dzisiaj, w 2014 roku pojechałem na wyspę Karsibórz. Bazy już tutaj nie ma. 
Oferta na bramie: Sprzedam: to nieobecne spojrzenie, negacja, jakby wszystko 
zgasło. Ten rozprzestrzeniający się mroczny ślad. A ponieważ ślad ten nie jest 
zbudowany z materii, nie może ulec zniszczeniu, on tam zostanie (Malmsten 
2006: 121). Zostaje w  mojej pamięci. Baza w  ulubionym zakątku wyspy 
Karsibórz. Miałem osiem lat jak z  Tatą łowiliśmy węgorze i  okonie. Tam. 
Zawsze w miejscu jednym. I do tej mojej zaczarowanej, ojcowskiej przestrzeni 
powracam. Mojego obszaru nasyconego symboliką, uchwyconą pamięcią 
opuszczonej przestrzeni miasta, zapachem drewnianych łodzi, zapachem 
wyspy i ojcowskim spojrzeniem, ale i ostrzeżeniem: nie igraj z wodą synku. 
Chyba wtedy ofiarował ojcowski dar patrzenia na antropologię. Wiem, z pew-
nością, że nauczył mnie onomastyki wyspy Karsibórz. W końcu jest nawigato-
rem i brydżystą. A słowo the bridge oznacza most. Do Karsiborza jak na każdą 
wyspę droga prowadzi przez most. 

Byliśmy w  bazie. Popatrz na tych rybaków synu: oni zawsze są milczący, 
kiedy konserwują swoje narzędzia połowu. Antropologiczne zdanie. Oznacza to 
także określony obszar związany z ochroną dziedzictwa kulturowego. Dzisiaj 
karsiborska baza rybacka została wystawiona na sprzedaż. To kolejny przy-
kład ginącej przestrzeni rybackiej, pojmowany w kategorii tożsamości miejsca 
rodzinnego miasta, dzielnicy. Trafnie określił ten antropologiczny fenomen 
Y.F. Tuan w swojej pracy Przestrzeń i miejsce (1987), pisząc: 

Miasto rodzinne jest miejscem intymnym. Może być zwyczajne, 
bez architektonicznych atrakcji i  blasku historii, a  jednak sprawia 
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nam przykrość kiedy ktoś je krytykuje. Jego brzydota nie robi nam 
różnicy: nie robiła nam przecież różnicy, kiedy byliśmy dziećmi, 
chodziliśmy tam po drzewach i pedałowaliśmy na rowerach po nie-
równych brukach, kiedy kąpaliśmy się w  stawach. Jakże doświad-
czaliśmy tego małego, znajomego świata obfitującego w  zawiłości 
codziennego życia… (Tuan 1987: 183).

Badania przestrzeni kulturowych obszarów miejskich i  małomiastecz-
kowych, a  takimi są niewątpliwie bazy rybackie, to także miejsca odgrywa-
nych ról, swoisty repertuar ról i  relacji kulturowych (Hannerz 2006: 286). 
Funkcjonowanie baz rybackich możemy traktować jako przejaw dwóch 
odmian terytorialności: lokalizmu i regionalizmu. Ten temat porusza w odnie-
sieniu do tak zwanych Ziem Odzyskanych Z. Jasiewicz (Jasiewicz 1999: 105).

Bazy rybackie były nie tylko miejscem produkcji i pracy rybaków. Spełniały 
także ważną funkcję transmisji kulturowej miejsca. To właśnie tam odbywały 
się spotkania związane z wypoczynkiem i zabawami, wspólnym „biesiadowa-
niem podczas majówek”. Tak było na przykład w bazie rybackiej w Szczecinie 
Stołczynie. Fotografie tych spotkań są jakże bogatą kroniką antropologiczną, 
historią świata, która przestała istnieć. Jest pesymistycznym przedstawieniem 
gwałtownych zmian, które mają miejsce w obecnej rzeczywistości kulturowej.

A to przecież owe słowa kulturowa rzeczywistość wyznaczają porządek wspólny 
grupie, ideały, które podporządkowane są pracy „na wodzie”. Rybacy, jako grupa 
społeczna i środowisko kulturowe, współtworzą teorię ekologii kulturowej.

Fot. 6. Rodzinne imieniny w bazie rybackiej w Szczecinie Stołczynie. Lata sześćdzie-
siąte XX wieku. Ze zbiorów rodzinnych rodziny Dudlaków.
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Fot. 7. Przestrzeń pomiędzy byłą bazą w Stołczynie a Jeziorem Dąbie. Miejscowa 
nazwa (onomastyka rybacka) to Amazonka, czyli Kanał Leśniczówka. Fotografia: 

Waldemar Kopczyński.

Fot. 8. Opuszczone zabudowania magazynów rybackich w bazie byłej Spółdzielni 
Pracy i Rybołówstwa Morskiego „Certa” w Szczecinie Stołczynie. Fotografia: 

Waldemar Kopczyński.
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Fot. 9. Nieistniejąca dziś baza rybacka Spółdzielni Pracy i Rybołówstwa Morskiego 
„Certa” w Szczecinie Dąbiu, nad rzeką Płonią. Fotografia: Waldemar Kopczyński.

Fot. 10. Rybacy w nieistniejącej bazie rybackiej w Wierzbnie. Rok 1955. Archiwum 
autora.

Konkluzja kulturowa: pierwsza
Antropologia zna syndrom zanikania zjawisk kulturowych, opuszczania 

miejsc, zmiany wykonywanych zawodów. Stąd temat podjęty w  niniejszym 
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tekście wpisuje się w  zainteresowania badań. Po pierwsze, to póki co jedy-
nie zarys ginącej tradycji miejsca. Udokumentowanej w kontekście zanikają-
cych baz, przejaw rybackiej kultury. Po drugie, to obraz i zachęta do dyskursu 
o odkrywaniu miast i miasteczek, o antropologii obszarów kulturowych, zna-
kach i symbolach rybackiego kręgu kulturowego. To kilka uwag dotyczących 
obrazów etnograficznych, pracy antropologa jako fotografa rzeczywistości. 
Pytanie, które dla nas, antropologów jest szczególnie ważne, to przyszłość ist-
nienia baz rybackich i  potrzeba gromadzenia dokumentacji etnograficznej, 
realna współpraca z placówkami muzealnymi regionu.

Czy tylko dokumentacja wizualna? Czy także realna pomoc w  ich ist-
nieniu? To pytania o  moralność antropologa. O  jego konkretnym działa-
niu (jednym z  wykładów w  Katedrze Etnologii i  Antropologii Kulturowej 
Uniwersytetu Szczecińskiego, których byłem współautorem, był przedmiot: 
antropolog w działaniu (semestr 2013–2014). Zadaniem antropologii, obsza-
rem jej zainteresowań jest zatem odczytywanie kulturowych kodów funkcjo-
nujących w grupach społecznych. Badania terenowe nad historią rybołówstwa 
w Regionie Zachodniopomorskim po 1945 roku prowadzone przez Katedrę 
Etnologii i  Antropologii Kulturowej w  latach 2013–2014 ukazują historię 
ginących wartości, odmienności przeżywania życia.

Czas badań w terenie ograniczała pogoda. Temperatura wody, mrok, prze-
budzanie Nikona, niepotrzebne, natrętne odwiedziny pośród rybaków, także 
pijaństwo, kosztem zdrowia własnego (literatura medyczna definiuje niedys-
pozycję pod skrótem ZZA).

Fot. 11. Budynek gospodarczy nieistniejącej bazy rybackiej w Sarbinowie. Fotografia: 
Waldemar Kopczyński.
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Konkluzja kulturowa: druga
W  polskiej literaturze etnograficznej (antropologicznej), szczególnie tej 

poruszającej zagadnienie uwarunkowań politycznych (także przesiedleń-
czych) zaistniałych po 1945 roku (Buchowski 2011: 34), wątek kultury środo-
wisk grup społecznych był intrygującą opowieścią o etosie zawodu, w kontek-
ście etyki miejsca zamieszkania, szanowania i organizacji przestrzeni. S. Witek 
w Powszechnej Encyklopedii Filozofii pod redakcją M.A. Krąpca: etos jest reali-
zacją przyjętego konwencjonalnie układu norm moralnych oraz próbą interpre-
tacji moralnego prawa naturalnego i konsekwencją przyjętej w grupie społecz-
nej hierarchii wartości (Witek 2002: 254). Badania nad Lokalnymi Grupami 
Rybackimi Regionu Zachodniopomorskiego ukazały złożoną i nową sytuację 
społeczno-ekonomiczną i kulturową rybołówstwa. Artefakty, przekaz trady-
cji poławiania, przechowywania, dystrybucji ryb, umiejętność wędzenia (de 
facto sztuki kulinarnej konserwacji metodą „obdymiania” (E.D.), tworzenie 
nowych ekosystemów w akwenach (stawach) nastawionych na hodowlę „kon-
trolowaną”, z wykorzystaniem naukowej wiedzy ichtiologicznej. To rzeczywi-
stość, konkretny obraz zmian historycznych. 

Antropologia znaku. Semiotyczna rzeczywistość 
kultury rybackiej

Być zorientowanym w przestrzeni miasta, osiedla, ulicy, wsi, osady, przy-
siółka także brzegu, zatoki, półwyspu i wyspy. To punkty wyjścia w zaintere-
sowaniach antropologicznych prześledzonych w badaniach Lokalnych Grup 
Rybackich. Wykorzystanie sensorów wzroku, słuchu i zapachu. Spojrzenie na 
rzeczywistość „obrazów codzienności”, obrazów praktycznych, a jednocześnie 
skrótów jakże logicznych. Z pozyskanych materiałów terenowych uzyskanych 
podczas badań nad Lokalnymi Grupami Rybackimi wynika, że rybołówstwo 
to także system określonych kodów informujących o sferach prawa własno-
ści, miejscach pochodzenia czy indywidualności i  solidarności rodzinnej. 
Przykładem używania owych kodów może być dekoracja ołtarza rybackiego 
w obrzędzie Bożego Ciała.
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Fot. 12. Oznakowanie łodzi rybackiej umieszczone w przestrzeni dziobowej infor-
mujące o właścicielu i macierzystej bazie rybackiej jednostki. Oznakowania jedno-

stek miały podtekst polityczny i związane są z okresem lat pięćdziesiątych XX wieku 
(stalinizm). W tym przypadku miejscowość Unieście. Fotografia: W. Kopczyński.

Fot. 13. Oznakowanie łodzi rybackiej STL-10. Kod własności właściciela jednostki. 
Jezioro Dąbie. Fotografia: W. Kopczyński.
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Fot. 14. Szyld bojki oznaczający kod akwenu dla połowów ryb (sfera prywatności) 
właściciela jednostki z miejscowości Szczecin Stołczyn. Jezioro Dąbie. Fotografia: 

W. Kopczyński.

To doroczne święto przypadające na drugi czwartek po Zielonych Świątkach 
ukazuje tradycję i preferencje estetyczne przekazywane pokoleniowo. Można 
powiedzieć, że staranne budowanie własnego ołtarza integruje religijnie i kul-
turowo rodziny interesującej nas grupy zawodowej. Co więcej, integruje para-
fię, wzmacnia więzi sąsiedzkie i tradycję społeczności lokalnej.

Ołtarz rybacki dekorowany jest w  typowe dla zawodu rybaka symbole 
(kody): sieci, latarki rybackie, kotwice, makiety łodzi, koła ratunkowe, więcie-
rze, tablety i klamry do haczyków (Kopczyński 1994: 94). W centralnym miej-
scu ołtarza umieszczany jest krzyż — symbol wiary. Przykłady takiej dekora-
cji stwierdzono w Trzebieży Szczecińskiej, Dziwnowie, Wolinie, Świnoujściu, 
Mrzeżynie.
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Fot. 15. Ołtarz rybacki wykonany przez rodziny rybackie z Trzebieży Szczecińskiej 
podczas obchodów święta Bożego Ciała. Fotografia: W. Kopczyński. 

Owe „kody teraźniejszości” są realnym składnikiem środowiska kulturowego, 
swoistą, niepowtarzalną narracją eksplorującą otoczenie w  kategoriach 
ekosystemu, ekonomii i  codzienności kultury duchowej. Narrację tworzy 
antropolog „buszujący” w  terenie. Słusznie zauważa S. Pink: ten sam obraz 
może mieć jednocześnie różne znaczenia w różnych (chociaż często łączących się 
ze sobą) sytuacjach, a wszystkie znaczenia są etnograficznie ważne (Pink 2009: 
168). I w badaniach nad rybołówstwem Regionu Zachodniopomorskiego po 
1945 roku o ową etnograficzność chodziło. Kiedy analizowałem strukturę „kodu 
rybackiego”, zrozumiałem kontekst antropologicznej fotografii, ujęcia chwili, 
zanikającej, oddalającego się czasu. A  jednocześnie satysfakcję uczestnictwa 
w bogactwie kultury rybackiej Regionu Zachodniopomorskiego. Stąd nadzedł 
w jakimś czasie ciekawy moment udokumentowania kulturowego fenomenu 
sposobu wędzenia ryb.

Kilka uwag o sposobach wędzenia ryb  
w nieistniejącej bazie rybackiej Szczecin Stołczyn 

(ważny kontekst kulturowy)
Rybacy poza wykonywanym zawodem posiadali także umiejętność kon-

serwowania ryb poprzez wędzenie. Sfera tej działalności produkcyjnej wią-
zała się z pojęciem „przestrzeni zamkniętej”, indywidualizmu. Prześledzenie 
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i  zapoznanie się z  miejscowymi umiejętnościami stanowić może ciekawy 
temat badawczy dla antropologów zainteresowanych procesami związa-
nymi z  przestrzenią baz rybackich i  tradycją sztuki kulinarnej Regionu 
Zachodniopomorskiego. Tradycją zanikającą. W  dziedzinie zainteresowań 
antropologii europejskiej, nadbałtyckiej zwłaszcza, temat „kulinarności rybac-
kiej” (przykład: szkoła szwedzkich badaczy: S. Erixsona i  N.A. Bringeusa) 
pozostaje symbolem indywidualizacji kulturowej tego środowiska. Kontekst 
ekosystemu jest oczywisty. Chcąc zrozumieć naturę rybackiej kulinarności, 
prześledźmy wątek funkcjonowania praktyki odzwierciedlenia zanikającej 
rzeczywistości (a tym samym bogactwa doświadczenia). 

Przykład. Wędzenie węgorza

Węgorza przed wędzeniem rozcina się do pewnego momentu. Długość 
rozcięcia uzależniona jest od umiejętności oraz doświadczenia rybaka. Usuwa 
się wnętrzności. Należy to robić ostrożnie i z wyczuciem aby nie uszkodzić 
woreczka żółciowego (rozlana żółć nadaje rybie gorzkiego smaku). Usuwa się 
skrzela i mózg gdyż podczas wędzenia tkanki te wydzielają gorycz. Podcina 
się węgorza do odpowiedniej wysokości na podbrzuszu. Następnie wypatro-
szonego węgorza wkłada się do solanki w proporcji 1 do 10 ( 1 kg soli — 10 
litrów wody). W solance moczy się węgorza przez co najmniej noc. Można 
trzymać rybę w solance nawet 2 lub 3 doby ale ryba i tak przyjmie tyle soli 
ile potrzebuje. Po wyjęciu ryby z solanki płucze się ją. Następnie wkłada się 
w środek drewniane rozpórki, aby ryba podczas wędzenia nie zasklepiła się. 
Kolejnym etapem jest nadzianie ryby na metalowe, własnoręcznie wykonane 
haki. Węgorza należy tak zawiesić, aby podczas procesu wędzenia nie spadł 
z haków. Należy zawiesić suma w jak najniższym punkcie a potem posuwając 
się do góry użyć jeszcze co najmniej dwóch haków. Zawieszanie ryby również 
zależy od doświadczenia i umiejętności rybaka. Także drewno używane do 
wędzenia ma duże znaczeni. Najczęściej wykorzystywana jest olcha, rosnąca 
na Wyspie Dąbina, którą rybacy z bazy dostarczali własnymi łodziami.

Proces wędzenia

Beczka do wędzenia musi być gorąca. Po włożeniu węgorza do beczki pod-
pala się go ogniem aby ryba się otworzyła. Po otwarci ryby ogień się zagasza 
i wędzi się dalej gorącym dymem przez ok. 2 godziny., aby przeszedł wędzonką 
i nabrał odpowiedniego koloru i smaku. Wędzi się drewnem olchowym. Cały 
czas trzeba pilnować tzw. otwarcia. Beczka nie posiada termometru więc cały 
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proces wędzenia polega na doświadczeniu rybaka. Wygląd ryby wskazuje 
czy nastąpiło otwarcie, brzuszki ryby powinny być podpalone. Jeżeli rybak 
stwierdzi, że brzuszki są odpowiednio podpalone gasi ogień — i jak to zostało 
wyżej zaznaczone  — dalszy proces wędzenia odbywa się gorącym dymem. 
Czas około dwóch godzin wędzenia podany jest orientacyjnie. Jest to średni 
czas  — długość wędzenia uzależniona jest od wielkości ryby. Najlepszy do 
tego jest sum węgorz o wadze 1,5 do 2,5 kg. Po uwędzeniu i wyjęciu z pieca 
suma układa się płasko, aby tłuszcz równomiernie rozprowadził się, a  ryba 
była soczysta i chrupka. Tak uwędzony węgorz gotowy jest do sprzedaży i kon-
sumpcji. Pan Dariusz Chrzanowski uczył się wędzenia już jako 10-letni chło-
piec. Jego nauczycielami byli „starzy rybacy”, m.in. Edward Dudlak, Henryk 
Modrzejewski, pan Wąsowski. Podobnie do węgorza można wędzić też inne 
ryby (leszcz, sum, płoć, troć). 

Fot. 16. Uwędzone przez D. Chrzanowskiego węgorze. Fotografia: W. Kopczyński

Leszcza się patroszy, wyjmuje wnętrzności i odcina skrzydła, ale zostawia 
łuski i łeb. Łuski zostawia się, aby ryba nie zsunęła się z haków (przytrzymują 
wędzące się, miękkie mięso ryby). Ryby można wędzić razem w  tej samej 
beczce, ponieważ wymagają jedynie innego czasu wędzenia. Leszcza wyciąga 
się z wędzenia po ok. 1–1,5 godz. w zależności od wielkości ryby. Im większy 
leszcz, tym lepszy do wędzenia (małe leszcze mają dużo ości). 
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Natomiast najsmaczniejsze uwędzone węgorze to te, które maja długość 
50–70 cm. Na swoje siedlisko wybiera wody ciepłe, w tym przypadku żeruje, 
poszukuje dużą ilość osadów dennych. Poławia się je za pomocą sieci staw-
nych. Przy wędzeniu węgorza proces ten sprawdza się ręcznie, tzn. sprawdza 
się miękkość wędzonej ryby. Jeżeli węgorz jest dostatecznie miękki (tu również 
ogromną rolę odgrywa doświadczenie rybaka), proces wędzenia jest zakoń-
czony. Należy w  tym miejscu nadmienić o  funkcjonowaniu wśród rybaków 
tradycji wzajemnej pomocy w dostarczaniu ryb oraz we wspólnym wędzeniu. 
Można śmiało powiedzieć, że mieliśmy w tym przypadku do czynienia ze zja-
wiskiem przystosowania jednostek (rybaków) do własnego środowiska kul-
turowego. To był standard codziennego zachowania tradycji w obrębie grupy 
społecznej jaką swego czasu tworzyli rybacy z peryferyjnej dzielnicy Szczecina

Fot. 17. Przepalona beczka służąca jako wędzarnia. Fotografia: W. Kopczyński.
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Konkluzja kulturowa: trzecia 
Nie sposób pominąć w  badaniach antropologicznych nad Lokalnymi 

Grupami Rybackimi tematu wykorzystania i  użytkowania naturalnego śro-
dowiska wodnego (jeziora, wybrzeże Bałtyku) w kształtowaniu obrazu rybo-
łówstwa regionu zachodniopomorskiego. Zmiany społeczno-ekonomiczne 
ilustrują teraźniejszość kulturową, zmieniający się styl w połowach ryb, użyt-
kowania taboru rybackiego, technologii dokarmiania i zarybiania akwenów 
wodnych. Kulturowa przemiana nastąpiła w ostatnich dwóch dekadach i łączy 
się niewątpliwie z  tak zwanymi „instrukcjami unijnymi”. W  zapomnienie 
odchodzi także drewniana technika szkutnicza, rozwijana po 1945 roku mię-
dzy innymi w takich miejscowościach, jak: Sianów, Szczecin Stołczyn, Nowe 
Warpno, Wolin, Trzebież Szczecińska. 

 

Fot. 18. Płaskodenna, drewniana łódź rybacka (wiosłowa) wykorzystywana do 
połowu ryb na jeziorze Miedwie. Fotografia: W. Kopczyński.
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Fot. 19. Wystawa plenerowa (ilustrowana narracja antropologiczna) zorganizowana 
w bazie rybackiej w Świnoujściu. Przykład działalności oświatowej Lokalnej Grupy 

Rybackiej Zalew Szczeciński z siedzibą w Świnoujściu. Fot.: W. Kopczyński.

Ostatnie przykłady drewnianego szkutnictwa odnajdujemy w przestrzeni 
muzealnej, między innymi w Muzeum Narodowym w Szczecinie, Muzeum 
Rybołówstwa w  Niechorzu. Zawód szkutnika stał się podobnie jak zawód 
kowala, bednarza, kaflarza, garncarza, plecionkarza zawodem ginącym.

Antropolog zajmujący się współczesnym obrazem rybołówstwa powinien 
zwrócić uwagę na zmiany technologiczne i kulturowe. Obraz rybaka jezioro-
wego, obraz rybaka morskiego i dalekomorskiego podporządkowany jest dzi-
siaj wartościom ekonomicznym. Dokumentacja tych zmian to uczestnictwo 
w analizie nowej rzeczywistości w przestrzeni Regionu Zachodniopomorskiego, 
to kulturowa analiza chwili historycznej. Przyszedł taki moment teraz.

Fot. 20. Stawy rybackie w Stawnie, użytkowane w ramach Stowarzyszenia Lokalnej 
Grupy rybackiej „Partnerstwo Drawy”. Fot.: W. Kopczyński.
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Fot. 21. Spotkanie z przedstawicielami Lokalnej Grupy Rybackiej „Sieja” 
w Marianowie. Pierwszy z lewej autor artykułu dr W. Kopczyński.

Słowa kluczowe: baza rybacka, antropologia miasta, przestrzeń wizualna, 
przestrzeń trwała, etnografia wizualna, etos, tradycja miejsca, fotografia etno-
graficzna, kody rzeczywistości.
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Natalia Maksymowicz1

Uniwersytet Szczeciński

Badania nad współczesną kulturą rybaków 
śródlądowych Pomorza Zachodniego

Tym, co odróżnia antropologię od innych nauk społecznych, jest nacisk, 
jaki kładzie ona na badania terenowe, będące najważniejszym źródłem zdo-
bycia wiedzy o społeczeństwie i kulturze2. Miejscem moich badań i obserwacji 
nad kulturą rybaków śródlądowych były akweny na terenie kilku Lokalnych 
Grup Rybackich na Pomorzu Zachodnim. Do realizacji przyjętego problemu 
badawczego wybrałam metodę diagnozy, która umożliwiła mi najlepszą 
interpretację przyjętych w pracy założeń. Metoda ta polega na rozpoznaniu 
badanego stanu rzeczy, określeniu jego fazy obecnej i  przewidywaniu jego 
tendencji rozwojowych na podstawie jego objawów, w oparciu o znajomość 
ogólnych prawidłowości. Pełna diagnoza ma za zadanie wyjaśniać szereg pro-
blemów związanych z badaną rzeczywistością. Należą do nich kwestie zwią-
zane z gatunkiem albo typem badanego przedmiotu, odpowiedzi na pytania 
dotyczące przyczyn, które pierwotnie miały wpływ na ciąg zdarzeń i dopro-
wadziły do obecnego stanu, znaczenia jakie dla całości, w której znajduje się 
dany proces, ma jego obecny stan, następnie, fazy rozwoju, w której stan ten 
się znajduje i jak się w przyszłości rozwinie3.

W celu zastosowania obranej metody dokonałam wyboru technik badaw-
czych, będących bardziej skonkretyzowanym sposobem postepowania nauko-
wego, określających sposób postepowania badawczego. W związku z powyż-
szym przeprowadzone badania charakteryzują aspekty współczesnego 

1 Dr Natalia Maksymowicz — adiunkt w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej 
Uniwersytetu Szczecińskiego.

2 T.H. Eriksen, Małe miejsca, wielkie sprawy, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa 
2009, s. 35.

3 S. Ziemski, Problemy dobrej diagnozy, Wiedza Powszechna, Warszawa 1973, s. 17, 68, 73.
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wykonywania zawodu rybaka na Pomorzu Zachodnim. Zebrany i uporządko-
wany materiał badawczy umożliwił mi zdiagnozowanie rzeczywistego stanu 
śródlądowej kultury rybackiej na Pomorzu Zachodnim.

W  niniejszej pracy prezentuję zdjęcia autorstwa badacza Roberta 
Borkowskiego, jest to niezwykle cenny materiał dokumentujący badania. 
Wizualność towarzyszy antropologii od zawsze — początkowo badacze przy-
gotowywali rysunki, które przedstawiały przede wszystkim kulturę material-
ną. Wizualność, jak i słowo mówione i pisane, w poznaniu naukowym mogą 
się uzupełniać, stanowiąc różne rodzaje wiedzy etnograficznej, których można 
doświadczyć i które można przedstawić na wiele różnych tekstualnych, wizu-
alnych i innych zmysłowych sposobów4.

Poniżej prezentuję opracowane fragmenty wywiadów, pogrupowane tema-
tycznie. Wypowiedzi respondentów oddają częściowo atmosferę przeprowa-
dzonych rozmów, dlatego zdecydowałam się zachować oryginalną pisownię. 
Wypowiedzi te są reprezentatywne dla kultury rybactwa śródlądowego na 
Pomorzu Zachodnim, a  przedstawienie ich w  tej formie niesie dodatkowy 
walor poznawczy.

Rybacy śródlądowi Pomorza Zachodniego

Zajmuję się rybołówstwem Od 1982 roku. Ojciec pływał, więc od 
dziecka miałem z tym styczność. Byłem z nim wiele razy na wodzie. 
Polubiłem tę pracę, wykonywaną pracę trzeba przecież lubić, nie? 
Ja za każdym razem jak w wodę wypływam, to tak czuję, jakbym 
wypływał pierwszy raz, tak panu powiem. Obszar łowisk nie jest 
odgórnie narzucony albo ustalony wśród rybaków. Mamy tutaj na 
bazie taką niepisaną zasadę: kto pierwszy zajmie miejsce, stanie na 
tym łowisku, to na drugi dzień (my to nazywamy 48 godzin), jeżeli 
rybak w ciągu tych 48 godzin nie pojedzie na to łowisko, to jest moż-
liwość, że ktoś może mu to miejsce zająć. Czyli jeżeli ktoś już, przypu-
śćmy, zdejmie z takiego miejsca sieci, to może tam jeszcze powrócić 
przed upływem tych 48 godzin? My łowimy wszędzie. W zasadzie od 
Trzebieży, w głąb Zalewu. Bo to tutaj, to jest tak zwana „Roztoka”.

Są rybacy, którzy tylko lubią Roztokę na przykład. Mamy takiego 
rybaka na bazie, że on się lubuje tylko w  tej Roztoce i  jeszcze na 
Odrze pływa w  stronę Szczecina, na jezioro Dąbskie, ale to tylko 

4 S. Pink, Etnografia wizualna. Obrazy, media i przedstawienie w badaniach, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, s. 15.
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jeden taki rybak jest. Reszta na Zalew jednak pływa. Rybołówstwo 
jest moim głównym zajęciem, w sensie źródła zarobku.

Łowieniem zajmuję od osiemdziesiątego czwartego roku i  jest 
to mój główny środek utrzymania. Nie wiem co to za miesiąc ten 
czerwiec, ale czerwiec i  lipiec: jutro mam telewizję, znaczy w nie-
dziele mam telewizję. Nagrywają program. Dzisiaj ty. W lipcu mam 
telewizję znów z Niemiec, z LDMu taki jest, to jest z kamerą wśród 
ludzi w tłumaczeniu na język polski. Coś takiego, no… pokazywane 
są różne zawody w różnych miejscowościach nie tylko w Niemczech, 
ale i w Polsce. I między innymi wybrali Stepnicę i będą pokazywali 
pracę rybaków, no nie? I też będę jeździł, nie wiem ile tam będą krę-
cili dwa-trzy dni ten film.

Bramy i łowiska

To są latarnie. Można powiedzieć są cztery bramy, pierwsza 
jest na wejściu do Świnoujścia, to jest pierwsza brama. Druga jest 
na wysokości Wolina i  Warpna. Trzecia jest tutaj koło Trzebieży, 
a czwarta jest na wysokości Trzebieży wyspy Chełminek. To są takie 
duże latarnie, tu między nimi przepływają statki. To jest nasz taki 
punkt orientacyjny, jeżeli mówimy gdzie jedziemy na łowisko, czy 
komuś mówimy gdzie jesteśmy na łowisku, to właśnie mówimy, że 
jesteśmy między drugą bramą, trzecią bramą, czwartą. My mamy 
określone swoje łowiska. Tak samo, na wschodniej stronie, na 
wschodniej stronie. Każde łowisko, ma jakiś symbol, znaczenie. Na 
Czarnocin jedziemy, jedziemy na Dołek, na kamień, na wieżę. Są 
takie punkty orientacyjne, na które się stawia sieci.

Ryby szukamy niestety nie tutaj, ale tam po drugiej stronie Zalewu, 
od Nowego Warpna aż po granice niemiecką. Tam jest przepływ tej 
ryby z tamtego zalewu w ten i tam ta ryba właściwie krąży. I tam są 
też rybacy z tych innych baz, jak to Nowe Warpno, Karsibór… Są 
rybacy, którzy tam łapią. No i niestety oni tam tą sieć zostawiają, ta 
ryba się tam łapie, a do nas nic tutaj nie trafi. Dlatego my pchamy 
się tam daleko, żeby coś złapać i mieć jakiś zysk z tego. A płynąć tam 
pod Nowe Warpno to jest dwie godziny w jedną stronę. Tam trzeba 
popracować, znowu dwie godziny… No i paliwo kosztuje, nie? 

Mamy łowiska wyznaczone. To jest tutaj Zatoka Odrzańska, 
rzeka Odra i Zalew Szczeciński. No i też mamy, można powiedzieć do 
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Trzebieży możemy wypływać. To jest takie nieformalne, kto pierw-
szy ten lepszy. Jeżeli zajmie się łowisko to można powiedzieć w ciągu 
dwudziestu czterech godzin, jeżeli łowisko nie jest wolne nikt na to 
łowisko nie wejdzie. To jest takie między nami prawo niepisane.

Łodzie

W  Stepnicy wszyscy mają mniej więcej jednakowe łódki tylko 
niektórzy mają coś nowszego, nowe łódki, nowe tabory pobudowali, 
a  niektórzy mają stare łódki, ale wszystkie są, można powiedzieć 
jednakowego wymiaru, od sześciu metrów do można powiedzieć 
siedmiu metrów. Modernizujemy te jednostki i  zakładamy windy. 
Tam dostaliśmy trochę dofinansowania z  tej Unii Europejskiej, ale 
tak wszystko się robiło ręcznie i czym mniejsza ta łódka tym łatwiej 
ją było właśnie ciągnąć, fakt, że się tam pomaga silnikiem, ale nie 
zawsze tym silnikiem się pomagało. Czym mniejsza łódka tym się 
łatwiej ją ciągło, razem z sieciami. Tego Unia nie dofinansowuje.

Ja Ci powiem ze starych czasów została ta łódka, którą ja mam 
to jest TP-28. Kiedyś byli szkutnicy w  Trzebieży. Teraz ten zawód 
już całkowicie wymarł. Nikt nie buduje łódek dębowych z drzewa. 
Tylko budują łódki plastikowe. Wytwórcą łódek plastikowych, które 
tu już są trzy jednostki, są produkowane w Miłowie. Ale jest jeszcze 
konkurencja, która buduje w Szczecinie. Na Pogodnie, czy jakoś tak.

Koszt wybudowania takiej łódki razem z silnikiem to jest około 
siedemdziesięciu tysięcy. Na sprzęt rybołówstwa są bez VAT-u. Tak. 
Nie ma na sprzęt, na osprzęt na budowę nie ma VAT-u. Tak samo 
silniki do jednostek możemy kupować bez VAT-u.

Najważniejsze w  rybołówstwie to jest bezpieczeństwo. Łódka 
drewniana jest toporna, ciężka, nie ma takiej wyporności. A ta jed-
nostki plastikowe oni musieli dociążać. Mieli tak dużą wyporność, że 
musieli dociążać ołowiem. No i w sterce jest nalany ołów, po trzysta 
kilo ołowiu. Lali, żeby dociążać taką jednostkę, z  tego względu, że 
ona się na wodzie zachowywała jak piłka.

Numery jednostek są nadawane przez Inspektorat, przez Urząd 
Morski. To jest coś takiego jak… Tu żeby zarejestrować taką łódkę, to 
trzeba naprawdę, przejść dużo procedur. Bo to jest nadanie numeru, 
nadanie klasy, kartę bezpieczeństwa, licencję połowową, specjalne 
zezwolenie… dużo jest papierów. I  to trzeba przez Urząd Morski 
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my… Klasę odnawiamy co… dostajemy na pięć lat, odnawiamy co 
trzy lata, a kartę bezpieczeństwa dostajemy na pięć lat, ale co roku 
musimy ją po prostu aktualizować.

Łodzie mają swoje nazwy. No i po tych numerach zawsze. Są tam 
jakieś przezwiska, ksywki, czy jak to nazwać, ale to między nami. 
A tak ogólnie to się mówi STP10, STP5, STP1… Albo po nazwisku.

Moja łódź jest na siedem trzydzieści metra długa, szeroka na dwa 
dwadzieścia, wykonana tutaj u nas w Miłowie. Płacimy dzierżawę, 
tym się też zajmuje spółka. Płacimy za wynajęcie tego tutaj portu, 
do gminy. Ile tego jest dokładnie nie powiem, ale są to, wiadomo, 
koszty jakieś tam. Bo niestety, jak wszystko idzie w górę, tak i tutaj, 
dzierżawę nam podnoszą od czasu do czasu. Ale z drugiej strony te 
budy tutaj postawione, tutaj tabliczka wisi, to jest nowa rzecz, unia 
nam to dała, ale to gmina nam to wybudowała, to gmina się tym 
zajęła. Gmina też musiała jakieś pieniążki na to wyłożyć. Po prostu 
wójt chce, żeby ten port był. Stepnica jest znana z tego. Także — nie 
mogę powiedzieć — dba o nas.

Kutry

Kutry już żeśmy zezłomowali, to przepadło. Na kutrach jest cał-
kiem inny sprzęt, tam były niewody. To była sieć taka, którą się cią-
gło przez dwa kutry. W środku była matnia. Ciągnęliśmy pomiędzy 
dwoma kutrami, stawaliśmy na kotwicy, windy ciągły. I ten niewód 
szedł w stronę brzegu. A teraz, na łódkach, to łowimy na wontony, 
to jest inny sprzęt. Na kutrach te niewody to był główny sprzęt, a te 
wontony taki pomocniczy. Nieraz wolno było wontonami łapać, jak 
był na przykład okres ochronny na sandacza, można było łapać oko-
nia. To właśnie się łapało na wontony okonia i płotki. I ten sprzęt 
mi został. W  tym czasie jak łapałem na niewody, wtedy miałem 
taką małą łódkę jeszcze. No i ta łódka mi została, jak zezłomowa-
liśmy te kutry, więc zostałem dalej jako rybak. Wszyscy właściwie 
z mojego zespołu, a było nas sześciu… To znaczy czterech rybaków, 
wykupiliśmy wspólnie licencje i żeśmy jeszcze dwóch najmowali, bo 
na kutrze sześciu musiało być. Musi być sześciu. Po prostu taka jest 
praca, tyle wymaga osób, żeby ta praca szła. Sprzęt to nigdy nie był 
prywatny. Jak były te kutry i ten niewód to też nie było to prywatne. 
Sprzęt ktoś tam nadał z góry, ale o sprzęt żeśmy dbali sami we. Teraz 
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pływamy ja i mój syn. Przy tym sprzęcie, na którym teraz się robi 
potrzebne są dwie osoby. Jeden kieruje, drugi zbiera. Nie trzeba do 
tego tyle ludzi co kiedyś. Kutry były kiedyś, teraz są łodzie rybackie. 
W naszym przypadku ja jestem kierownikiem, mam większy staż, 
dlatego jestem tym kierownikiem.

Własność

Ja Ci powiem, jak było kiedyś. Kiedyś to wszystko było Państwowe. 
To podlegało pod "Certę". Kutry, jednostki, wszystkie, zatrudnia-
łeś się jako pracownik do „Certy”. Robiłeś tam kurs rybaka, teraz 
nawet jeżeli jesteś zatrudniony przez dwa lata na jednostce to auto-
matycznie dostajesz starszego marynarza, kiedyś było rybaka teraz 
jest marynarza i możesz prowadzić jednostkę do piętnastu metrów 
długości i  stu pięćdziesięciu koni. Teraz nie. Teraz to jest wszystko 
w  prywatnych rękach i  żeby dostać zezwolenie na połów to byś 
musiał jechać do inspektoratu, gdzie na sto procent byś zezwolenia 
nie dostał z tego względu, że Unia Europejska zredukowała rybołów-
stwo do tego stanu, że więcej nie może być zatrudnionych na danym 
akwenie których jest. Jeżeli rybak zrezygnuje z rybołówstwa, może 
odsprzedać swój udział komuś obcemu, wtedy on na jego miejsce 
wejdzie. Tu chodzi o to, kto da więcej! Jeżeli ktoś da więcej, to dostaje 
ten, ale było coś takiego jak (zakłócenia w dyktafonie) złomowania. 
Każda jednostka ma określoną wyporność. Przeważnie nasze wszyst-
kie jednostki to mają od jeden siedemdziesiąt pięć GT do dwóch GT 
wyporności. I za takie jedno GT Unia płaciła do tej pory, bo się ten 
program zakończył w 2013 roku — dziesięć tysięcy euro za złomo-
wanie. Ale — już po złomowaniu tych jednostek, które tutaj zostały 
zezłomowane, bo tutaj… zaraz ile to było, tu było trzydziestu dwóch 
rybaków. Tu był cztery niewody. Osiem jednostek, które chodziły 
w tukę. Cztery niewody. Zostały ze złomowane.

Redukcja rybołówstwa została naprawdę ograniczona do mini-
mum na Zalewie Szczecińskim i już teraz nawet zostało coś takiego 
prowadzone — jeżeli jeden rybak złomował to już nie zostało sprzęt, 
zlikwidowany GT ani nic, tylko zostało rozdzielone wśród rybaków. 
Także ani nie zostanie jednostki, tej samej jednostki moc połowowa 
zostanie, sprzęt to samo. Ani nie zwiększą, ani nie zmniejszą.
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Może by byli chętni, tylko jest taka jedna zasada, ja to się mówi, 
lepiej pół kilo swojej roboty niż kilogram u kogoś innego. Także to jest 
prywatny interes, o niego musisz dbać. I widzisz jesteś sam dla siebie 
kierownikiem, nikt nad Tobą nie stoi. Chcesz, wypływasz, nie chcesz 
nie wypływasz, chcesz pracujesz, nie chcesz nie pracujesz.

Zespół

Przepisy nawet zabraniają wypływać samemu. Nikt z  nas nie 
może, nie powinien wypływać samemu. Ale samemu nic nie zrobi 
na wodzie. Musi być zawsze dwóch. Jeden przy sterze, drugi przy 
wystawianiu sieci, przy wyciąganiu sieci, zawsze musi być dwóch. 
Jeden nie da rady.

W  moim przypadku, wiadomo  — ja pływam z  synem. Ale 
w  innych przypadkach to jest jeden właściciel i  on sobie najmuje 
człowieka. A  to jest zmienna rzecz. Raz pływa ten, raz tamten. 
Dobrze jest trzymać jednego człowieka, bo on jak popływa, to już 
trochę kuma, jak to się mówi. A to są w większości ci ludzie najmo-
wani, że oni nie mają stałego zatrudnienia. Jak coś znajdą lepszego 
to pójdą gdzie indziej. Tutaj mają płacone dniówki, albo od ryby, 
zależy jak się kto dogada. Praktycznie, trzeba mieć jakieś doświad-
czenie troszkę. Są na przykład ludzie, którzy pracowali na morzu 
i zrezygnowali z tego morza, tacy są tu też. No i były też takie układy, 
że oni pływali do pomocy z tymi właścicielami. Ja jestem z synem, 
ale reszta, to jest jeden właściciel i najmuje sobie kogoś do pomocy, 
żeby tą rybę wybrać.

Konflikty i dobry kierownik jednostki

Każde jedne społeczeństwo, gdzie pracuje przykładowo dwuna-
stu ludzi, to zawsze są, można powiedzieć jakieś kłótnie, niedogada-
nia, różne sytuacje. Jeden złapie, łowisko zajmie dobre, więc drugi 
chce go tam jakoś podejść, trochę bliżej się do niego przybliżyć. A ten 
mówi, że niezgodnie z przepisami, bo powinno być dwieście metrów, 
a Ty jesteś przykładowo sto pięćdziesiąt metrów! Są. Nie da się ukryć. 
Tam, gdzie jest dwunastu ludzi, nawet w rodzinie.

Jakie cechy powinien posiadać kierownik jednostki? No faktycznie 
ciężko na to odpowiedzieć, jak się mówi o sobie. No trzeba mieć nosa 
do tej ryby, ale też trzeba być wyrozumiałym. Bo w przypadku, gdy 
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jest zespół, i jest w zespole człowiek najęty, wtedy jest dużo łatwiej 
kierownikowi wydawać polecenia. Ale w  rodzinie, do syna… To 
wiadomo, że to jest już inny układ, znacznie cięższy układ. Tutaj 
w ogóle mało kto może coś na ten temat pomyśleć, bo nie ma takich 
układów. Dużo ciężej się pracuje, trzeba mieć dużą wyrozumiałość, 
dużo pokory. No i trzeba umieć ustępować. Wy jesteście młodzi, ale 
ja już mam ponad 55 lat… Niestety młodzież teraz jest taka, jakby 
wszystko wiedziała lepiej od nas. Na wodzie jest podobnie. A to jest 
znacznie większe ryzyko, jest się na tej wodzie… Ja mówię o  róż-
nych rzeczach, o pogodzie… Pogoda nas jednak czasem zaskakuje, 
różnie bywa. Doświadczenie jest ważne. Na przykład nałapie się tej 
ryby, łódka jest obciążona… Młodzi oczywiście też mają swoje dobre 
cechy, bo są zawsze chętni… W moim przypadku na przykład syn 
lubi tę robotę i to jest też ważne.

Praca zależna od pogody… i Unii Europejskiej

Wszystko zależy od pogody. Ale jak jest pogoda, to pływamy cały 
czas. Łapię powiedzmy sandacza. No to jadę na wodę po południu, 
sprzęt stoi przez całą noc, ja jadę potem rano i to zbieram. Zabieram 
te siatki na pokład, przywożę tutaj (do bazy — przyp.), wkładamy to 
z synem do swojej budy, tam mamy jeszcze dwóch czy trzech ludzi do 
pomocy i pomagają to obrobić.

Kiedy kończy się sezon połowowy łodzie stoją tutaj. To też jest 
taka, powiedzmy, trochę atrakcja dla nas. Jak stoimy, jest zamarz-
nięte, nie zajmujemy się inną działalnością. Tego się trzymamy. Unia 
chce, abyśmy czymś jeszcze dodatkowo się zajęli przy okazji, są na 
to pieniądze, ale ja to nie mam pomysłu. Zresztą nie tylko ja, bo 
nikt jeszcze z nas takiej dodatkowej działalności nie otworzył. No 
więc przychodzimy i dbamy o  te nasze łodzie. Kujemy lód, mamy 
jakieś zajęcie. Ale w  tamtym sezonie wybudowałem taki stojak 
i będę wyciągał na ten stojak. Wiadomo, łódka jak stoi w lodzie to 
też niszczeje, lód napiera na nią… Koledzy też przymierzają się, żeby 
wyciągać. Jak jest zima, a lody nie pływają, nie ma takich strasznych 
mrozów, to my pływamy. Nawet i w grudniu i styczniu, są takie lata, 
że nie jest zamarznięte, to wtedy normalnie pływamy. Ale to też nie 
wiadomo do końca jaka ta pogoda będzie, czy będzie można pływać 
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czy nie, no więc z tym wyciąganiem tak się nie spieszymy. Bo to są 
raz, że koszty, a dwa, że czas, nie, bo trzeba dźwig sprowadzić…

Unia płaci za ochronę gatunków i zasobów rybnych, to jest na czas 
ochrony, żeby rybacy nie poławiali, bo jest ochrona od piętnastego 
kwietnia do piętnastego maja na sandacza, ale możemy łapać każdą 
jedną inną rybę. Tak samo, żeby łapać okonia, możemy łapać leszcza, 
tylko leszcza nie złapiemy, bo nie możemy stawiać większych siatek 
niż oczko trzydzieści pięć milimetrów. Także leszcza nie złapiemy. 
I żeby właśnie wyeliminować rybaków z Zalewu Szczecińskiego, więc 
ogłosili już trzeci nabór, trzeci raz będziemy mieli postawione po dwa 
miesiące. Od piętnastego kwietnia do piętnastego maja.

Poza tym nie ma ograniczenia, pory godzin, nas tylko ograni-
cza sezon połowowy. Sezon połowowy i temperatura. Teraz, dopóki 
jeszcze jest zimno to jest taka specyficzna ta wiosna, że jest bardzo 
zimno. Tak więc możemy sobie wypływać wieczorem, postawić siatki 
i rano zebrać. Ale już jak się zaczną upały i temperatura wody cho-
ciaż teraz temperatura wody naprawdę ma dwadzieścia stopni, tak 
pokazuje na sondzie. Czasem woda jest cieplejsza od temperatury 
zewnętrznej. Jak jeszcze przyjdą większe upały to będziemy jeździli 
po południu z  tego względu, że żeby dowieźć świeżą rybę ona nie 
może dłużej leżeć w wodzie jak, można powiedzieć siatka nie może 
dłużej stać, jakieś trzy cztery godziny. Za to, że woda jest cieplej-
sza, ryba się szybciej dusi, ma mniej tlenu i wtedy nie jest tak war-
tościowa ryba jak już poleży przykładowo dziesięć czy dwanaście 
godzin w wodzie.

Kiedy woda jest chłodna, to całą noc może przeleżeć. Jeszcze nor-
malnie jest rano ryba żywa. Codziennie zabieramy żywą rybę. No 
przeważnie wypływamy wszyscy o  jednej porze i  ryba jest można 
powiedzieć wybrana do godziny dwunastej, to jest o godzinie pierw-
szej samochód wybiera rybę. Bardzo szybko zdajemy rybę, po prostu 
od nas z chłodni idzie do przetwórni bardzo szybko.

Najlepsza sezon, pora na połowy to jest jesień, można powiedzieć 
od sierpnia, od końca sierpnia. Można powiedzieć do końca roku, do 
zamarznięcia. Chociaż pod koniec roku to tylko się łapie kurde san-
dacza i tam, miętusa i te inne, no i ogranicza nas ochrona. I najlepsze 
jest po roku wiosną. Można powiedzieć w kwietniu, kiedy ryba idzie 
na tarło. I znów są okresy ochronne. Ustawowo tak od piętnastego 
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kwietnia do piętnastego maja jest okres ochronny na sandacza no to 
się połapuje wtedy okonia, płotkę inną rybę.

Najwięcej się łowi u nas okonia, płoć, sandacz, leszcz. To są te 
podstawowe gatunki, na których my po prostu egzystujemy. W latach 
pięćdziesiątych okoń był traktowany jako chwast. Nikt go nie chciał 
jeść. Poławiało się głównie węgorza, sandacza i leszcza. A tera jest 
okoń rybą typowo eksportową. Można powiedzieć, no tam na kraj 
też idzie, bo już ludzie zaczynają to jeść. Tylko, że okoń jest drogą 
rybą. Nie każdy może sobie pozwolić, żeby kupić, więc jest typową 
rybą eksportową.

Łowi się cały rok, również zimą też się łowi. Jeżeli nie jest zamar-
znięte, jeżeli nie ma pola lodowego i urząd morski nie ogłosi, że jest 
zalodzenie na zalewie to możemy wyjść. Możemy wypływać tylko 
nas ogranicza zalodzenie, siła wiatru, bo przeważnie każda łódka 
ma do pięciu w skali Boforta może wyjść na zalew. Także nie mamy 
ograniczenia, cały rok możemy łapać.

W czasie mrozów nie zarzuca się sieci z tego względu, że nikt nie 
zaryzykuje, za drogi sprzęt, żebyśmy sobie pozwolili, żeby nam kra 
zabrała. Monitorujemy prognozy pogody. Jest prawdopodobnie sześć 
czy siedem stacji tych doplerowskich na wybrzeżu. Podają dosyć 
bardzo dobrze pogodę. A zwłaszcza radary doplerowskie. To oni od 
samego… do nabrzeża monitorują pogodę. Ciśnienie, siłę wiatru kie-
runek wiatru. I oni mogą określić z dokładnością, do można powie-
dzieć godziny, dwie kiedy ten wiatr przyjdzie. Powiem Ci sprawdza 
się. One są nieweryfikowane można powiedzieć te, bo oni tylko okre-
ślają to mniej więcej w  skali dwanaście godzin. Że teraz siła wia-
tru jest dwa cztery, na najbliższe dwanaście godzin wzrośnie trzy 
pięć. W ten sposób. Ale są też takie prognozy nie weryfikowane przez 
meteorologów, gdzie jest podawane co trzy godziny. Siła wiatru, kie-
runek wiatru, ciśnienie czy spadek ciśnienia i powiem Ci szczerze 
sprawdza się, naprawdę.

Powiem Ci szczerze, że pod lodem nikt z nas nie próbował łowić. 
I nawet wiesz co Ci powiem, ciekawe to jest pytanie, bo, ja się zasta-
nawiałem, zadzwonić do inspektora i  zapytać się czy możemy my 
poławiać pod lodem. Chociaż my nie mamy ograniczeń połowowych. 
Tylko na jakiej zasadzie, łódką nie wypłyniemy. Musielibyśmy to cią-
gnąć na sankach. Gdzie kupujemy sprzęt w Ostródzie na Mazurach. 
No to mają tam nawet takie coś co się nazywa U-bot, łódka którą 
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wpuszcza się pod lód z  linką, ona tam daje sygnały i  dźwiękowe 
i  akustyczne. I  ona sobie płynie tam pięćdziesiąt metrów czy tam 
sto metrów wykopuje się przerębel, wyciąga się łódkę, ona ciągnie za 
sobą sznurek, przywiązuje się sieci i przeciąga się te sieci pod lodem. 
Ale my nie stosowaliśmy. Tu nikt nie stosuje tego na zalewie. Nie 
wiem dlaczego, ale nie stosuje nikt.

Może by i  stosowali, tylko zalew jest bardzo zdradliwy. On jest 
płytki, tu występują bardzo silne prądy. Tu naprawdę można bardzo 
łatwo wpaść do wody. Tu już na samym początku to było… no teraz 
się już nie słyszy, bo nie ma takich zim, ale kiedyś to i akcje ratowni-
cze były i śmigłowcami podbierano, bo dwieście ludzi na krach pły-
wało i komarki, czyli skutery się topiły i holownikami podpływali, 
z  frajdy się jeden utopił, można powiedzieć, ekstremalny sport na 
zalewie uprawiał, wpadł w przerębel…

Łowimy pod lodem. Kiedyś pamiętam, jak dopiero się przyjąłem 
do tej pracy, to zimy były inne. Był lód i po metrze. Ale to tak rekre-
acyjnie, na sportowo, można powiedzieć. Wiedziało się jak to się 
robi, szło się tam na przystań i się próbowało złapać, tak dla siebie, 
zobaczyć jak to jest, ale to nie dla zarobku, ale tak na sportowo.

Rybactwo to jest prywatny interes. Jest zgłoszona działalność 
gospodarcza. Zezwolenie wydaje Urząd Morski, inspektorat na 
połów. To jest ograniczone przez Unię, że może być tylko na danym 
Akronie tyle i  tyle jednostek, i  tyle i  tyle sprzętu połowowego i  tak 
samo moc silników… Teraz tak jest zredukowane w każdym bądź 
razie, że ani nie da rady zwiększyć, ani zmniejszyć. Nikt nie dostanie 
licencji połowu, łódkę możesz sobie zarejestrować jako rybacką, obo-
jętnie co, ale zezwolenia specjalnego…

Burza

Nie da się tak szybko uciec burzy z tego względu, że każda jed-
nostka, która tutaj pływa, ona osiąga maksymalnie czternaście kilo-
metrów na godzinę. To jest maksimum. Ale tak przeważnie pływają 
od dziesięciu kilometrów na godzinę do dwunastu i pół, w zależności 
jaki jest silnik. I nie da się uciec. Jeżeli jest się koło trzeciej bramy, koło 
drugiej bramy, zerwie się najgorszy wiatr, dla nas to jest północny 
zachód, północny zachodni wiatr. To wieje tam od Świnoujścia, od 
Nowego Warpna i ten. To jest najgorszy wiatr. I nie da się uciec, jeżeli 
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taki wiatr zerwie się, potrafi się zerwać w ciągu dwudziestu minut. 
Od zera, od flauty. Zmieni się kierunek przykładowo z  południo-
wego czy wschodniego na północny. W ciągu dwudziestu minut. Ja 
już miałem taką sytuację, że wyobraź sobie wyjeżdżam sobie tutaj. 
Siadam sobie na rufę na łódeczce, zero wiatru, flauta rozebrany 
jak do rosołu, sztormiaku sobie nie wziąłem, wyjeżdżam na zalew 
to jest około godziny dziesięciu minut i zauważam takie zjawisko: 
wiatr wschodni, ciśnienie… znaczy wiatr, to można powiedzieć, że 
nie było wiatru, ale ciśnienie ze wschodu zderzyło się z ciśnieniem 
z zachodu. Na wodzie zero wiatru. Normalnie woda się tak goto-
wała. Normalnie tak, jakby deszcz padał i krople. I w ciągu dosłow-
nie dwudziestu minut zrywa się tak potężny sztorm, że wróciłem 
do domu. Nie postawiłem siatek. I to często się zdarza. Naprawdę, 
najbardziej się zdarza teraz, tą porą. Teraz bo to jest taki okres sztor-
mów, że można powiedzieć czerwiec. No wiosna. Jest okres. I jesień. 
Jesień, dopiero się zaczyna tak można powiedzieć w listopadzie tak 
uspokaja… tak listopad, sierpień do września to jest spokojnie, już 
od września z powrotem przychodzą sztormy.

Nawet w czasie burzy nie zostawia się sprzętu. Z tego względu, 
że i tak po niego musisz popłynąć, a taki sztorm potrafi trwać mini-
mum dwa trzy dni. Nie dość, że zmarnujesz rybę, to tej sieci możesz 
nie wyciągnąć, bo się nazbiera muszli, nazbierają się różne śmieci 
i stracisz sprzęt. Także nie. Po prostu jak jesteśmy na wodzie, zamiast 
czekać na razie trzy cztery godziny, żeby zebrać sieci, to rozbieramy je 
natychmiast. Tak było kiedyś, to były mistrzostwa świata w Korei. To 
był, dwutysięczny chyba drugi rok. Co my graliśmy z amerykanami. 
Jakoś tak. Przegraliśmy, słuchaliśmy telewizory dwanaście volt na 
tym, na zalew. Jesteśmy koło toru wodnego, pod Wolinem. Łapiemy 
rybę. Flauta. Zero wiatru, nic nie ma. Oglądamy se mecz z kolegą, 
kolega dobił do burty, no i  patrzymy, a  tam lekka taka chmurka, 
zaciemnienie. Aaaa! Z  tego nie będzie deszczu. Właśnie kolega 
wypłynął stawiać sieci. A z tego nie będzie deszczu. Drugi raz spoj-
rzałem, można powiedzieć za jakieś pięć minut, mówię, kurde, ale 
tam się błyska — uciekamy. Było zero wiatru jak zaczęliśmy zbierać 
sieci. I nie zdążyliśmy. I tylko było tak — jedna burza przeszła. Nie 
przeskoczyła zalewu, tylko szła wzdłuż zalewu, Trzebież — Szczecin. 
A druga przeskoczyła aż Świnę i od strony Wolina nas zaatakowała, 
od północy. No to można powiedzieć, zdążyliśmy tylko zebrać sieci 
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i  z  tymi siećmi wracaliśmy, to zerwał się taki wiatr, że to coś nie 
do pomyślenia. Ja to, jak to się mówi „śmierć w oczach”. Najgorsze, 
że akurat wiatr był z  tyłu, to wszystkie sieci musiałem, jak to się 
mówi, przebunkrować na dziób, żeby rufę odciążyć. A deszcz taki się 
zerwał, że nie było widać dziobu łodzi. Ja miałem takie wrażenie, 
że pieron jakieś sto metrów ode mnie w wodę uderzył. Ale to tylko 
miałem takie złudzenie. Są takie kurde…

Dzień połowu

Od dłuższego czasu wypływamy o godzinie trzeciej rano. Czwarta 
rano. Różnie. Tak w nocy. Z tego względu, że my tam na godzinę mak-
symalnie dziewiątą, dziesiątą ryba już była w magazynie. I jedziemy 
na łowisko, teraz jeździmy aż pod Warnołękę. To jest za Trzebieżą, 
między Warpnem, taka miejscowość Warnołęka. No i tam ustawia-
liśmy siatki, to tam jedziemy godzinę pięćdziesiąt minut. Siatki się 
zbiera, od dwóch godzin, zależy do dwie i pół godziny i się wraca. 
Teraz tak robimy, z  tego względu, że jedziemy, o  teraz jak kolega 
pojechał po południu postawić siatki. Z tego względu, żeby ryba się 
nie łapała w dzień, jak jest ciepło tylko, że jak jest chłodniej, można 
powiedzieć, pod wieczór. I one rano o godzinie maksymalnie czwar-
tej rano musimy jechać odebrać te sieci. I tak będzie. Tak samo my. 
Jedziemy o godzinie czwartej, czy tam trzeciej, zbieramy siatki, przy-
jeżdżamy, wybieramy rybę, układamy siatki, jedziemy po południu 
o godzinie tak przeważnie wyjeżdżamy czwartej, jak się tam zajeż-
dża to jest godzina szósta. Stawiamy to jest w pół do siódmej i siatki 
są postawione wracamy do domu i  rano jedziemy zbierać. Jedni 
wypływają z  samego rana i  wieczorem zawijają połów, a  drudzy 
odwrotnie, dopiero wieczorem… on idzie postawić siatki, a będzie 
zbierał i tak rano. Wystawić po prostu sieci on ich nie będzie zbierał. 
Dopiero rano je będzie zbierał.

Po połowie

My ryby odprowadzamy, można powiedzieć do przetwórni. Jest 
„Certa” w Trzebieży. Starej spółka rybacka, która zatrudniała ryba-
ków. W  dziewięćdziesiątym czwartym roku spółka się rozsypała. 
My byliśmy jako pracownicy w spółce zatrudnieni. W dziewięćdzie-
siątym czwartym roku przeszliśmy na prywatkę. Zbankrutowała 
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spółka „Certa”. I  wtedy trzeba było sobie samemu radzić. Wtedy 
sami założyliśmy w  dziewięćdziesiątym czwartym roku działal-
ność gospodarczą, zarejestrowaliśmy ją w gminie, zaczęliśmy dzia-
łać na swój własny rachunek, zatrudniliśmy jak to się mówi, pre-
zesa z zewnątrz który dba o sprzedaż naszych ryb. Sprzedaje różnie, 
nawet do Wrocławia, płotka idzie do ogrodów zoologicznych.

My zdajemy rybę, zdajemy sandacza, mamy płacone przykła-
dowo po dwadzieścia złotych. My dostaniemy dziewiętnaście złotych, 
a złotówka idzie na utrzymanie bazy. Tak samo z okonia mamy tam 
przykładowo po czternaście złotych, on nam wypłaca po trzynaście 
pięćdziesiąt a pięćdziesiąt groszy idzie na utrzymanie bazy. Jeżeli nie 
starcza na dzierżawę, na prąd, na wodę i  na utrzymanie kierow-
nika i sprzątaczki, to my w ramach dopłaty, dopłacamy. Wystawiają 
nam coś takiego jak fakturę dopłat, gdzie musimy utrzymać tą bazę 
i dopłacamy finansowo wtedy od każdej jednej łódki.

Jest nas tutaj dziesięciu rybaków, znaczy jest dziesięć łódek, dwu-
nastu rybaków. I  te dziesięć łódek utrzymuje całą bazę przez cały 
rok, razem z dzierżawą, z prądem z amortyzacją z tymi innymi.

Zasady dzielenia dochodu z połowu

W moim przypadku procentowo się dzielimy. Syn w miarę naby-
wania doświadczenia… Ja mu zwiększam procent. Zaczynał od 
20%, teraz już jak 12 lat pływa ze mną… Ma 29 lat. To już 12 lat 
na wodzie. Teraz już po tym czasie ma 40%, a ja mam 60. Ale przy 
innych zespołach, to raczej dniówkę płacą właściciele lodzi.

My zdajemy rybę do magazynu, jako do spółki. Spółka handluje 
tą rybą. Mamy prezesa spółki, zarząd… Oni handlują tą rybą. No 
i nabywcy to nie są przypadkowe osoby.

Ja po prostu, mam wspólnika, on ma pięćdziesiąt procent udziału 
ja mam pięćdziesiąt procent udziału. Dzielimy się pięćdziesiąt na 
pięćdziesiąt rybą, kosztami utrzymania bazy czy kosztami utrzyma-
nia jednostki, dzielimy się na pół. Tutaj jest tylko paru takich rybaków 
którzy mają wspólników, a jest paru rybaków, którzy zatrudniają.

Kasy fiskalne dla rybaków

Chcieli wprowadzić kasy fiskalne dla rybaków, bo możemy sprze-
dawać rybę z burty. Spaliło to na panewce ze względu, że ten, kasę 
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trzeba podłączyć pod prąd a na jednostkach wiadomo prądu nie ma. 
Jakoś ten projekt upadł no nie? Ale musimy to wykazywać, każdą 
sprzedaną rybę. Na tej zasadzie.

Ja tutaj widzę, że smażalnia ryb, czy ta tawerna, oni bazują już 
na rybach przetworzonych. Z  tego względu, że sanepid daje takie 
warunki, że naprawdę jest problem tą rybę przetworzyć, trzeba mieć 
naprawdę warunki, trzeba rybę oskrobać, trzeba mieć podpisaną 
umowę z bakutilem, żeby odprowadzić te nieczystości, które pozo-
stają, flaki, te inne bajery, także smażalnie nie chcą, żadna smażal-
nia się nie chce z tym bawić. Znaczy się, my mamy umowę z tym 
samym kontrahentem, co oddajemy rybę. I od tego samego kontra-
henta biorą te smażalnie. Tylko, żeby przetworzył, to chodzi o prze-
tworzenie ryby, gotowe filety, nie musi się martwić ze zbyciem tych 
nieczystości pozostałych po tym.

Najbardziej atrakcyjną rybą, na której bazujemy jest okoń. 
Chociaż, nas ewenement był w zeszłym roku — sandacz. Naprawdę 
dużo ludzi nie wie, skąd się wziął ten sandacz w Zalewie. Pytaliśmy 
się Pana Kajniaka z  MIR-u ze Świnoujścia, też nie wie, nie mógł 
określić, skąd ten sandacz weszedł w zalew. On naprawdę, kupę lat 
nie było tyle sandacza, co w tym roku. A zwłaszcza na jesień, bo się 
nie mówi o wiośnie. Ona wtedy wchodzi w tarło, ale chodzi o jesień. 
Nie było tyle tego sandacza. Ale głównie bazujemy na płotce i oko-
niu. To są nasze podstawy.

Mamy tutaj miejsce specjalne, gdzie przechowuje się te zło-
wione ryby na bazie, znaczy się, to było współfinansowane z Unią 
Europejską, wójt dostał dofinansowanie, część było z budżetu gminy, 
część było z Unii Europejskiej. Jest piękna chłodnia zrobiona, mamy 
piękną cillę do robienia lodu. Ona robi, można powiedzieć dwie i pół 
tony na dobę lodu. Także, ryba po wyciągnięciu z wody szybko trafia.

Smaczna ryba

Łosoś, tutaj to tylko łosoś. Tym sprzętem, którym my łapiemy, 
węgorza nie złapiesz. To znaczy są takie rzadkie przypadki, bo on 
czasem zaśnie. Jak płyniemy dość wcześnie, to on normalnie leży 
sobie na dnie i śpi. Na przykład może sobie zasnąć na siatce i śpi tam. 
No i bywa, że ciągniesz, patrzysz, a tu węgorz jest. Ale to nie są duże 
głębokości, my pracujemy maksymalnie na pięciu, sześciu metrach. 
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A tak to trzy metry, dwa i pół, płytko. No i zdarzy się ten łosoś czasem. 
Łososia to my nie łapiemy hurtowo, tak jak inne ryby, czy okonia, czy 
sandacza czy leszcza. To są pojedyncze egzemplarze. No i wtedy taka 
rybka idzie sobie do wędzenia. Jest tutaj taka pani, która zajmuje się 
wędzeniem. Wszyscy w Miłowie z jej usług korzystają. 

Sprzęt, czyli narzędzia rybackie

Mamy coś takiego jak specjalne zezwolenie. Które się odnawia co 
roku, co roku musisz dostać specjalne zezwolenia, jest licencja poło-
wowa na daną jednostkę, którą masz, można powiedzieć beztermi-
nowo. Ale co roku musisz mieć specjalne zezwolenie. I to specjalne 
zezwolenie, tam masz określony sprzęt którym możesz poławiać.

Mieroże, netsy i alchamy

To nie jest już taki sprzęt jak kiedyś, że były siatki, te wontony 
z innego materiału. Teraz są z żyłki i tego nie trzeba suszyć. Przedtem 
był nylon. Te siatki, one bardzo szybko się niszczyły. A żyłka nic nie 
potrzebuje, ona wytrzymuje. Czasem trzeba przeszyć, ale to robimy 
sami. To się nazywa płotno inaczej, tego wontonu, ono wytrzymuje 
dwa czy trzy sezony i  potem się przeszywa. Kupuje się następne 
płótno i się przeszywa. Teraz łowimy tylko na „won-to-ny”. Na oko-
nia siatki muszą mieć oka trzydzieścisześć minimetrów. Wontony 
na sandacza, wontony na leszcza, oka mają odpowiednio od pięć-
dziesięciu do stu. I to jest cały nasz sprzęt. Mamy jeszcze w licencji 
haczyki, ale nie używamy tego sprzętu. 

Tak jak ja mam, moim głównym środkiem połowowym, to jest 
siatki, to jest tak zwane z niemiecka „Nets”. Później mam do tego 
„mieroże” dwadzieścia dwie sztuki i  do tego mam tysiąc pięćset 
haczyków. Mieroże to są to są takie małe żaczki stawne, które się 
stawia typowo na węgorza. Sieci sa poszukiwane przez kłusowni-
ków, że żeby je utrzymać, trzeba je pilnować. Naprawdę trzeba je 
pilnować. Tutaj jest tak rozpowszechnione kłusownictwo, że coś nie 
do pomyślenia.

Alchamy są stosowane u nas nie na zalewie. To jest też można 
powiedzieć taka, inny gatunek żaka. Bo żaka się stawia przeważnie… 
Jak zaczynałem rybołówstwo to zaczynałem właśnie od żaków, się 
stawia na piętnastu kołkach. A alchama się stawia tylko na dwóch. 
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Jego naciąga prąd. Jego, rozstawia się kołki, stawia się alchamy to jest 
tylko wejście, jego prąd naciąga. One są stosowane przeważnie na 
Jeziorze Dąbskim. Tu na zalewie nikt nie stosuje alchamów. To jest 
taka tuba gdzie ryba wpływa? Mniej więcej jak miroże, które są szyte 
też na zasadzie alchamów, tylko końcówka inna no nie?

Szukacze do odnajdywania zerwanych sznurów

To jest zwykła kotwiczka. Po prostu nie ma takiej możliwości, 
żebyś kotwiczką nie zaczepił coś. Stawiasz, to nie jest morze, że 
tam, wiesz, jest ogrom przestrzeni, że jeśli nie masz GPS-a nie masz 
naniesionej pozycji to nie musisz tego znaleźć. Ale u nas wszędzie jest 
jakiś punkt. Wszędzie widzisz brzeg. Jeżeli stawisz sznury to stawiasz 
blisko brzegu, po głębinie i wiesz, jeżeli jest przerywany, albo Ci kłu-
som zwinął no to rzucasz kotwiczkę, cztery razy przejedziesz i wiesz, 
czy sznury są czy nie ma.

Tak samo sieci. Potrafią się odwiązać, no to się podjeżdża z dru-
giej strony. Tak samo sznury są zaznaczone butelkami, każda jedna 
sieć, nie może być dłuższy zestaw, nie może przekraczać jak pięćset 
metrów. I na początku na końcu stawia się coś takiego jak bojkę taką 
jak tam widzisz takie czerwone, to są tak zwane „sztojery”. Te szta-
jery stawia się na początku i na końcu.

Sadze i kisty

Rybę z sieci wkłada się do skrzynki, zapełnia się skrzynkę, skrzynki 
się ustawia na pokład, przyjeżdżamy, skrzynki ładujemy.

Korzysta się z  sadzy. Są łódki, które mają sadz, ale to do lesz-
cza i to na żywo. Jest taki układ, że leszcz ma swoją cenę na przy-
kład w  magazynie, ale jak się ludziom sprzedaje, to wiadomo, że 
ta cena jest lepsza. No to trzeba go przywieźć żywego. Mają potem 
kołki powbijane, między kołkami jest siatka no i ten leszcz sobie tam 
pływa. Przychodzi klient, wyławiają, na wagę go, no i  jest lepsza 
cena. Na sadz mówi się tez kista. 

Połowy haczykowe

A! To jest typowo nasze rybołówstwo. Kiedyś się na to poławiało, 
a to są typowo węgorzowe sprawy. To się łapało na to węgorza. Jest 
coś takiego jak włoczek żywcowy. O tej porze to jeszcze Za wcześnie 
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z  tego względu, że najlepszy żywiec to już można powiedzieć jest 
tak koniec czerwca, początek lipca. Głównie się stawiało na okonka, 
na Jazgarka. Każdy ma przeważnie z nas, ja mam półtora tysiąca 
haczyków na specjalnym zezwoleniu.

To są haczyki na sznurze, sznur jest robiony pod silnik, co trzy 
i pół metra, minimum. Od dwóch i pół metra do trzech i pół metra 
wisi haczyk. Przeważnie (zakłócenia) stosowaliśmy jeden zero, to jest 
typowo węgorzowy. Nabijało się za kręgosłup tak delikatnie okonka, 
żeby ok. nie zdechł, on musiał być żywy. I ogólnie cały czas był żywy 
dopóki go nie zaatakował węgorz. No ale, że węgorza w zalewie jest 
coraz mniej, no więc przestało być to opłacalne. Ale już od trzech lat. 
Trzy lata temu została wpuszczona pierwsza partia węgorza. Od sied-
miu do dwunastu centymetrów. To już nie ten Monte co wyglądał jak 
makaron i przezroczysty, tylko to jest piękny węgorz. Zostało wpusz-
czone półtora tony, tu na Zalew Szczeciński. Oprócz tego nie wiem ile 
tam na Jezioro Dąbie, Wolin, Kamień w tym roku, było też zarybia-
nie. W zeszłym roku nie było, w tym roku było zarybianie, wpuści-
liśmy prawie dwie tony węgorza. Tu na Roztokę Odrzańską. To jest 
naprawdę masa. Efekty będą widoczne minimum po czterech latach.

Od kłusowników, są jeszcze lepsi kłusownicy tak zwana natura. 
A natura to w tym wypadku nie jest nic innego jak kormoran. Na 
Zalewie Szczecińskim jest tego masa. Mase kormorana, tu latają 
watahy dosłownie nie tam sto, dwieście sztuk. Tylko parę tysięcy 
naraz. One Se tutaj przylecą, raz na tydzień, raz na dwa tygodnie. 
Jadą ławicą. Ta ławica polega na tej zasadzie. Te z tyłu przemiesz-
czają się na przód. I tak rybę z całej tu można powiedzieć Roztoki 
Odrzańskiej gonią w jeden brzeg. Wszystkom rybę! Także, jak tylko 
my widzimy Kormorana tam żaden rybak nie postawi siatki, tam 
nie ma nic. A na dodatek z góry jeszcze bije mewa. Także zostaje tak 
zwana pustynia. I do tego jeszcze kłusownicy. I potem my <śmiech> 
I koło się zamyka.

Kotwa, oścień grzebieniasta…

A nigdy w życiu! To są narzędzia kłusownicze! Oczywiście, grze-
bień do poławiania węgorzy, oścień do poławiania ryby, to są typowo 
kłusownicze narzędzia! To kiedyś stosowali przed wojną, po wojnie 
stosowali! To nie, takich narzędzi nie.
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To zanikło jak gwara rybacka. Na początku lat, jak to się mówi 
tam pięćdziesiątych, teraz nie. Teraz to zanikało, po prostu rybo-
łówstwo jest teraz traktowane jako każdy inny zawód. Czy tam 
stolarz, cieśla czy tam jakiś rzemieślnik. Tak jest traktowane rybo-
łówstwo. Jako normalna działalność gospodarcza. U  nas, tak jak 
tutaj widzisz, to teraz nie jest rozwieszone, jest jeden zespół, który 
się zajmuje typowo żakami. To jest sieć stawna. My zajmujemy się 
typowo siatkami, netsami. To jest taka siatka do połowu właśnie ryb 
okoniowatych, karpiowatych. Od oczka trzydzieści milimetrów do 
oczka tak dziewięćdziesiąt pięć, sto dziesięć milimetrów. Zależy na 
jaki gatunek ryby, jeżeli się łapie okonia no to się stawia oczko od 
trzydziestu do trzydziestu pięciu. Jeżeli chcemy złapać sandacza, no 
to się stawia oczko od pięćdziesięciu do sześćdziesięciu, do sześćdzie-
sięciu pięciu. A jak się stawia leszcza, to się stawia już od dziewięć-
dziesięciu pięciu, nawet do stu dziesięciu, stu dwudziestu.

Kłusownictwo

(Właśnie jak tutaj podjeżdżałem tutaj stopem, mój podwoźnik 
mówił mi, że tutaj siedemdziesiąt czy osiemdziesiąt procent to kłu-
sownicy tutaj są).

Tak. Ile oni zarabiają, to są dzikie skupy. Duża konkurencja dla 
rybaków. Naprawdę duża konkurencja.

Ale my nic nie możemy zrobić. Nic. Kompletnie nic, my monitoru-
jemy, informujemy inspektorat, informujemy i policje. Policja wzrusza 
rękami, od czasu do czasu przyjedzie, zrobi rundkę, ale kłusownika 
nie złapie w biały dzień. Tu trzeba jeździć można powiedzieć w nocy. 
O, tu koledze niedawno, trzydzieści siatek. Sandaczowych po drugiej 
stronie mu zwinęli. Na jeden raz. To jest trzydzieści siatek to dosyć 
duża jednostka musiała być, żeby podjąć taką dużą ilość sieci z wody.

My tego nie pilnujemy. To my jesteśmy jak stróż, na zasadzie 
stróża. My stawiamy siatki, a kłusol nas pilnuje, tak samo stróża pil-
nuje złodziej, tak samo kłusom pilnuje nas. Siedzi sobie na brzegu, 
ma dobrą lornetkę.

Kontrole

Nas wszyscy kontrolują, policja kontroluje, straż graniczna nas 
kontroluje, urząd celny, no kompletnie wszyscy no! Nie wspomnę 
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inspektorów. Wczoraj nas kontrolowali inspektorzy. Skąd oni byli? 
No przedstawili się na inspektor rybołówstwa, ze Świnoujścia przyle-
cieli i tym, pontonem trzyosobowym obskoczyli cały zalew. Nas mogą 
kontrolować wszyscy. Kto chce, kompletnie wszyscy. Inspektorzy 
na wodzie kontrolują dokumenty, jakim sprzętem wyławiamy, czy 
zgodnie z przepisami, bo na wszystko są przepisy.

Jest inspektorat w  Szczecinie i  inspektorat jest w  Świnoujściu. 
Pod inspektorat w  Szczecinie podlega: jezioro Dąbie, tutaj Zalew 
Szczeciński, tak samo Wolin i Kamieński Zalew. Świnoujście znów 
ma morze, ale nasi inspektorzy często wyjeżdżają na morze i kon-
trolują. Wody śródlądowe podlegają pod Szczecin, a pod Świnoujście 
znów morskie.

Opowieści rybackie

Ooooo. Ja myślę, że każdy jeden rybak coś takiego w życiu prze-
żył nie raz! A zwłaszcza ja miałem kiedyś taką łódkę, ona jest tutaj 
wyciągnięta to jest taka drewniana łódka. Dębowa. Wyciągnięta jest 
teraz, bo ja pływam już inną łódką. Ona była bardzo niebezpieczna 
z tego względu, że była ciężka, krótka i wąska. W ciągu dwudziestu 
minut na zalewie z zera, z flauty jak my to nazywamy, flautę zrywa 
się taki sztorm, że można powiedzieć to jest osiem, dziewięć w skali 
Beanforta. Już się pływało na takich falach. Naprawdę się pływało 
na takich falach. Ja to nazywam takie zjawiska coś takiego, nazy-
wam „śmierć w oczach”. Ja na tej jednostce to dwa, trzy razy w roku 
coś takiego przeżywałem. Z tego względu, że rybacy ryzykują, dużo 
ryzykują, chcą zarobić, chcą utrzymać rodzinę. My mamy bardzo 
dużo wolnego, jak już zamarznie, można powiedzieć, od jesieni, od 
listopada i od listopada się jeździ raz na tydzień, dwa razy na tydzień 
bo ryba bez problemu się przytrzyma trzy, cztery dni w  wodzie 
i nie ma jej w takiej ilości. I  jak zamarznie to my jesteśmy można 
powiedzieć od listopada do kwietnia gdzie zaczynają się prawdziwe 
połowy, znaczy się — nie pracujemy.

Rybackie sacrum

Jak są dożynki uczestniczymy w tym jako społeczność rybacka. 
Dajemy dary, Stepnica i inne miejscowości, które są niedaleko przy-
noszą dary, a my przynosimy na tacy ryby. Na przykład, jak jakiś 
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szczególny okaz się złapie, węgorza albo suma. Ja już od wielu lat 
w tym uczestniczę i tą tacę noszę z tymi rybami.

Kiedyś podczas Bożego Ciała rybacy stawiali własny ołtarz. Był 
taki okres, jeszcze wtedy jak mieliśmy kutry, wtedy rybacy mieli swój 
ołtarz, teraz tego nie ma.

Zasłyszana ciekawostka: To nieprawda, że kobieta na łodzi przynosi nie-
szczęście — po prostu fizycznie nie daje rady.
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Fot. R. Borkowski, Stepnica 15 czerwca 2013. Dźwig portowy.

Fot. R. Borkowski, Stepnica 15 czerwca 2013. Główki portu.
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Fot. R. Borkowski, 15 czerwca 2013. Port w Trzebieży.

Fot. R. Borkowski, Stepnica 15 czerwca 2013. Port rozładunkowy.
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Fot. R. Borkowski, Stepnica 15 czerwca 2013. Mieczysław Kopiecki na swojej łodzi.

Fot. R. Borkowski, Stepnica 15 czerwca 2013. Oścień.
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Ewa Drabik1

Alicja Skowronek2

Uniwersytet Szczeciński

Rybacy odrzańscy  
— specyfika połowu na rzece3

Historia połowów ryb na Odrze, przez polskich rybaków łączy się nie-
odzownie z  historią Polski i  zmianami granic, które nastąpiły po II wojnie 
światowej. Do 1945 roku swoje łowiska mieli tu rybacy niemieccy. Wszystko 
zmieniło się po Traktacie Jałtańskim, kiedy to zmieniana granic włączyła 
Odrę do terytorium Polski, a  na tereny dzisiejszego Pomorza Zachodniego 
napłynęła polska ludność z terenu całej Polski i części Europy. Polacy pocho-
dzili z zupełnie innych terenów, nie znali się na sztuce połowu rzecznego (czę-
sto nawet nie jadali w swych domach ryb, „poza solonym śledziem z beczki 

1 Ewa Drabik  — etnolog, absolwentka Katedry Etnologii i  Antropologii Kulturowej 
Uniwersytetu Szczecińskiego.

2 Mgr Alicja Skowronek  — etnolog, absolwentka Katedry Etnologii i  Antropologii 
Kulturowej Uniwersytetu Szczecińskiego.

3 Początkowo nasze zainteresowania skupiały się wokół rybołówstwa morskiego oraz tego 
uprawianego na jeziorach. Jednak z czasem odkryłyśmy, jak niezwykłym zjawiskiem są 
połowy rzeczne. Mają one zupełnie inny charakter. Ponadto w województwie zachodnio-
pomorskim są już niemal reliktem, pomału odchodzą w zapomnienie. Kolejnym czynni-
kiem, który skłonił nas do zajęcia się ową tematyką był patriotyzm lokalny. Uznałyśmy, 
że należy pielęgnować otaczające nas tradycje, szczególnie te będące w zaniku. W ten 
sposób chciałyśmy oddać hołd ludziom pielęgnującym obyczaje w naszej wspólnej małej 
ojczyźnie. Zajmowanie się takimi tematami wpisuje się w  nurt antropologii naglącej, 
bez której ciężko jest mówić o  tożsamości lokalnej. Antropologia ta zajmuje się pro-
blemami wymagającymi natychmiastowego zarejestrowania, gdyż zachodzi obawa, że 
badana forma kultury zaniknie, zanim zdąży się ją opisać. Formy te nierzadko wno-
szą szczególnie dużo do antropologicznych teorii (Staszczak 1987: 10). Tak właśnie jest 
w przypadku rybaków odrzańskich. Pilne przeprowadzenie badań nad tą właśnie grupą 
było konieczne, ponieważ coraz mniej jest ludzi trudniących się tym zawodem na Odrze. 
Był to więc dla nas obowiązek, ale i zaszczyt.
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kupowanym u Żyda” — wywiad restauracja). Niektórzy posiadali wprawdzie 
niewielkie doświadczenie połowowe zdobyte podczas zsyłki na Syberię, jednak 
warunki tam panujące wymagały zupełnie innych technik. Dlatego w pierw-
szych latach, kiedy granice jeszcze się formowały, ważną rolę w kształtowa-
niu się miejscowego rybołówstwa odegrała ludność niemiecka, która jeszcze 
pozostawała na tych terenach. Nauczyli oni przybyłych Polaków technik poło-
wowych, sposobu wyrabiania i konserwacji sprzętu. 

W  46 przyjechałem tu. Byli tu Niemcy, uzbrojeni, z  bronią 
ze wszystkim! W  Podjuchach byli. Stary Sikora (on uczył się od 
Niemców, od nich technologia).

Chodziłem rok z  takim co umie łapać na ość, inaczej oście, 
i  już tak perfekt. Ale tu na ość to nie, tu wszystko się ciągnie. 
Pracował tu w  Suchej Desce (Fabryka Suchej Dystylacji Drewna 
w Gryfino-Mniszki — przyp. aut.), potem przeszedł do rybołówstwa, 
Miałem doświadczenie z Syberii i przeszłem.

Do dziś niemieckie nazwy niektórych narzędzi pozostały w użyciu. Wiedza 
zdobyta przez pionierów jest wciąż przekazywana z ojca na syna, dzięki czemu 
tradycja jest kontynuowana. Jeszcze kilka lat temu, w zawodzie tym uczestni-
czyły całe rodziny rybaków (żony i córki pomagały w naprawie sieci i kon-
serwacji sprzętu). Dzisiaj należą jednak do rzadkości. Przykładem może być 
rodzina państwa Śniadych, rybaka z  Żabnicy, pan Stanisław Śniady przez 
wiele lat, łowił ryby ze wspólnikiem, ale bywały lata (70 XX w.), że łowił tylko 
z żoną, razem łodzią lub dwiema wyjeżdżali na Odrę, razem ciągnęli i stawiali 
sieci, wybierali z nich ryby, sortowali, a nawet pozyskiwali ikrę z tarlaków zło-
wionych w rzece i oddawali ichtiologom w Spółdzielni Rybackiej w Gryfinie4. 

Rybołówstwo na Pomorzu niemal zawsze miało charakter 
zbiorowy, zatrudnienie w  nim znajdowała cała rodzina rybaka, 
bowiem poza połowem niezwykle dużo czasu zajmował wyrób 
sieci, ich reperacja i  czyszczenie oraz przygotowywanie przynęty 
na tysiące haczyków5.

4 Wywiad przeprowadzony w 2013 r. z Marią Śniadą zamieszkałą w Żabnicy gm. Gryfino.
5 Walczak K. Życie codzienne zachodniopomorskich rybaków, [w:] Nasze Pomorze Rocznik 

Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie, Nr 3 2001, Bytów 2002, s. 16.
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Jak wygląda życie i praca dzisiejszych rybaków odrzańskich? Na pytanie to 
postaramy się odpowiedzieć w poniższych akapitach. 

Życie rybaków determinowane jest przez połowy określonych gatunków 
ryb. Jest to ważne dlatego, że nie w każdym miesiącu można poławiać wszyst-
kie gatunki, obowiązują bowiem limity połowowe i  okresy ochronne ryb. 
Poławia się głównie węgorza, szczupaka, sandacza, suma, lina, okonia, lesz-
cza, bolenia, płoć, karasia, miętusa, klenia, jazia, karpia, tołpygę i amura. Do 
najbardziej pożądanych ryb zalicza się przede wszystkim węgorza. Jak mówią 
sami rybacy, wiąże się to z wysoką ceną tej ryby oraz z jej walorów smakowych. 

Większość ryb wymaga odpowiedniej techniki połowu i specjalistycznego 
sprzętu. Poławia się głównie za pomocą wontonów6, żaków7 i alhamów8. 

Specjalizowałem się z alhamami, po niemiecku się nazywa alham. 
Tymi alhamami pracowałem. To jest taki worek, sześć metrów szero-
kości z przodu, trzynaście metrów długi. Węgorze sami włażą. 

Rybacy, z którymi prowadziłyśmy rozmowy mają swoje, określone obszary 
połowowe. Każdy rybak łowi jedynie na swoim terenie. Należy w tym miejscu 
wspomnieć, że rybacy zrzeszeni są w Spółdzielni Rybackiej „Regalica” z sie-
dzibą w  Gryfinie. Historia powstania spółdzielni zapisana została przez jej 
prezesa Kazimierza Chrzanowicza i wiąże się z losami rybaków, którzy osiedli 
w 1945 r. nad brzegiem Odry9. We wrześniu tamtego roku w jednym transpo-
rcie przyjechało z Wileńszczyzny do Mieszkowic (ówczesna nazwa Barwice), 
kilku rybaków znad rzek Dźwiny i  Dziseński, postanowili swój los zwią-
zać z  rzeką Odrą, przystępując do połowu ryb jako rybacy indywidualni10. 
Łowiono znalezionym poniemieckim sprzętem sieciowym i łodziami wiosło-
wymi, nie istniał jeszcze zorganizowany handel rybami, więc odławiali tyle ile 
mogli sprzedać miejscowej ludności. Pod koniec 1949 r., wypowiedziano im 

6 Jednościenne sieciowe, uchwytujące (skrzelowe) narzędzie stosowane w  połowach 
zastawnych ryb. Wykonuje się je z płatów tkaniny sieciowej. Płaty sieciowe obsadza się 
na linkach poziomych — górnej (nadborze) i dolnej (podborze).

7 Pułapkowe narzędzie do połowu ryb wykonane z tkaniny sieciowej, produkowanej z nici 
rybackiej o oczkach dostosowanych do wielkości i kształtu łowionych ryb. 

8 Sprzęt stosowany wyłącznie do połowu węgorza. Stawiany na nurcie rzeki, by ryba mogła 
w nim swobodnie pływać nawet kilka dni.

9 Opis historii spółdzielni przytaczamy w  oparciu o  opracowanie Krzysztofa Grzelaka 
Zarys historii Spóldzielni Rybackiej „Regalica” w  Gryfinie, [w:] Smaki ryb odrzańskich. 
Żabnickie lato z rybką, red. Bogdan Matławski, Gryfino 2012, s. 127–131. 

10 Byli to: Paweł Kuryłowicz, Paweł Daniłowicz, Franciszek Biełowicz, Józef Wróblewski, 
Jan Stefanowicz, Jan Czerniawski i kilku innych.
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dzierżawę, stawiając nowe warunki i wysoki czynsz, prywatna forma połowu 
była już niemile widziana przez władze. Rybacy-pionierzy znaleźli się wów-
czas w bardzo trudnej sytuacji. Poznali bogate łowiska na Odrze, oswoili się 
z tą rzeką, a rybactwo dawało im i ich rodzinom źródło utrzymania. Trzeba 
było przystosować się do nowej rzeczywistości, zatem wspomniani rybacy 
wraz z nowym kolegami rybakami w dniu 23 listopada 1949 r. zwołali zało-
życielskie Walne Zgromadzenie, na którym powołali Rybacką Spółdzielnie 
Pracy „Odra” w Mieszkowicach jej pierwszym prezesem został pan Mastalerz. 
Z  uwagi na nieodpowiedzialne zachowanie prezesa trzeba było ponownie 
zwołać Walne Zgromadzenie, co uczyniono 7 kwietnia 1951 r., dokonując 
nowego wyboru władz spółdzielni i uchwalając nowy statut i zarejestrowano 
w  sądzie w  Szczecinie Spółdzielnie Rybacką, pod jakże obiecującą nazwą 
„Przyszłość Rybacka” w Gryfinie z siedzibą w Mieszkowicach. Tego samego 
roku przejęto w  rybackie użytkowanie obwody Odry, Regalicy z  kanałami 
Międzyodrza położonymi w powiecie gryfińskim. Łączna powierzchnia wód 
będąca wówczas w użytkowaniu spółdzielni wynosiła 2 900 ha, na obszarze od 
Kostrzyna po Szczecin Śródmieście. Rybaczyło wówczas w spółdzielni łącznie 
39 rybaków, łowili własnym sprzętem sieciowym i własnym łodziami. W 1955 
r. przy aprobacie władz powiatowych i miejskich przeniesiono siedzibę spół-
dzielni do Gryfina, z funkcji prezesa po pięciu latach pełnienia obowiązków 
zrezygnował wówczas Stanisław Jabłonowski, a  nowym prezesem został 
Kazimierz Chrzanowicz, który funkcje te pełnił nieprzerwanie do 1 marca 
1993 r.11 . W 2014 r. do spółdzielnie należy 13 rybaków, to już trzecie pokole-
nie. Spółdzielnia prowadzi działalność na obwodach rybackich rzeki Odra nr 
3 i nr 4 obejmujących akweny Odry Wschodniej i Odry zachodniej od mostów 
drogowych na autostradzie A 6, kanałach Międzyodrza, kanale ciepłym i zim-
nych Elektrowni „Dolna Odra” i  rzece Odrze do ujścia rzeki Myśli. Łączna 
powierzchnia obwodów będących w użytkowaniu wynosi 2081,4 ha. Baza ta 
jest ostatnią tego rodzaju usytuowaną całkowicie przy Odrze Wschodniej.

Spółdzielnia <Regalica>, i druga <Troć> (Wisła), które się utrzy-
mały. Ostatnia taka spółdzielnia, która utrzymuje się na wodach 
śródlądowych.

11 W historii działalności spółdzielni funkcje prezesów pełniło 5 osób w następującej kolej-
ności: Franciszek Mastalerz (1949–1951), Stanisław Jabłonowski (1951–1955), Kazimierz 
Chrzanowicz (1955–1993), Kazimierz Kaczor (1993–1999), Jan Zieliński (1999–2007). 
Od 1.2.2008 do chwili obecnej prezesem jest Krzysztof Grzelak.
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Na jej terenie w  Gryfinie znajdują się rybaczówki12, magazyny, chłodnie 
i  wytwornice lodu łuskanego. Dzięki temu rybacy mogą tam trzymać swój 
sprzęt, mają też miejsce do jego konserwacji. Na terenie bazy znajduje się rów-
nież sklep, gdzie prowadzona jest sprzedaż detaliczna oraz hurtowa ryb. 

Warto nadmienić, że jeszcze nie tak dawno, rzeka Odra była bardzo 
zanieczyszczona. 

Wody w Odrze maksymalnie zanieczyszczone, od października 
do kwietnia woda śmierdziała, a  ryby całe te zanieczyszczenia 
kumulowały. 

Sytuacja zaczęła ulegać poprawie dopiero po wejściu Polski do Unii 
Europejskiej, wcześniej nie mieściła się w  żadnej klasie czystości, chociaż 
normy nie były wygórowane. Obecnie Odra uchodzi za jedną z bardziej czy-
stych rzek, ale według unijnych kryteriów, dodajmy bardzo rygorystycznych, 
jest jeszcze brudna chociaż wielu mieszkańców nadodrza mówi, że można się 
już w niej kąpać. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie 
przeprowadził w roku 2007 kompleksowe badania czystości wody w Odrze, 
z badań tych wynika, że Odra miała wówczas najniższą, III lub IV klasę czy-
stości. Wody III klasy czystości są po prostu bardzo zanieczyszczone, a  ter-
minem wody IV klasy czasami potocznie określano jeszcze brudniejsze wody 
pozaklasowe. Wedle innych, oficjalnych terminów, są to wody nie odpowiada-
jące normom (w skrócie n.o.n.). Warto podkreślić, że na terenie Międzyodrza 
woda była klarowniejsza. Stan czystości Odry na jej długości w zachodniopo-
morskim bada się w dziewięciu punktach kontrolnych, od Osinowa w gmi-
nie Cedynia aż po Szczecin. Temperatura w sezonie letnim często przekracza 
20° C, tlen prawie zawsze jest powyżej 5 mg O2/1, choć niekiedy latem spada 
lokalnie nawet do 4,5 mg O2/1. Inne parametry fizykochemiczne są, w zasa-
dzie w normie, dla wód tego typu. Jednak dalej, głównym problemem jest to, 
że są to wody zeutrofizowane13.

Nadal wpływ na zanieczyszczania Odry mają m.in. wody Warty i  Nysy 
Łużyckiej, które wlewają do Odry sporo zanieczyszczeń, poza tym zagro-
żeniem są przez lata nagromadzone i  osiadłe na dnie rzeki i  w  rosnących 
w  rzece roślinach substancje trujące. Tylko miasto Szczecin, zanim jeszcze 

12 Rybacka buda, domek, w  którym trzyma się sprzęt, tyczki do żaków, silnik do łodzi 
i wszystkie inne potrzebne rzeczy.

13 Józef Domagała, Niedoceniana kraina ryb, [w:] Smaki ryb odrzańskiech. Żabnickie lato 
z rybką, red. B. Matławski, Gryfino 2012, s. 16.
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nie posiadało oczyszczalni ścieków, rujnowało Odrę, wpuszczając do niej 70 
tysięcy metrów sześciennych ścieków na dobę14. Sporym zagrożenie są też róż-
norakie śmieci pozostawiane przez ludzi nad brzegiem rzeki, bowiem w czasie 
przyboru wody zostają one porwane przez nurt. Za groźne dla środowiska, 
według Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie są też rzeki: 
Płonia i Mała Ina, z uwagi na zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego, głów-
nie nawozy sztuczne i środki ochrony roślin. W roku 2015 Odra powinna już 
spełnić unijne kryteria, bo jeżeli nie to czekają nasz kraj różnorakie przykre 
konsekwencje, z karami pieniężnymi włącznie. 

Odra już o  klasę co najmniej lepiej, teraz są to wody 2 klasy, 
a mogłaby być w pierwszej, niewiele brakuje.

W celu prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej, Spółdzielnia prowa-
dzi również doroczne zarybianie Odry następującymi gatunkami ryb: węgorz, 
szczupak, sandacz, sum, troć wędrowna, kleń, jaź, boleń i certa. Warto nad-
mienić, że w ostatnich latach wspólnie z Niemcami prowadzi się restytucje 
jesiotra w wodach Odry i zlewni Bałtyku.

Spółdzielnia zobowiązuje się do określanego zarybiania na 
podstawie operatu rybackiego, potwierdzonego przez Akademie 
Rolniczą. W  tychże operatach są zawarte wielkości zarybień jakie 
spółdzielnia musi wprowadzić do wody. Za 200 tysięcy złotych ryb 
wprowadzić, w  cyklu 3 letnim jest zobowiązana spółdzielnia. Są 
zrzeszeni w Lokalnej Grupie Rybackiej Pojezierza Myśliborskiego.

Sytuacja pierwszych, polskich rybaków odrzańskich nie była łatwa. Często 
sami musieli konstruować narzędzia swojej pracy. Jak wspominał nasz naj-
starszy rozmówca:

Sprzęt robiłem sam, budować trzeba było I stawiać. Łodzie to ja 
sam robiłem, bo ja to na Syberii robiłem , tam robione były lodzie 
z jednego pnia, I składane byli. A tu z listewków, osiem centymetrowe 
listewki, koledze zrobiłem dwie i sobie dwie, cztery łodzie zrobiłem. 
W spółdzielni rybackiej w Gryfinie pracowałem. Sieci wszystko my 
sami robili, wszystko trzeba było robić. Materiał w  MCZ-ecie się 

14 Marek Osajda, Odra czystsza, chociaż... brudna, „Kurier Szczeciński” nr 110(29335), s. 11.
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kupowało, w Szczecinie. I trzeba było odpowiedni sprzęt zbudować 
z tego materiału.

Sprzęt używany do połowu nie różni się znacząco od tego na jeziorach. 
Wyjątek stanowi specyficzny typ łodzi stosowany jedynie na rzece Odrze. 
Łódź ta nosi nazwę „Odrzanka”. Cechą charakterystyczną jest środkowa część 
łódki, tak zwany sadz. Jest to pomieszczenie do przechowywania złowionych 
ryb. Dzięki dziurkowaniu, ryby wciąż mają dostęp do wody prosto z rzeki. 

Fot. 1. Charakterystyczny dla łódki odrzańskiej sadz (fot. N. Stulin).

Sadz. Na ryby żywe, tam się ryby wrzucało i to żyło tam, nawet 
tydzień, byleby za gęsto nie było.

Fot. 2. Dzisiejsza łódź odrzańska (fot. N. Stulin).
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Jest to innowacyjny pomysł występujący pod tą nazwą jedynie na Pomorzu 
Zachodnim. „Odrzanka” jest niewątpliwie wyróżnikiem połowów na Odrze. 
Jednak nie zawsze wyglądały tak jak teraz. Na początku były to jednostki drew-
niane, robione z  różnego rodzaju drewna (rozmówcy wspominali głównie 
o drewnie sosnowym). Łodzie drewniane były stosowane w okolicach Gryfina 
aż do 1978 roku. Łodzie współczesne wykonane są już najczęściej z laminatu.

Teraz to plastiki, panie kochane.
Dzisiejsze łodzie kompozytowe wykonane są przede wszyst-

kim z laminatu. Jest on bowiem bardziej wytrzymały oraz prostszy 
w konserwacji.

Duszą każdej łodzi jest silnik. To on posuwa ją do przodu, pokonuje rwący 
nurt rzeki (dzięki temu nie trzeba wiosłować ręcznie). Silniki większości łodzi 
są jednak bardzo stare, zużyte i wiele razy naprawiane. Pierwsze łodzie miały 
silniki poniemieckie, znajdowane najczęściej na złomie. 

Silniki mają nawet po 30 lat, są to silniki „andora”. Gdyby nie 
one, na wiosłach byłoby ciężko. 

Po przeprowadzonych badaniach można zauważyć, że zawód rybaka na 
terenie Odry zanika, wręcz wymiera. Młodsze pokolenie coraz mniej garnie 
się do łowienia ryb, wolą iść na studia, praca rybaka jawi im się jako nieatrak-
cyjna i nieopłacalna. Trudno się nie zgodzić z podobnymi postawami. Zawód 
ten jest bowiem niezwykle trudny i wymagający. Na rzece jest to szczególny 
trud, ponieważ są to wody płynące, zmienne i nieobliczalne.

Dzisiaj jest ciężko, ciężej niż było. Ciężka praca, wszystko rękoma. 
Na rzece jest inaczej, trzeba umieć pływać pod prąd, wiedzieć jak 
radzić sobie, gdy rzekę skuje lód. Zagrożenie stanowi też cofka, 
powodzie. Rzeka to żywioł, niesie błoto, liście, czasem urywa sprzęt.

Istnieją nieliczne wyjątki od tej reguły, gdzie wciąż jest to zawód tradycyj-
nie wykonywany w rodzinie. Jakie są więc szanse na zachowanie jakże waż-
nego zawodu? Sami rybacy upatrują ją w turystyce, współpracy z wędkarzami, 
przyciąganiem ludzi różnymi formami rekreacji związanymi z  folklorem 
rybackim. Prezes Spółdzielni wspomina o skansenie. 
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Trzeba tak zrobić, żeby jakoś to utrzymać, żeby ludzie chcieli to 
robić. Trzeba chronić i pokazywać młodym, żeby zaciekawić.

Rybacy i mieszkańcy nadodrzańskich wsi chętnie skłaniają się ku pomy-
słom promującym rybołówstwo poprzez turystykę. Doskonałym tego przy-
kładem są odbywające się cyklicznie od kilku lat dni promujące lokalne smaki 
odrzańskich ryb, odbywają się one w ramach festynu „Żabnickie lato z rybką”. 
Festyn połączony z degustacjami potraw przygotowywanych z rzecznych ryb 
odbywa się nad samą Odrą, we wsi Żabnica koło Gryfina15. Idea festynu jest 
prosta, zebrać w  jednym miejscu rybaków, turystów, gospodynie i  wszyst-
kich zainteresowanych rzemiosłem tak charakterystycznym dla tego regionu. 
Bardzo ciekawym zjawiskiem jest coroczne odwiedzanie festynu przez gości 
ze wsi Żabnica położonej w Beskidzie Żywieckim. Jest to wspaniałą inicjatywa 
mająca na celu pokazanie bogatej kultury rzecznej gościom z głębi Polski.

Rybactwo nadodrzańskie, a właściwie zawód — rybaka na Odrze to zawód 
przeszłości — takie niestety smutne refleksje można wysnuć po przeprowa-
dzeniu badań antropologicznych na omawianym terenie. O ile w ogóle jeszcze 
istnieje szansa na jego przetrwanie to na pewno nie w takiej formie, w jakiej 
mogliśmy dotąd obserwować. Nadzieją są nowoczesne formy turystyki, 
nawiązując do tradycji, niejako jak do specyficznego folkloru istniejącego na 
tych ziemiach. To, co wyróżnia może być traktowane jako wartość. Trudno 
przewidzieć na ile się to uda. Zależne jest to od zbyt wielu czynników. Jednak 
wszystkim, nie tylko rybakom, powinno zależeć aby udało się zachować żywą 
tradycję. Jest to część naszego dorobku na tych ziemiach i  składa się to na 
naszą tożsamość — warto o tym pamiętać i zadbać o tą niezwykłą spuściznę. 
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Piotr Maliński1

Uniwersytet Szczeciński

Od rybołówstwa do akwakultury. 
Współczesne oblicza gospodarki rybackiej 
na pograniczu pomorskich makroregionów

Wprowadzenie
Rybołówstwo zachodniopomorskie od wielu stuleci było nie tylko ważną 

gałęzią gospodarki regionu, lecz stanowiło także istotny wyróżnik kultu-
rowy tamtejszego regionalizmu. Na przestrzeni wieków zmieniały się spo-
soby gospodarowania zasobami połowowymi miejscowych akwenów. 
Przemiany te nabrały dynamizmu po II wojnie światowej, a  ich szczególny 
charakter uwidocznił się zwłaszcza w ostatniej dekadzie, po wejściu Polski 
do Unii Europejskiej (Cukiernik 2008; Kuzebski 2009; Piocha 2011: 256–289; 
Skowronek 2012). Wszystkie te zmiany zaważyły na obecnym obliczu (a wła-
ściwie obliczach) gospodarki rybackiej Pomorza Zachodniego, która na 
śródlądziu ma coraz mniej wspólnego z tradycyjnie pojmowanym rybołów-
stwem. Niniejszy tekst ma na celu ukazanie fenomenu zachodniopomor-
skiego rybactwa na wybranym obszarze, w  jego współczesnym kontekście 
społeczno-kulturowym.

Opracowanie powstało na podstawie etnologicznych badań terenowych 
prowadzonych w ramach projektu Tradycyjne rybołówstwo łodziowe w regio-
nie zachodniopomorskim po 1945 roku — badania i promocja. Przedmiotem 
tytułowych badań była lokalna gospodarka rybacka i jej aktualne przemiany 
oraz materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe związane z rybołów-
stwem. Projekt został zrealizowany przez Katedrę Etnologii i  Antropologii 

1 Dr Piotr Maliński  — adiunkt w  Katedrze Etnologii i  Antropologii Kulturowej 
Uniwersytetu Szczecińskiego.



— 154 —

Kulturowej Uniwersytetu Szczecińskiego (KEiAK US), a sfinansowany przez 
Lokalne Grupy Rybackie (LGR) województwa zachodniopomorskiego2. 
Kierownikiem projektu był dr hab. Bogdan Matławski3, prof. US, a jego wyko-
nawcami pracownicy4 i  studenci KEiAK US. Kierownik przydzielił pracow-
nikom wybrane obszary badań (pokrywające się z  obszarami działalności 
poszczególnych LGR), na których następnie przeprowadzono prace terenowe. 
W ich trakcie pracownicy sprawowali opiekę merytoryczną nad kilkuosobo-
wymi zespołami studenckimi. W  ten sposób młodzi adepci etnologii mieli 
okazję doskonalić swoje umiejętności z zakresu metod badań etnologicznych 
(obserwacji i wywiadów), wykonując zarazem wartościową i odpowiedzialną 
pracę naukową. Warto tu bowiem podkreślić, iż były to pierwsze tak szeroko 
zakrojone badania etnologiczne nad rybołówstwem łodziowym Pomorza 
Zachodniego.

Badania terenowe: czas i miejsce
Pod opieką merytoryczną autora niniejszego artykułu znalazł się pię-

cioosobowy zespół studentów I  i  II roku studiów stacjonarnych II stopnia. 
W jego skład wchodziły panie: Ewa Drabik, Alicja Skowronek i Natalia Stulin 
oraz panowie: Tomasz Libertowski i Marcin Wieczorek. Studenci-członkowie 
zespołu w momencie rozpoczęcia prac posiadali już praktykę terenową, gdyż 
wcześniej kilkakrotnie prowadzili badania  — zarówno w  kraju, jak i  poza 
jego granicami5. Wszyscy też ukończyli studia I stopnia na kierunku etnolo-
gia i uzyskali tytuły zawodowe licencjatów. Co nie jest bez znaczenia, więk-
szość z nich aktywnie działała w Kole Naukowym Etnologów Uniwersytetu 
Szczecińskiego (KNE US) im. Marii Antoniny Czaplickiej, między innymi 
w  ramach Pływającej Stacji Badawczej KNE US (Maliński 2013: 73–75). 
Doświadczenie i kompetencje członków zespołu6 pozwoliły na sprawną i efek-
tywną realizację zadań rzeczonego projektu.

2 Przy czym Uniwersytet Szczeciński zapewnił prefinansowanie poszczególnych etapów 
projektu.

3 Kierownik Zakładu Pomorza i  Skandynawii KEiAK US, prowadził wcześniej badania 
nad kulturą rybaków odrzańskich (Matławski 2012).

4 Adiunkci w  Zakładzie Etnologii Pomorza i  Skandynawii KEiAK US  — dr Natalia 
Maksymowicz-Maciata i  dr Waldemar Kopczyński oraz niżej podpisany  — adiunkt 
w Zakładzie Etnologii Wschodu KEiAK US.

5 Między innymi w Niemczech (Brandenburgia) i na Ukrainie (Krym).
6 Przykładowo, jedna z uczestniczek badań, Alicja Skowronek, prowadziła już wcześniej 

badania nad polskim rybołówstwem morskim, których wyniki następnie opublikowała 
(Skowronek 2012).
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Zespół przeprowadził w październiku i listopadzie7 2013 r. badania etnolo-
giczne na obszarze ośmiu gmin położonych w południowej części wojewódz-
twa zachodniopomorskiego, gdzie działa Stowarzyszenie LGR „Partnerstwo 
Jezior” (Zachodniopomorskie…, b.r.w.: 17). Są to gminy: Bierzwnik, Choszczno, 
Drawno, Mirosławiec, Pełczyce, Recz, Suchań i  Tuczno8. Według podziału 
administracyjnego kraju, pięć z  nich wchodzi w  skład powiatu choszczeń-
skiego (Bierzwnik, Choszczno, Drawno, Pełczyce i  Recz), dwie należą do 
powiatu wałeckiego (Mirosławiec i  Tuczno), a  jedna do powiatu stargardz-
kiego (Suchań). Natomiast z punktu widzenia regionalizacji fizycznogeogra-
ficznej Polski (Kondracki 2002), wszystkie gminy leżą w prowincji Pobrzeża 
Południowobałtyckie, na pograniczu dwóch makroregionów: Pojezierza 
Zachodniopomorskiego (nr 314.4) i  Pojezierza Południowopomorskiego 
(nr 314.6–7)9. 

Rzeczone badania zostały przeprowadzone przy użyciu typowych metod 
warsztatu terenowego etnologa: obserwacji uczestniczącej i  wywiadu kwe-
stionariuszowego (autorem kwestionariusza był dr Waldemar Kopczyński10). 
Wyniki obserwacji dokumentowano przy pomocy fotografii, natomiast 
wywiady były nagrywane (za zgodą respondentów), po czym sporządzano ich 
transkrypcje w formie plików tekstowych. Z uwagi na duży obszar badań (ponad 
1700 km2) przyjęto mobilną formułę prac terenowych. Studenci-członkowie 
zespołu, indywidualnie lub w  parach prowadzili obserwacje i  przeprowa-
dzili wywiady w wybranych wcześniej punktach badawczych, do których byli 
dowożeni (a  następnie odbierani) samochodem osobowym przez opiekuna 
grupy. Taki sposób działania wymagał opracowania precyzyjnego harmono-
gramu, jednak wysiłek włożony w planowanie logistyczne opłacił się, biorąc 
pod uwagę uzyskane rezultaty.

7 Termin badań nie był przypadkowy  — zbiegał się on bowiem w  czasie z  jesiennymi 
odłowami w gospodarstwach stawowych, co umożliwiło obserwację rybaków przy pracy 
i zaowocowało zebraniem cennego materiału terenowego.

8 Już po zakończeniu badań partnerem Stowarzyszenia LGR „Partnerstwo Jezior” została 
również gmina Krzęcin (http://lgr.choszczno.pl/o-nas.html, dostęp: 8 sierpnia 2014 r.).

9 Według regionalizacji autorstwa Jerzego Kondrackiego, zmodyfikowanej przez Andrzeja 
Richlinga (http://pl.wikipedia.org/wiki/Regionalizacja_fizycznogeograficzna_Polski, dostęp: 
6 sierpnia 2014 r.), wymienione wcześniej gminy znajdują się na obszarze aż pięciu 
różnych mezoregionów: Pojezierza Choszczeńskiego (nr 314.42), Pojezierza Ińskiego 
(nr  314.43), Pojezierza Drawskiego (nr 314.45), Równiny Drawskiej (nr 314.63) 
i Pojezierza Wałeckiego (nr 314.64).

10 Badacz ten zajmował się już wcześniej kulturą zachodniopomorskich rybaków 
(Kopczyński 1997).
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Wypada w tym miejscu podziękować osobom, które okazały zrozumienie, 
życzliwą pomoc oraz chęć do współpracy w ramach badań. Ich listę otwiera pan 
Leopold Ochalik, specjalista ds. koordynowania projektów ze Stowarzyszenia 
LGR „Partnerstwo Jezior”, który udzielił zespołowi wielu istotnych informacji 
i udostępnił cenne materiały źródłowe. Z kolei pani mgr Krystyna Gruszecka 
(dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Choszcznie), pani Małgorzata Osadca 
(Ośrodek Wspierania Rodziny pw. Św. Jana Jerozolimskiego w  Korytowie) 
i ks. Sławomir Kokorzycki (proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana 
Kostki w Korytowie) zapewnili zakwaterowanie badaczom podczas ich prac 
w  terenie. Natomiast szczególne podziękowania należą się panu Markowi 
Kacprzykowi z Recza. Wniósł on niebagatelny wkład w badania, dzieląc się 
swą ogromną wiedzą o gospodarce rybackiej i jej obecnych realiach, a dzięki 
posiadanym kontaktom branżowym ułatwił zespołowi badawczemu dotarcie 
do innych pasjonatów rybołówstwa w  regionie11. Piszący te słowa chciałby 
również złożyć najszczersze wyrazy wdzięczności studentom etnologii prowa-
dzącym badania — w dużej mierze to dzięki ich wysiłkowi i zaangażowaniu 
zebrane zostały materiały, na podstawie których powstał niniejszy artykuł.

Dotychczasowy stan badań
Gospodarka rybacka na określonym wyżej obszarze nie była jak dotąd 

przedmiotem kompleksowych badań etnologicznych. Co więcej, wydaje się, 
że tamtejsze rybołówstwo w ogóle nie zostało dotychczas szerzej opracowane 
pod względem naukowym.

Jedyną publikacją, która dotyczy wspomnianej problematyki w  tym 
rejonie jest popularno-naukowe opracowanie Janusza Latanowicza 
i  Lecha Michalskiego (1972) pt. Na tysiącu jezior. Rybactwo śródlądowe 
w Koszalińskiem. Jest to pozycja z wielu względów wartościowa, jakkolwiek 
stosunkowo mało znana12. Autorzy przedstawili w  niej (nader szczegó-
łowo) przemiany i  problemy gospodarki rybackiej, a  także plany oraz per-
spektywy jej rozwoju w  ówczesnym województwie koszalińskim. W  skład 
tego województwa wchodziły jednak tylko dwie z wymienionych wcześniej 
gmin, na obszarze których zespół prowadził badania: Mirosławiec i Tuczno. 

11 Natomiast żeńska część rodziny pana Marka wprowadziła badaczy w aspekt kulinarny 
działalności rybackiej, częstując ich wieloma smacznymi potrawami z ryb. Również za 
to cały zespół składa gorące podziękowania.

12 Być może ze względu na jej lokalny charakter i niski (jak na owe czasy) nakład — 3000 
egzemplarzy. Obecnie książka jest raczej rzadko spotykana w  bibliotekach. Również 
autorzy publikacji naukowych niezbyt często ją cytują.
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Ponadto, książka omawia głównie działalność rybacką w  północnej części 
Koszalińskiego (obszar obecnej działalności Darłowskiej LGR, Mieleńskiej 
LGR i  Stowarzyszenia Kołobrzeska LGR). Z  tego powodu użyteczność tej 
publikacji dla niniejszych rozważań jest bardzo ograniczona, jakkolwiek 
można na jej podstawie nakreślić ogólne tło porównawcze niektórych zjawisk 
w  ujęciu historycznym. Co ciekawe, niektóre prognozy dotyczące regional-
nej gospodarki rybackiej (zwłaszcza stawowej), wysnute przez autorów ponad 
cztery dekady temu (Latanowicz, Michalski 1972: 54–55), okazały się nader 
trafne — potwierdziły to przeprowadzone badania.

Również niezwykle cenna monografia Jerzego Litwina (1995) pt. Polskie 
szkutnictwo ludowe XX wieku (poświęcona w  dużej mierze łodziom rybac-
kim) niewiele wnosi do stanu badań rzeczonego zjawiska na omawianym 
obszarze. Co prawda jeden z jej podrozdziałów (krótki, zaledwie kilkustroni-
cowy) dotyczy łodzi używanych na środkowo- i zachodniopomorskich jezio-
rach, lecz autor następująco charakteryzuje tamtejsze szkutnictwo:

Badania terenowe na Pomorzu Środkowym i Zachodnim prowa-
dziłem w latach 1974–1977. Zinwentaryzowałem tam sporą liczbę 
łodzi, nie wykazywały one jednak cech tradycyjnych konstrukcji 
ludowych. Zanikły one po drugiej wojnie światowej. Przyczyną tego 
było upaństwowienie jezior (…). Po 1948 r. jeziora upaństwowiono, 
a działalność gospodarczą podjęły organizowane spółdzielnie (…). 
Dokumentowane przez mnie łodzie rybackie produkowano w warsz-
tatach spółdzielczych (…). Badania moje potwierdziły wcześniejsze 
spostrzeżenia T. Delimata13, że na tym terenie tradycyjne łodzie już 
zaginęły (Litwin 1995: 285–286).

Wspomniane łodzie powstałe w  spółdzielniach — jako nietradycyjne — 
nie weszły w zakres merytoryczny cytowanej monografii, dlatego jej autor nie 
podał szczegółowego opisu zinwentaryzowanych jednostek, ani nie opubliko-
wał ich rysunków.

Wśród materiałów źródłowych na temat rybołówstwa na obszarze badań 
należy wymienić jeszcze informator opracowany przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Zachodniopomorskiego, Wydział Rolnictwa i Rybactwa, Biuro 

13 Jak się wydaje, autor odnosi się tu do pracy Tadeusza Delimata (1959) zatytułowanej 
Z  badań nad szkutnictwem ludowym Pomorza, na którą powołuje się kilkakrotnie 
wcześniej (Litwin 1995: 283–284). Warto przy okazji wskazać również na anglojęzyczne 
publikacje naukowe poświęcone pomorskim łodziom rybackim (Delimat 1961; 1963).
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ds. wdrażania osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego RYBY 2007–2013. 
Nosi on tytuł Lokalne Grupy Rybackie w województwie zachodniopomorskim. 
W  tej niewielkiej objętościowo, lecz treściwej i  pięknie wydanej publikacji 
znajduje się fragment poświęcony Stowarzyszeniu LGR „Partnerstwo Jezior”, 
działającemu na obszarze gmin objętych badaniami (Zachodniopomorskie…, 
b.r.w.: 17–19). Zawiera on kilka najbardziej podstawowych informacji o tam-
tejszej gospodarce rybackiej, choć z  konieczności mają one bardzo ogólni-
kowy charakter14. Szerzej omówione są natomiast cele i kierunki działalności 
Stowarzyszenia oraz zaangażowane środki.

Warunki środowiskowe a gospodarka rybacka na 
obszarze badań

Na omawianym obszarze przeważa typ rzeźby terenu powstały i ukształto-
wany w okresie ostatniego zlodowacenia plejstoceńskiego, nazywany rzeźbą 
młodoglacjalną. Charakteryzuje się ona obecnością wysoczyzn morenowych 
(o  powierzchni pagórkowatej lub falistej, rzadziej płaskiej), porozcinanych 
licznymi dolinami i  szlakami wód roztopowych. Często występują również 
obniżenia wytopiskowe. Charakterystyczna jest duża dynamika rzeźby terenu, 
obfitość form wklęsłych oraz obecność jezior. W składzie lasów przeważają 
bory sosnowe, natomiast mieszane lasy liściaste na wysoczyznach moreno-
wych przeważnie ustąpiły miejsca polom uprawnym (http://pl.wikipedia.org/
wiki/Rze%C5%BAba_m%C5%82odoglacjalna, dostęp: 19 sierpnia 2014 r.).

Dla rybołówstwa z oczywistych względów kluczowe znaczenie mają zasoby 
wód powierzchniowych zarówno płynących, jak i stojących. Wody płynące na 
badanym obszarze należą do zlewiska Odry. W  skład jej dorzecza wchodzą 
rzeki Ina i Drawa (wpadająca do Noteci) wraz ze swymi dopływami. Badania 
jakości wód Iny, przeprowadzone w 2009 roku, określiły ogólny ich stan jako 
zły (http://pl.wikipedia.org/wiki/Ina, dostęp: 7 sierpnia 2014 r.), natomiast 
w  wyniku analogicznych badań Drawy oceniono, że jej wody zaliczają się do 
III klasy jakości, co oznacza stan umiarkowany (http://pl.wikipedia.org/wiki/
Drawa_%28dop%C5%82yw_Noteci%29, dostęp: 7 sierpnia 2014 r.). Jeśli chodzi 
o wody stojące na rzeczonym obszarze, należy wymienić przede wszystkim jeziora 
polodowcowe (głównie rynnowe), z których największe to: Bytyń Wielki15, Pełcz, 

14 Na uwagę zasługują jednakże mapy i wspaniałe zdjęcia.
15 Jezioro położone jest na obszarze trzech gmin (Mirosławiec, Tuczno i Wałcz), z których 

tylko dwie pierwsze wchodziły w obszar badań.
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Dubie, Przytoczno, Bierzwnik, Tuczno16, Lubiatowo i Kluki. Wody tych jezior 
posiadają z reguły II lub III klasę czystości, zakwalifikowano je także do II lub 
III kategorii podatności na biodegradację. Do wód stojących na obszarze badań 
zaliczają się również występujące w dużej liczbie mniejsze, sztuczne zbiorniki — 
stawy hodowlane, które odgrywają istotną rolę w gospodarce rybackiej regionu. 
Stan ich czystości jest zróżnicowany (choć przeważnie wysoki), na co ma wpływ 
wiele czynników — zarówno naturalnych, jak i antropogenicznych.

Miejscowe rybołówstwo stara się w racjonalny i efektywny sposób wyko-
rzystać opisany powyżej potencjał środowiska przyrodniczego, a w szczegól-
ności zasoby wód powierzchniowych. Ich charakter wpłynął w  istotny spo-
sób na wykształcenie się typów lokalnej gospodarki rybackiej: ekstensywnej 
(jeziorowej) i intensywnej (stawowej).

Rybactwo jeziorowe
Na jeziorach funkcjonuje rybołówstwo łodziowe, w  dużej mierze mające 

charakter indywidualny. Rybacy używają łodzi otwartych, drewnianych i meta-
lowych, pokrytych laminatem poliestrowo-szklanym17. Ich długość waha się od 
4 do 6 metrów. Według typologii jednostek rybackich, używanych na śródlą-
dziu, są to łodzie wontonowe i żakowe (Bortkiewicz, Gembiński 1956: 202–203; 
Rudnicki, Waluga, Waluś 1971: 253). Łodzie żakowe mają z  reguły wbudo-
wane sadze o  odpowiedniej wielkości, służące do przewożenia żywych ryb. 
Jednostki rybackie na obszarze badań napędzane są przyczepnymi, czterosu-
wowymi silnikami spalinowymi o mocy nie przekraczającej kilku koni mecha-
nicznych (najczęściej 3–5 KM). Jako napęd pomocniczy, stosowany podczas 
obsługi sprzętu rybackiego, służą wiosła, osadzone w dulkach. Do połowów 
używane są narzędzia typu biernego: zarówno z grupy uchwytujących (won-
tony), jak i  oplątujących (drygawice) oraz pułapkowych (żaki i  mieroże)18. 
Na niektórych jeziorach zakłada się sztuczne tarliska przydenne — krześliska 
(Rudnicki 1957: 81; Szczerbowski 1981: 226–227)  — dla jednych gatunków 
ryb roślinne (np. wykonane z gałęzi jałowca), dla innych mineralne (usypane 
ze żwiru). W zależności od akwenu rybacy łodziowi poławiają różne gatunki 

16 Według typologii rybackiej jest to jezioro leszczowe (Latanowicz, Michalski 1972: 21).
17 Występują również nieliczne łodzie wykonane w całości z laminatu poliestrowo-szklanego, 

o  konstrukcji dwuskorupowej i  długości ok. 3 metrów. W  handlu ten typ jednostek 
określany jest najczęściej jako „łódź wędkarska”.

18 Do poszukiwań zagubionych w wodzie sieci używa się niewielkiej metalowej kotwiczki 
z  kilkunastometrową linką. Przyrząd ten wśród zachodniopomorskich rybaków nosi 
nazwę „szukacz” (Schabowski 1978: 193).
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ryb, wśród których duże ekonomiczne znaczenie posiada węgorz europejski 
(Anguilla anguilla), sielawa (Coregonus albula) i  sieja pospolita (Coregonus 
lavaretus). Jednak według oficjalnych danych, na strukturę połowową w jezio-
rach na omawianym terenie największy wpływ mają ryby karpiowate, których 
udział wynosić ma ponad 70% (Zachodniopomorskie…, b.r.w.: 17).

Fot. 1. Rybacy łodziowi z Nakielna zbierają sprzęt na jeziorze Bytyń Wielki.  
Fot. Marcin Wieczorek.

Złowione ryby sprzedawane są w rozmaity sposób (nie ma tu reguły), przy 
czym lokalny rynek zbytu wydaje się być dość szeroki i występuje na nim stały 
popyt. Jednak przychody uzyskane z  tej pracy są raczej niewielkie (biorąc 
pod uwagę jej sezonowy charakter) i nie wystarczają na utrzymanie, przez co 
rybacy muszą imać się innych zajęć zarobkowych. Rozpatrując aspekt eko-
nomiczny rybołówstwa łodziowego należy mieć na uwadze, że pewna część 
połowów przeznaczana jest na użytek własny rybaków19 i ich rodzin (zjawisko 
to trafnie scharakteryzował jeden z respondentów: rybak jest biedny, ale nie 
głodny). Ponadto osoby prowadzące działalność rybacką, będące jednocześnie 

19 Ryby przeznaczone do konsumpcji własnej są często przez rybaków wędzone w niewielkich, 
przydomowych wędzarniach (Binder 2013).
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dzierżawcami jezior, mogą odpłatnie udostępniać wędkarzom karty wstępu 
(dzienne, tygodniowe lub roczne) na łowiska, jednak zyski z  tego tytułu są 
raczej symboliczne20. Dzierżawcy akwenów muszą się dodatkowo borykać 
z różnorakimi trudnościami natury biurokratycznej, spełniać szereg wymo-
gów określonych obowiązującymi przepisami (co sprawdzają częste kontrole 
różnych urzędów21) oraz zmierzyć z bardzo poważnym problemem kłusow-
nictwa (opisanym szczegółowo dalej).

Powyższe uwarunkowania sprawiły, że ekstensywne rybactwo jeziorowe 
przez wiele osób uznawane jest za nieopłacalne. Z tego względu zajmują się 
nim jedynie nieliczni pasjonaci, miłośnicy połowu ryb, a także hobbyści, posia-
dający inne (bardziej intratne) źródła utrzymania. Nie da się zatem ukryć, że 
obecnie na badanym obszarze rybołówstwo łodziowe zanika, a dominującą 
formą gospodarki rybackiej staje się hodowla ryb w stawach.

Rybactwo stawowe — gospodarstwa karpiowe
Na wzrastającą popularność rybactwa stawowego22 największy wpływ ma 

efektywność intensywnej produkcji ryb (Steffens 1986), która jest znacznie 
wyższa niż w przypadku ekstensywnej eksploatacji jezior. W badanym regionie 
najpowszechniej występują gospodarstwa stawowe typu karpiowego23, korzy-
stające ze stawów przepływowych. Te sztuczne zbiorniki wodne do hodowli 
ryb lokowane są tam, gdzie istnieją sprzyjające warunki geomorfologiczne 
(rozległe, płaskie tereny, odpowiednie podłoże) i hydrologiczne (stały dopływ 
czystej wody ze źródła lub cieku powierzchniowego). Przy budowie stawów 
używa się maszyn do robót ziemnych: głównie spycharek gąsienicowych24 

20 Przykładowo, dzierżawca jeziora Nowa Korytnica za roczne zezwolenie na wędkowanie 
pobiera jednorazową opłatę w wysokości od 20 zł (młodzież do 18 roku życia) do 70 zł 
(osoby dorosłe).

21 Jeden z respondentów (użytkownik jeziora) stwierdził, że był wielokrotnie kontrolowany 
przez cały szereg instytucji: Rejonowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Urząd Marszałkowski, 
Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa, Wydział Ochrony Środowiska, Inspektorat 
Sanitarny, Inspektorat Weterynaryjny, Straż Rybacką, a nawet Najwyższą Izbę Kontroli.

22 O  jego popularności świadczy (pośrednio) chociażby ilość krajowych publikacji 
poświęconych rybackiej gospodarce stawowej, zwłaszcza poradników dla hodowców 
(Stegman 1952; Gościński, Rudnicki 1956; Rudnicki 1965; Guziur 1982; 1997; 
Prawocheński 1986; Mastyński, Wajdowicz 1994; Guziur, Białowąs, Milczarzewicz 2007; 
Wojda 2009; Geldhauser, Gerstner 2014).

23 Duża ilość tego typu gospodarstw występuje zwłaszcza w gminie Recz.
24 Do niedawna podstawowym typem była spycharka gąsienicowa produkcji radzieckiej 

typu DT-75, zwana potocznie „detem” lub „błotniakiem”. Obecnie zastąpiły ją nowsze 
spycharki, np. firmy Caterpillar.
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i koparek jednonaczyniowych25. Z tego względu niektórzy z hodowców karpi 
na obszarze badań posiadają tego typu sprzęt, uprawnienia do jego obsługi, 
a  także niemałe doświadczenie w  jego praktycznym użytkowaniu (zdobyte 
podczas budowy własnych stawów). Łączna powierzchnia powstałych w ten 
sposób akwenów (w ramach jednego gospodarstwa) może sięgać nawet kilku-
dziesięciu hektarów. Istnieje również szereg mniejszych gospodarstw, których 
właściciele hodują ryby głównie na własne potrzeby26.

W  stawach karpiowych, oprócz karpia27 (Cyprinus carpio) trzymane są 
również inne gatunki ryb, posiadających znaczenie gospodarcze (Starmach 
1951; Piller 1952). Na badanym obszarze należy w  tym zakresie wymienić 
głównie ryby z rodziny karpiowatych: lina (Tinca tinca), karasia chińskiego28 
(Carassius auratus), tołpygę białą (Hypophthalmichthys molitrix) i  pstrą 
(Hypophthalmichthys nobilis). Z ryb drapieżnych występuje przede wszystkim 
szczupak pospolity (Esox lucius), który w stawach poluje na chwast rybi. Tym 
mianem rybacy określają szereg gatunków niepożądanych29, nie mających 
istotnego znaczenia gospodarczego.

Jak wiadomo, miarą intensyfikacji gospodarki stawowej jest stosowanie 
dokarmiania ryb (Prawocheński 1976: 109). W  badanych gospodarstwach 
ryby karmi się paszą roślinną, głównie rozdrobnionym zbożem (śrutą), cza-
sem ziarnem kukurydzy. Do rozdrabniania ziarna służy śrutownik, który 
znaleźć można w prawie każdym gospodarstwie karpiowym. Stosowane jest 
też nawożenie stawów wapnem (wapnowanie), będące znanym i popularnym 
sposobem regulowania krążenia materii na drodze chemicznej (Iljin 1958: 
73–76; Stegman 1965: 397–400). Niepożądaną roślinność wodną rybacy 
usuwają ze stawów za pomocą łodzi-kosiarek mechanicznych o konstrukcji 

25 Dość popularna jest gąsienicowa koparka linowa, mechaniczna typu Waryński KM-251, 
nazywana „kaczuszką” lub „wędką”.

26 Poważniejsi hodowcy nazywają ich żartobliwie „akwarystami”, co jest aluzją do wielkości 
użytkowanych przez nich stawów.

27 Występuje zarówno odmiana drobnołuska, lustrzeń, jak i bezłuska (Prawocheński 1976: 
106).

28 Zwanego przez miejscowych hodowców „złotym karasiem”, ze względu na ubarwienie. 
Roman Prawocheński (1976: 121) nazywa ten gatunek „karasiem srebrzystym”, 
informując jednocześnie, że jego podgatunek  — karaś złocisty (Carassius auratus 
gibelio) nie ma większego znaczenia gospodarczego i  powinien być traktowany jako 
chwast. Nowsze źródła podają jednak, iż nie jest on podgatunkiem, lecz stanowi osobny 
gatunek  — Carassius gibelio, którego polska nazwa brzmi „karaś srebrzysty” (http://
pl.wikipedia.org/wiki/Kara%C5%9B_srebrzysty, dostęp: 15 sierpnia 2014 r.). Jak widać 
z powyższego, kwestia rodzimego nazewnictwa gatunków karasi nie jest unormowana.

29 Typowym przedstawicielem chwastu rybiego jest np. ciernik (Gasterosteus aculeatus).
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stalowej30. Jednostka tego typu posiada silnik spalinowy, który jednocześnie 
napędza łódź i porusza urządzenie koszące, usytuowane na dziobie i pracu-
jące pod wodą w  układzie poziomym (lub w  układzie „odwróconego T”), 
z możliwością regulacji głębokości koszenia (Rudnicki, Waluga, Waluś 1971: 
249; Prawocheński 1976: 145–146). W gospodarstwach stawowych typu kar-
piowego używa się także (do różnych bieżących prac) niewielkich, płasko-
dennych łodzi wiosłowych, wykonanych z  laminatu poliestrowo-szklanego. 
Jednostki te, występujące w  handlu pod nazwą „łodzi wędkarskich”, mają 
konstrukcję dwuskorupową i  charakteryzują się niewielką długością (do 3 
metrów) oraz niskimi burtami.

Fot. 2. Przykład łodzi wiosłowej użytkowanej w gospodarstwie stawowym.  
Fot. Natalia Stulin.

Jesienny odłów ryb następuje poprzez częściowe i  całkowite spuszczenie 
wody w  danym stawie, co uzyskuje się dzięki wyciagnięciu odpowiednich 

30 Literatura podaje, że w zachodniopomorskich gospodarstwach rybackich w latach 70-tych 
XX wieku były używane „kosiarki łodziowe” produkcji czechosłowackiej (Latanowicz, 
Michalski 1972: 33). Badania wykazały, że kilka egzemplarzy tych urządzeń działa 
z powodzeniem do dziś i cieszy się bardzo dobrą opinią rybaków. Warto tu wspomnieć, 
że jeden z rybaków stawowych z gminy Pełczyce skonstruował własnoręcznie stalową 
łódź-kosiarkę mechaniczną przy wykorzystaniu stacjonarnego silnika wysokoprężnego 
(tzw. „esa”) i elementów maszyn rolniczych.
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zastawek mnicha31 odpływowego. Po częściowym spuszczeniu wody ryba 
odławiana jest przy użyciu siatki zaciągowej, tzw. odłówki, zaciąganej przed 
mnichem. Następnym etapem jest całkowite spuszczenie wody ze stawu  — 
pozostała ryba wpada wtedy do sadza sieciowego zamontowanego za 
mnichem. Inna metoda odłowu polega na jednorazowym, całkowitym opróż-
nieniu stawu. Wtedy resztki wody pozostają jedynie w łowisku, czyli najniż-
szym miejscu stawu (znajdującym się przed mnichem), gdzie gromadzą się 
również ryby. Z  łowiska ryby podejmowane są kasarkami32 przez rybaków 
ubranych w wodery. W mniejszych gospodarstwach wrzucają oni odłowione 
w ten sposób ryby do pojemników z  tworzywa sztucznego, które po napeł-
nieniu wynoszą na brzeg stawu. Tam połów przerzucany jest do większych, 
zazwyczaj metalowych pojemników, znajdujących się na przyczepie pod-
czepionej do ciągnika rolniczego. W trakcie badań zaobserwowano ciekawy 
wariant tej metody, w którym używana jest koparka linowa. Pełni ona funkcję 
dźwigu do przenoszenia kilkusetlitrowego, metalowego pojemnika na ryby, 
podwieszonego do ramienia maszyny. Koparka opuszcza najpierw pusty 
pojemnik do poziomu łowiska, a po napełnieniu go połowem (przez rybaków 
operujących kasarkami) podnosi i przesuwa nad drewniany stół sortowniczy, 
ustawiony nad brzegiem stawu. Po otwarciu zastawki w dnie pojemnika ryby 
spadają wprost na stół, gdzie są sortowane (według gatunków i rozmiarów) 
do kilku mniejszych pojemników. W tychże pojemnikach (o różnym kształ-
cie i  konstrukcji) posortowane ryby przewozi się33 lub przenosi do innych 
zbiorników. Ryby niewyrośnięte trafiają do zimochowów34, gdzie spędzają 
zimę, a  na wiosnę wpuszczane są znów do stawów produkcyjnych. Ryby 
konsumpcyjne przeznaczone na sprzedaż w  okresie świątecznym umiesz-
czane są w magazynach — niewielkich stawach ziemnych. Przed sprzedażą 

31 Mnich to budowla hydrotechniczna służąca do piętrzenia i regulowania przepływu wody 
w stawach. Składa się on z dwóch części: stojaka i leżaka, połączonych ze sobą pod kątem 
prostym lub rozwartym (Prawocheński 1976: 88–89).

32 Jest to ręczne narzędzie do wyjmowania ryb z  wody, rodzaj podbieraka. Kasarek 
wykonany bywa najczęściej z gęstej tkaniny sieciowej, osadzonej na kolistej, metalowej 
obręczy zaopatrzonej w drewnianą rękojeść (Rudnicki, Waluga, Waluś 1971: 256).

33 Największy, kilkusetlitrowy pojemnik mocowany bywa na trzypunktowym układzie 
zawieszenia (TUZ) ciągnika rolniczego (traktora), który przewozi ryby do zimochowu. 
Kierowca ciągnika podjeżdża tyłem nad brzeg zbiornika, po czym opuszcza podnośnik 
hydrauliczny. Pojemnik się przechyla, a  po otwarciu jego uchylnej, tylnej ściany, 
przewożone w nim ryby wypadają do wody.

34 Są to niewielkie, zazwyczaj głębokie stawy, które dają możność przetrzymywania ryb 
przez dłuższy czas w niesprzyjających warunkach atmosferycznych, jakie panują w porze 
zimowej (Rudnicki, Waluga, Waluś 1971: 210).
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i transportem (a niekiedy także bezpośrednio po odłowie) ryby wrzuca się do 
płuczek w celu odpicia35. Płuczka składa się najczęściej z kilku sadzów siat-
kowych (po jednym dla każdego gatunku ryb), zanurzonych w doprowadzal-
niku — dopływie zaopatrującym gospodarstwo w wodę. W każdym gospo-
darstwie stawowym znajduje się waga do ważenia sprzedawanych ryb oraz 
przenośna pompa (spalinowa lub elektryczna) do napełniania zbiorników, 
w których są one transportowane.

Fot. 3. Jesienny odłów ryb w gospodarstwie karpiowym przy użyciu koparki.  
Fot. Piotr Maliński.

35 W  trakcie odpijania ryb następuje oczyszczenie ich skrzeli z  nadmiaru śluzu oraz 
opróżnienie przewodu pokarmowego.
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Fot. 4. Sortowanie odłowionych ryb według gatunków i rozmiarów.  
Fot. Piotr Maliński.

Fot. 5. Niewyrośnięte ryby trafiają do zimochowu. Fot. Piotr Maliński.
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Jesienne odłowy w stawach mają podobny charakter, jak żniwa w gospo-
darstwach rolnych. W  tym okresie następuje zbiór plonów i podsumowanie 
wyników: hodowlanych, produkcyjnych i finansowych. Ryby wyprodukowane 
w  gospodarstwach karpiowych sprzedawane są w  dużej mierze odbiorcom 
hurtowym, bezpośrednio po odłowach oraz w okresie poprzedzającym święta 
Bożego Narodzenia. W  przypadku gospodarstw średniej i  dużej wielkości, 
sprzedaż ta przynosi stosunkowo duży przychód. Musi on jednak wystarczyć 
na całoroczne utrzymanie rybaka, zakup paszy i inne koszty związane z gospo-
darstwem36. Jak się wydaje, nie zawsze wystarcza, gdyż rybacy stawowi (podob-
nie jak jeziorowi) chwytają się zazwyczaj dodatkowych zajęć zarobkowych. 
Niektórzy prowadzą także gospodarstwa rolne (w  których uprawiają zboże 
przeznaczone na paszę dla ryb), inni świadczą usługi posiadanymi maszynami 
do prac ziemnych lub prowadzą sprzedaż piasku i ziemi (wydobytej podczas 
kopania stawów). Właściciel jednego z największych gospodarstw karpiowych 
w  gminie Recz zaopatruje w  ryby zajazd przydrożny, który prowadzi jego 
żona. W tamtejszej restauracji dostępny jest szeroki asortyment dań rybnych, 
które stanowią specjalność zakładu i czynnik przyciągający konsumentów oraz 
gości hotelowych. Przyrządzane i serwowane są tam różne potrawy z „Karpia 
Brzozowskiego” oraz „Karasia Brzozowskiego”37 — nazwy te stały się znakami 
towarowymi rozpoznawalnymi już w regionie i poza jego granicami. Jak widać 
z  powyższych przykładów, rybactwo stawowe typu karpiowego efektywnie 
współgra z innymi dziedzinami działalności gospodarczej i wpływa na ich roz-
wój, posiada przy tym większe znaczenie ekonomiczne niż rybactwo jeziorowe.

36 Nie należy również zapominać, iż gospodarstwa karpiowe prowadzą produkcję w dwu- 
lub trzyletnim obrocie (cyklu), a  wyprodukowanie dorosłych ryb konsumpcyjnych 
o wymaganej wadze zajmuje od półtora roku do dwóch lat (Prawocheński 1976: 96).

37 W  trakcie badań członkowie zespołu mieli przyjemność degustować te potrawy 
(m.in. karpia w  occie, klopsy z  karpia oraz karasia w  zalewie pomidorowej), mogą 
zatem potwierdzić ich wysokie walory smakowe  — dziękując jednocześnie państwu 
Zdzisławowi i Małgorzacie Brzozowskim za poczęstunek.
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Fot. 6. Przykład promocji produktów spożywczych pochodzących z lokalnego 
gospodarstwa karpiowego. Fot. Natalia Stulin.

Fot. 7. Karmienie ryb w gospodarstwie pstrągowym. Fot. Piotr Maliński.
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Rybactwo stawowe — gospodarstwa pstrągowe
Na badanym obszarze występują również gospodarstwa hodowlane typu 

pstrągowego. Nie są one tak liczne jak gospodarstwa karpiowe, jednak stano-
wią istotny element lokalnej akwakultury38. Jak wiadomo, pstrąg to drapieżna 
ryba rzeczna z  rodziny łososiowatych, lubiąca czyste, chłodne, szybko pły-
nące i dobrze natlenione wody (Backiel 1964). Jej hodowla możliwa jest tylko 
w takich warunkach. Stąd też przy produkcji tej ryby stosuje się stawy i baseny 
przepływowe imitujące warunki naturalne panujące w  rzece (Kołder 1948; 
Wieniawski, Paladino 1969). Gospodarstwa pstrągowe usytuowane są zatem 
przy ciekach wodnych, które zapewniają im odpowiednią ilość wody o właści-
wej temperaturze i czystości (Wieniawski 1965: 554). Wydajność cieku w tym 
zakresie ma bezpośredni wpływ na wielkość gospodarstwa i  jego produkcji 
(Tuszko 1960: 427–432; Gościński 1965: 473–500).

Na obszarze badań występują gospodarstwa pstrągowe o  zróżnicowanej 
wielkości, charakterze produkcji i  jej dalszego wykorzystania. Pełny obraz 
lokalnego pstrągarstwa można uzyskać po indywidualnym rozpatrzeniu 
poszczególnych jego przykładów.

Najmniejsze, rodzinne gospodarstwo zwane „Pstrągowiskiem” znajduje 
się w  Reczu. Wykorzystana w  nim została przedwojenna infrastruktura do 
hodowli pstrągów, składająca się z  kilku żelbetowych basenów, zasilanych 
wodą pochodzącą z lokalnych źródeł podziemnych.

Znacznie większe gospodarstwo pstrągowe położone jest w gminie Choszczno, 
we wsi Chełpa. Jest ono częścią ośrodka agroturystycznego „Orli Potok”, który 
oferuje gościom wypoczynek wśród kilkunastu stawów i basenów hodowlanych, 
zasilanych wodami rzeki Wardynki (będącej dopływem Stobnicy). Goście mogą 
nabyć świeże ryby (z możliwością grillowania na miejscu), właściciel gospodar-
stwa również wędzi je na życzenie nabywców. Ośrodek posiada specjalną ofertę 
dla wędkarzy39, którym udostępnia łowisko specjalne na zasadach, odwołujących 
się do emocji łowieckich. Tak opisuje je jeden z wędkarzy:

38 O wzrastającej roli pstrągarstwa w krajowej produkcji ryb świadczyć może ilość publikacji, 
wydanych w  ostatnich latach przez Instytut Rybactwa Śródlądowego, a  dotyczących 
właśnie problematyki hodowli pstrągów (Goryczko 1999; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 
2008; Kuźmiński 2006).

39 Pstrągi w celach konsumpcyjnych można łowić także w niewielkiej miejscowości (nomen 
omen) Rybaki, gdzie znajduje się restauracja „Młyn w Dolinie Iny”. Ryby trzymane są 
w uregulowanym i przegrodzonym odcinku koryta rzeki Iny, zaraz przy lokalu. Klienci 
restauracji mogą na miejscu wypożyczyć wędkę lub podbierak i własnoręcznie złapać 
żywego pstrąga, którego (po uiszczeniu stosownej opłaty) personel lokalu przyrządzi 
i  poda według ich życzenia. Co ciekawe, w  łowisku tym pojawia się pstrąg alpejski 
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Mamy tutaj do dyspozycji około 7 kanałów podzielonych według 
wagi ryb lub jeden długi odcinek rzeki z  kilkoma spiętrzeniami, 
w których łapiemy na czas. Zasady tzw. „łapania na czas” są dość 
proste. Przed przystąpieniem do łapania nabywamy pstrągi, które 
odłowione są z  kanałów wybranych przez nas po czym wpusz-
czane do rzeczki. Następnie dostajemy 2 godziny na złapanie tych 
pstrągów, które zostały wpuszczone do zbiornika. Przed przystą-
pieniem do łapania ryby dostają 30-minutową zwłokę na rozpro-
szenie się po rzeczce i  zajęcie stanowisk. Cała sztuczka polega na 
tym, że przez całe 2 godziny łapania zabieramy to co złapiemy, a nie 
zawsze przed nami klienci złapią tą ilość ryby, którą wpuścili (http://
www.wedkuje.pl/lowisko,chelpa-orli-potok-lowskio-specjalne-
-pstraga,27463, dostęp: 16 sierpnia 2014 r.).

W ośrodku hodowane są zarówno pstrąg tęczowy (Oncorhynchus mykiss), 
jak i potokowy (Salmo trutta m. fario), z przewagą ilościową tego pierwszego.

Największe z gospodarstw pstrągowych na badanym obszarze jest usytuowane 
nad rzeką Korytnicą, która stanowi lewobrzeżny dopływ Drawy. Mieści się ono 
w okolicy miejscowości Jaźwiny, położonej w gminie Drawsko40. Właścicielem 
gospodarstwa jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, 
a zarządza nim Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Obecny użyt-
kownik dzierżawi także odcinek rzeki Korytnicy (o długości ok. 18 km) oraz poło-
żone powyżej jezioro Nowa Korytnica (o powierzchni ok. 100 ha). Gospodarstwo 
obejmuje 9 basenów tuczowych i 12 narybkowych oraz 4 stawy ziemne (w tym 
zimochów i  tzw. lagunę) o  łącznej powierzchni 3,40 ha. Co ciekawe, oprócz 
pstrąga tęczowego i potokowego produkowany jest w nich również jesiotr sybe-
ryjski (Acipenser baerii) i karp (Cyprinus carpio) oraz eksperymentalnie sandacz 
pospolity (Sander lucioperca). Opisywany obiekt hodowlany posiada nowoczesne 

(Salvelinus alpinus), zwany też golcem zwyczajnym (http://www.emiasto.org/mlyn_
dolinie_iny_245471.html, dostęp: 18 sierpnia 2014 r.). Nie jest to jednak hodowla 
produkcyjna  — do łowiska wpuszczane są dorosłe ryby (kupowane w  okolicznych 
gospodarstwach pstrągowych), które nie są potem tuczone paszą.

40 W latach 1974–1975 był to ośrodek zarybieniowy, który prowadził produkcję smoltów 
łososia szlachetnego (Salmo salar), a  nawet próbował chowu własnych tarlaków 
w stawach. Niestety, nie spełnił on pokładanych w nim nadziei. Chociaż na początku 
udawało się inkubować ikrę i  wyhodować narybek, a  nawet smolty (w  roku 1975 
wpuszczono do Drawy 2361 smoltów pochodzących z Jaźwin), to jednak w następnych 
latach całe obsady ginęły. Głównym powodem tego była, jak się wydaje, nieodpowiednia 
czystość i termika wody w Korytnicy (Paruzel 2007: 5).
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wyposażenie, miedzy innymi instalację do natleniania wody, składającą się ze 
zbiornika (mieszczącego prawie 6 ton ciekłego tlenu), połączeń rurowych oraz 
dozowników, rotametrów41 i natleniaczy. Z innego sprzętu należy wymienić profe-
sjonalną sortownicę do ryb oraz samochód ciężarowy z przyczepą, służący do ich 
transportu. Zestaw kołowy przewozi cztery zbiorniki o pojemności 1200 litrów 
każdy oraz cztery wysokociśnieniowe (150 barów) butle z tlenem do natleniania 
wody, w której podróżują żywe ryby. Ze względu na bogate wyposażenie, nowo-
czesny charakter produkcji oraz jej szeroki zakres gatunkowy, opisywany ośrodek 
jest miejscem praktyk oraz wyjazdów szkoleniowych dla studentów i wykładow-
ców z Wydziału Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego, a także Wydziału Hodowli 
i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Fot. 8. Zbiornik ciekłego tlenu w gospodarstwie pstrągowym w Jaźwinach.  
Fot. Piotr Maliński.

41 Rotametr to przepływomierz pływakowy o  zmiennym przekroju służący do pomiaru 
natężenia przepływu płynów (w tym wypadku ciekłego tlenu).
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Fot. 9. Sortownica do ryb na tle basenów tuczowych. Na drugim planie widoczne 
natleniacze. Fot. Piotr Maliński.

Fot. 10. Jesiotry syberyjskie hodowane w Jaźwinach. Fot. Piotr Maliński.
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Wspólną cechą gospodarstw pstrągowych na badanym obszarze jest wyko-
rzystywanie w hodowli granulowanej karmy dla ryb, wytwarzanej przemysłowo, 
z reguły pochodzenia zagranicznego. Jej skład oparty jest głównie na mączce 
rybnej z ryb morskich. Skład procentowy przykładowej paszy tuczowej wynosi: 
44% białka, 22% tłuszczu, 8,5% popiołu, 1,5% włókna (pozostałe składniki to 
związki mineralne, witaminy, przeciwutleniacze i wypełniacze). Do niektórych 
pasz dodawane są także karotenoidy (najczęściej astaksantyna42). Pstrągi kar-
mione paszą zawierającą karotenoidy mają mięso zabarwione na kolor różowy 
i sprzedawane są pod nazwą handlową „pstrąg łososiowy”.

Również narzędzia wykorzystywane do odłowów w wyżej wymienionych 
gospodarstwach są podobne — używa się z reguły podbieraków siatkowych, 
w których kształt obręczy dostosowany jest do wybierania ryb ze zbiorników 
o płaskim dnie. Różnią się one zatem od kasarków używanych w gospodar-
stwach karpiowych. Rozpatrując różnice pomiędzy gospodarstwami karpio-
wymi a pstrągowymi, należy jednak zwrócić uwagę nie tylko na kwestie tech-
nologii produkcji i związanego z nią wyposażenia, lecz także na aspekt sezo-
nowości. Otóż w odróżnieniu od karpia, sprzedaż pstrąga nie ma charakteru 
sezonowego. Przychody z uprawiania pstrągarstwa są zatem bardziej równo-
miernie rozłożone w skali roku. Hodowcy pstrąga nie narzekają przy tym na 
brak popytu, większość z nich współpracuje ze stałymi odbiorcami, poszuku-
jąc jednocześnie nowych rynków zbytu. W tym względzie symptomatyczne są 
zwłaszcza próby połączenia pstrągarstwa z działalnością agroturystyczną, węd-
karską i gastronomiczną oraz rozszerzanie oferty produkcyjnej o nowe gatunki 
(np. jesiotra czy sandacza). Niewielką ilość gospodarstw pstrągowych w regio-
nie (w porównaniu z liczbą gospodarstw karpiowych) należy tłumaczyć głów-
nie wysokimi wymaganiami środowiskowymi tej ryby, znacznie trudniejszej 
w hodowli niż ryby z rodziny karpiowatych. Z tego względu miejsc odpowied-
nich do założenia gospodarstwa pstrągowego jest znacznie mniej niż miejsc 
pozwalających na hodowlę karpia.

42 Jest to organiczny związek chemiczny z  grupy ksantofili, występujący w  przyrodzie 
(m.in. w pancerzach skorupiaków morskich), lecz dla celów przemysłowych przeważnie 
uzyskiwany w sposób syntetyczny. W Unii Europejskiej astaksantynę wyprodukowaną 
w ten sposób uznaje się za barwnik identyczny z naturalnym, nosi ona oznaczenie E 161j 
(http://pl.wikipedia.org/wiki/Astaksantyna, dostęp: 19 sierpnia 2014 r.).
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Rybactwo stawowe — gospodarstwo zarybieniowe
Należy wspomnieć pokrótce o  jeszcze jednym typie hodowli ryb, który 

występuje na badanym obszarze. W  gminie Choszczno, w  miejscowości 
Korytowo, znajduje się mianowicie gospodarstwo stawowe specjalizujące 
się wyłącznie w  produkcji materiału zarybieniowego. Ten niewielki obiekt 
został wybudowany w latach 70-tych ubiegłego wieku, należał początkowo do 
Polskiego Związku Wędkarskiego (PZW), w późniejszym okresie podupadły 
i opuszczony, obecnie stanowi własność prywatną. W trzech stawach zasila-
nych wodami rzeki Wardynki (w systemie paciorkowym, a częściowo nieza-
leżnym) hodowany jest materiał zarybieniowy sześciu gatunków ryb: karpia 
(Cyprinus carpio), amura białego (Ctenopharyngodon idella), lina (Tinca tinca), 
tołpygi białej (Hypophthalmichthys molitrix) i  pstrej (Hypophthalmichthys 
nobilis) oraz sandacza pospolitego (Sander lucioperca). Odbiorcami narybku 
są użytkownicy gospodarstw stawowych typu karpiowego oraz osoby dzierża-
wiące jeziora i placówki terenowe PZW, które potrzebują materiału do zary-
biania podległych im akwenów. Gospodarstwo zarybieniowe w  Korytowie 
ma charakter rodzinny, zresztą w rodzinie tej tradycja rybactwa stawowego 
kontynuowana jest od pięciu pokoleń. Wiedza fachowa (zarówno tradycyjna, 
jak i książkowa) oraz szerokie znajomości w środowisku rybaków i wędkarzy 
pozwoliły właścicielowi gospodarstwa odnaleźć niszę rynkową, którą wypeł-
nia obecnie swoją produkcją. Na materiał zarybieniowy jest spory popyt, trafia 
on do szeregu odbiorców z województw zachodniopomorskiego i lubuskiego.

Aktualne problemy gospodarki rybackiej: drapieżcy, 
kłusownicy i truciciele

Rybacy — zarówno jeziorowi, jak i stawowi — na obszarze badań borykają 
się na co dzień z kilkoma poważnymi problemami, które utrudniają im dzia-
łalność, powodując niejednokrotnie poważne straty finansowe.

Pierwszym z  tych problemów, w  podobnym stopniu dotyczącym gospo-
darki jeziorowej, jak i stawowej, jest występowanie szeregu gatunków dzikich, 
drapieżnych zwierząt, które żerują na miejscowym rybostanie. Jeśli chodzi 
o jeziora, to uważa się, że największe straty w tym zakresie wywołuje kormoran 
zwyczajny (Phalacrocorax carbo). Według obiegowej opinii, z ogólnej ilości ryby 
wyłowionej z  jezior, jedną trzecią chwytają kormorany, jedną trzecią kradną 
kłusownicy (o  których za chwilę), a  jedną trzecią poławiają rybacy. Źródła 
podają, iż jeden ptak zjada dziennie od 0,4 do 0,8 kg ryb (http://pl.wikipedia.
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org/wiki/Kormoran_zwyczajny, dostęp: 18 sierpnia 2014 r.). Z innych ptaków, 
uznawanych przez rybaków za szkodniki, wymienić należy czaplę siwą (Ardea 
cinerea) i bielika zwyczajnego (Haliaeetus albicilla), zwanego potocznie „orłem 
bielikiem”. O ile czapla zjada głównie małe ryby (10–25 cm długości), o tyle bie-
lik atakuje sztuki większe, do 3 kg wagi, przy czym 65% jego diety stanowić 
mają karpie, leszcze i  szczupaki. Według relacji rybaków stawowych z okolic 
Recza, bieliki chwytają szponami ryby pływające przy powierzchni, których 
często nie są w stanie unieść w powietrze i ostatecznie upuszczają je do wody. 
Choć zadane w ten sposób rany nie są poważne, większość okaleczonych sztuk 
zdycha, między innymi z powodu pleśniawki (saprolegniozy), która rozwija się 
na uszkodzonych tkankach. Natomiast czapla, podobnie jak kaczka krzyżówka 
(Anas platyrhynchos) i łabędź niemy (Cygnus olor) przenoszą do stawów zarazki 
chorobotwórcze oraz ikrę chwastu rybiego z innych akwenów43. Ze ssaków naj-
więcej szkód w rybostanie wywołują łasicowate: wydra europejska (Lutra lutra) 
i norka amerykańska (Neovison vison). 

Co warto podkreślić, dla rybactwa stawowego uciążliwa jest także aktywność 
dwóch gatunków ssaków, nie polujących na ryby: dzika (Sus strofa) oraz bobra 
europejskiego (Castor fiber). Stada dzików ryjące w  okolicach stawów naru-
szają groble, powodując ubytki, które muszą być na bieżąco uzupełniane przez 
rybaków, co przysparza dodatkowej pracy. Poważniejsze szkody mogą poczynić 
bobry, drążące w groblach całe systemy nor, które osłabiają konstrukcję nasy-
pów. Odnotowano przypadki, gdy fragmenty grobli położone nad norami zapa-
dały się — w momencie, gdy wjechał na nie traktor użytkowany w gospodar-
stwie rybackim. Bobry podejrzewane są też o uszkodzenie wału rzeki Korytnicy, 
które spowodowało przerwę w dostawie wody do gospodarstwa pstrągowego 
w Jaźwinach, a w konsekwencji straty w rybostanie wycenione na około 500 000 
zł. W obliczu problemów wywołanych przez dziką zwierzynę, rybacy starają się 
im w różny sposób przeciwdziałać. W gospodarstwach stawowych zwierzęta są 
przepłaszane znad akwenów przy pomocy systemów hukowych. W tym celu 
stosowane są najczęściej petardy lub armatki hukowe44. W większości gospo-
darstw trzymane są również psy, które mają odstraszać intruzów. Niektóre 
gatunki dzikiej zwierzyny są również odstrzeliwane w okolicach gospodarstw 

43 Najprawdopodobniej w  ten sposób rozpleniła się w niektórych stawach hodowlanych 
gminy Pełczyce ozdobna, czerwona odmiana lina.

44 Są to urządzenia zasilane gazem palnym (propan-butan) z  butli, posiadające zapłon 
piezoelektryczny. Uruchomiona armatka oddaje automatycznie strzały w  pewnych 
odstępach czasu (ich długość można regulować w zakresie od 3 do 30 minut). Również 
głośność strzału jest regulowana poprzez skracanie lub wydłużanie teleskopowej lufy 
armatki (głośność maksymalna wynosi około 120 dB).
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przez tych rybaków, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania polowań 
i uzyskali pozwolenie na odstrzał redukcyjny. Natomiast groble stawów hodow-
lanych zabezpiecza się przed rozryciem lub podkopaniem poprzez pokrycie ich 
siatką metalową (co jest uważane za kosztowny, lecz skuteczny sposób).

Fot. 11. Armatka hukowa do odstraszania zwierząt powodujących szkody w hodowli 
ryb. Fot. Natalia Stulin.

Inny, bardzo poważny problem dla miejscowego rybactwa stanowią kłu-
sownicy. Kłusownictwo jest silnie zakorzenione w tradycji polskiej i przez to 
niekiedy traktowane pobłażliwie (zwłaszcza, gdy podejmowane jest w  celu 
zapewnienia sobie wyżywienia) — o czym świadczy chociażby staropolskie 
przysłowie: ptaka powietrznego, zwierza nieogrodzonego, ryb w  sadzawce, 
jako bedłek w boru ubogim nie bronić (Moczulski 2012: 36). Także kłusow-
nictwo rybackie na Pomorzu Zachodnim ma swoje długie tradycje, uwarun-
kowane kulturowo i  społecznie (Schabowski 1978). Na znaczenie tego pro-
blemu w badanym regionie wskazują już Janusz Latanowicz i Lech Michalski, 
wyszczególniając różne typy i przyczyny zjawiska:

Jeśli o  uprawianiu kłusownictwa rybackiego często decyduje 
tylko atawistyczne zamiłowanie, to przy kłusownictwie łososiowym 
momentem decydującym jest zysk. Groźna też jest reakcja takiego 
kłusownika w  stosunku do organów ścigania. W  kłusowniczym 
procederze uczestniczą wszystkie grupy społeczne, łącznie z  tymi 
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najbardziej eksponowanymi. Działaniu kłusowników sprzyjają 
obecnie obowiązujące przepisy prawne (…). „Mistrza” ościenia, sie-
ciarza czy „specjalisty” działającego prawie legalnie na młyńskiej 
pułapce po złapaniu na gorącym uczynku i  to koniecznie z dowo-
dem przestępstwa w  ręce czeka najwyżej kilkusetzłotowa grzywna 
(Latanowicz, Michalski 1972: 83–84).

Po czterech dekadach trudno ocenić, czy sytuacja poprawiła się czy pogor-
szyła: co prawda kłusownictwo łososiowe w  regionie znacznie zmalało, jed-
nakże głównym tego powodem było wyginięcie łososia szlachetnego (Salmo 
salar) na Drawie w końcu lat 80-tych ubiegłego stulecia (Paruzel 2007: 6–7). 
Wprowadzono też surowsze kary — ograniczenia, a nawet pozbawienia wolno-
ści za niektóre formy kłusownictwa wodnego45, i zdarza się, że kłusownicy stają 
przed sądem. Jednak nadal nielegalny połów ryb jest zjawiskiem dość powszech-
nym. Co więcej, skuteczne ściganie kłusujących wciąż wydaje się trudnym, 
a niekiedy również niebezpiecznym zadaniem46. W trakcie badań respondenci 
wskazywali na zuchwałość postępowania kłusowników, którzy potrafią naj-
pierw ukraść rybakom jeziorowym sprzęt (wraz z połowem), by potem używać 
go do własnej nielegalnej działalności. Sygnalizowano też szerokie wykorzysta-
nie urządzeń elektrycznych (zasilanych z agregatów lub akumulatorów, a nawet 
z lokalnej trakcji) do kłusowania na jeziorach. Niemniej drastyczne zachowania 
przejawiają „smakosze cudzej ryby” w  gospodarstwach stawowych. Zdarzają 
się próby rozkopywania grobli w celu spuszczenia wody ze stawów. Mówi się 
o całych „klanach” kłusowniczych (w których tradycje przechodzą z pokolenia 
na pokolenie), działających w sposób zorganizowany i w porozumieniu ze sobą. 
Jedna z takich grup miała napaść w nocy na niewielkie gospodarstwo rybackie 
i po zastrzeleniu psów pilnujących stawów, wyłowić sieciami prawie wszystkie 
ryby. W innym gospodarstwie stawowym kłusownicy podali się za myśliwych, 
którzy mieli polować nocami na dziki ryjące w groblach. Poprosili zatem, żeby 
po zmroku nikt nie przebywał w okolicy stawów ze względu na niebezpieczeń-
stwo przypadkowego postrzału. Po kilku nocach „myśliwi” zniknęli bez śladu — 
a wraz z nimi większość karpi z hodowli.

Kolejnym problemem, z którym borykają się rybacy stawowi na badanym 
obszarze, są zanieczyszczenia wody. Największym zagrożeniem dla hodowa-
nych ryb są ścieki rolnicze i bytowo-gospodarcze, nielegalnie zrzucane przez 

45 Określają je artykuły 27b i 27c Ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 o rybactwie śródlądowym 
(z późniejszymi zmianami).

46 Zajmuje się tym Państwowa Straż Rybacka i Społeczna Straż Rybacka.
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użytkowników gospodarstw rolnych do cieków wodnych. Ze ścieków rolni-
czych najbardziej niebezpieczna jest gnojowica — płynna, przefermentowana 
mieszanina odchodów zwierząt gospodarskich i wody (niekiedy z domieszką 
niewykorzystanych pasz), pochodząca z  obór bezściółkowych. Może ona 
zawierać tysiące razy więcej zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych 
niż ścieki bytowo-gospodarcze. Gdy skażona w ten sposób woda dostanie się 
do stawu, powoduje niekiedy spore straty w rybostanie. Z kolei ścieki rolnicze 
spływające z pól wraz z wodą deszczową zawierają nawozy, które przyczyniają 
się do nadmiernego rozwoju roślinności w zbiornikach wodnych. Zdarzają się 
przypadki takiego rozplenienia roślin, że zagrażają one populacjom ryb hodo-
wanych w stawach. Hodowcy muszą wtedy stosować mechaniczne wykasza-
nie, co przysparza pracy w gospodarstwie i zwiększa koszty produkcji ryb.

Podsumowanie
Przedstawione powyżej wyniki badań ukazują, że gospodarka 

rybacka na pograniczu Pojezierza Zachodniopomorskiego i  Pojezierza 
Południowopomorskiego przechodzi obecnie szeroko zakrojone przemiany. 
Ich istotą jest wyraźnie widoczne odchodzenie od form ekstensywnych (rybo-
łówstwo jeziorowe) do intensywnych (akwakultura stawowa). Kierunek ten 
jest wyrazem ogólnych tendencji, widocznych w gospodarce rybackiej Unii 
Europejskiej. Z naukowego punktu widzenia bardzo ważne jest, iż udało się 
uchwycić i udokumentować wspomniane przemiany w kluczowym momen-
cie — i to na obszarze słabo dotychczas pod tym względem zbadanym.

Patrząc na wspomniane zjawisko w szerszym kontekście, należy zasygnali-
zować jego znaczenie zarówno w perspektywie ekologicznej, jak i ekonomicz-
nej — i to w ponadlokalnym zakresie. Polska akwakultura stawowa odgrywa 
współcześnie ważną rolę w zachowaniu bioróżnorodności oraz retencji wód 
powierzchniowych. Staje się przy tym coraz bardziej charakterystycznym ele-
mentem krajobrazu kulturowego obszarów wiejskich. Jest to jednocześnie naj-
bardziej ekologiczna forma akwakultury. Nic zatem dziwnego, że ryby hodo-
wane w polskich gospodarstwach karpiowych uchodzą za jeden z najzdrow-
szych produktów spożywczych na rynkach unijnych (http://www.w-modr.pl/
index.php?id=365, dostęp: 19 sierpnia 2014 r.).

Abstrahując od ekologicznych i  ekonomicznych aspektów hodowli ryb, 
warto na koniec wskazać na słabiej czytelne (i  rzadziej przywoływane) spo-
łeczne znaczenie, jakie ma wykonywanie zawodu rybaka stawowego. Jak wyka-
zały badania, istotną rolę w wyborze oraz uprawianiu tego zawodu odgrywają 
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szczególne cechy charakteru i  osobowości. Hodowcy, pytani o  to, jakie są to 
cechy, byli nadzwyczaj zgodni w swoich odpowiedziach. Wymieniano przede 
wszystkim wytrwałość, cierpliwość, konsekwencję w działaniu oraz uczciwość. 
w opinii respondentów właściciel gospodarstwa stawowego musi być przygo-
towany na różne niespodzianki i powinna go cechować umiejętność pokony-
wania przeszkód. Nie może się przejmować niepowodzeniami. Jak twierdzili 
rybacy stawowi, kto chce pracować w ich zawodzie, powinien być zarazem „sil-
nym i dobrym” człowiekiem. Z powyższych opinii wynika, że omawiana grupa 
zawodowa reprezentuje cechy i postawy, które składają się na pewien wzorzec 
społecznych zachowań. Z  pewnością jest to wzorzec godny naśladowania. 
Upowszechnianie takich postaw i  zachowań stanowi więc wartościowy, choć 
często pomijany, wkład rybaków stawowych we współczesną kulturę.
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Zjawisko kłusownictwa z perspektywy 
rybaków

Ukazanie problematyki zjawiska kłusownictwa z  punktu widzenia ofiar 
tego procederu  — samych rybaków jest efektem etnologicznych badań 
terenowych wśród rybaków śródlądowych na Pomorzu Zachodnim. Badania 
te obejmowały rybaków jeziorowych, rzecznych oraz hodowców stawowych; 
od Gryfina nad Odrą, po miejscowości takie jak Dobiegniew i Złocieniec. Jadąc 
w teren, nie miałyśmy jeszcze dokładnie sprecyzowanego wycinka rybackiej 
rzeczywistości, który chciałybyśmy opisać. Wybór tego tematu zasugerowali 
nam nieświadomie sami informatorzy, bowiem każdy z nich wspominał o tym 
zjawisku podczas naszych spotkań. Po zebraniu i analizie materiałów okazało 
się, że temat ten jest rzeczywiście powszechny i pozwolił nam na stworzenie 
niniejszego tekstu.

W  oparciu o  wyniki badań możemy postawić tezę, że rybactwo 
i kłusownictwo są ze sobą od zawsze ściśle połączone i przenikają się. W toku 
pracy postaramy się ukazać przykłady tej „koegzystencji”.

I
Rybacy pytani o  działanie kłusowników, często w  pierwszej kolejności 

wymieniają działanie dziko żyjących zwierząt. Wspominane głównie są: kor-
morany (najczęściej) Kormorany wyjadły ryby, szkody mogą być różne, wydry, 
bobry, czaple, a nawet foki i orły. Mimo, że nie są to kłusownicy w ścisłym tego 

1 Ewa Drabik — etnolog, absolwentka Katedry Etnologii i  Antropologii Kulturowej 
Uniwersytetu Szczecińskiego. 

2 Natalia Stulin — etnolog, absolwentka Katedry Etnologii i  Antropologii Kulturowej 
Uniwersytetu Szczecińskiego. 
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słowa znaczeniu, to straty przez nie wywołane, są ogromne i boleśnie odczu-
wane przez naszych rozmówców. Postanowiłyśmy zatem nie pomijać tych 
specyficznych „kłusowników” w naszym tekście, tym bardziej, że nie będzie 
dla nich miejsca w innych częściach niniejszej publikacji.

Jak podaje jeden z naszych respondentów, podział połowu prezentuje się 
następująco:

30% ryb zabiera kormoran, 30% rybacy i  30% kłusownicy. 
Szkodnikami są wydra i kormoran, ale wydra to tylko 1% zniszczeń. 
Straż rybacka nic nie ochroni, bo od dziesiątej pracuje, a tu o świ-
cie trzeba. Kormoran mnie wyżera sielawę. Odstrzelić go, ale ciężko 
pozwolenie na to dostać. Jednego dnia było 40 kormoranów. Jeden 
wyje 300 ryb, a ja chciałbym to złowić.

Podobne gatunki zwierząt wymienia inny informator: 

Co do zwierząt utrudniających połowy — są bobry i wydry, foka się 
nawet pokazała na Odrze. Kormorany też niszczą, wybierając naj-
szlachetniejsze ryby — sandacza, węgorza. Orły bieliki mają gniazdo 
koło Widuchowej — widać je na wodzie. Są też rybołowy.

Szkodniki nie tylko wyjadają połowy, ale i powodują inne straty materialne, 
na przykład rozkopany wał: 

Bobry oczywiście, kopią tunele, bywa to groźne, raz wpadło koło 
w  taki tunel. Raz również bobry podkopały się do zagrody (…). 
Pamiętam jedną historię, kiedy to bobry rozkopały wał, powodu-
jąc straty na kwotę pół mln złotych. My tu akurat współpracujemy 
przy funduszach, które są m.in. na zabezpieczenie grobli, dostali-
śmy pieniądze na dwie groble, aby przeciwdziałać takim historiom 
i ochronić się przed działalnością bobrów. Jest to skuteczne zabez-
pieczenie, bobry już próbowały się wkopać w tym miejscu, nie dały 
rady. W nawiązaniu do programu w telewizji — gdzie podkopały się 
i rozkopały drogę wojewódzką — polecam zabezpieczenie tych skarp 
siatką.

W  walce ze szkodnikami nie wspierają rybaków urzędnicze przepisy. 
Hodowcy są niekiedy zmuszeni upominać się o swoje na drodze prawnej: 
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W 1997 i 1998 roku miałem wręcz inwazję wydry, zwracałem się 
z tą sprawą do dyrektora wydziału ochrony środowiska w wojewódz-
twie ówczesnym gorzowskim, mówiąc o problemach z hodowlą. Na 
co dyrektor powiedział, że nic nie może zrobić, bo nie ma instrumen-
tów prawnych, ewentualnie skarga do ministra środowiska. I rzeczy-
wiście, poszliśmy do sądu, sprawa poszła dalej, m.in. do Strasburga, 
gdzie została odrzucona. Okazało się, że oni ręce umywają, bo za 
gatunek, jakim jest wydra, nie należy się odszkodowanie. Jedyne co 
zostaje to strzelać w określonym czasie i przeciwdziałać ich inwazji. 
Na szczęście ich populacja spadła, kiedy wprowadziły się bobry. Jak 
wydra chce polować, to bóbr pływa za nią, broniąc swojego rewiru, 
uniemożliwiając jej polowanie. Ona się po prostu wycofuje. Jeden 
gatunek wypiera drugi.

Jednak mimo wszystko radykalne rozwiązania w postaci odstrzału zwie-
rząt nie są pochwalane przez naszych rozmówców:

Nie jest to gatunek jakoś wyjątkowo uciążliwy  — on chce żyć jak 
każdy, jestem zwolennikiem żeby bobry uszanować, nie strzelać do 
nich. Z broni strzelam do czapli, do wydr, ale do bobrów nie będę 
strzelać, mimo nagonki na ostrzał. Dlatego, że nie jest to dobre roz-
wiązanie. Jeżeli ustrzelimy bobra, jego miejsce zasiedli inny. A z dru-
giej strony, każdy chce żyć, a więc pozwólmy im żyć, bo robią porządną 
robotę, wpływając na retencję wody, co jest bagatelizowane.

Jeden z  respondentów proponuje inne, „pokojowe” rozwiązania, które 
zabezpieczyłyby interesy zarówno jego, jak i zwierząt: 

(…) stwarzać bobrom miejsca. Gdzieś przy skarpie, przy lesie, niech 
one sobie tam do tej wody wchodzą, to nikomu nie przeszkadza. 
Teraz realizowany jest plan w ramach programu NATURA 2000, ja 
tu polecałem dorzecze Iny — utworzenie zabezpieczonej grobli, zro-
bić jeden duży akwen. Pozwoli to umiejscowić bobry, by nie czyniły 
szkód. A  okoliczne miejsca połowów powinny być dofinansowane, 
zabezpieczone, ale broń od strzelania!
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II
Jak wspominałyśmy we wstępie, kłusownictwo nie jest nowym zjawiskiem. 

Według wszystkich naszych respondentów jego historia sięga tak daleko, jak 
historia połowów i hodowli ryb. W jakiś sposób kłusownictwo było pierwotne 
w stosunku do zorganizowanego rybactwa. Na terenach, które miałyśmy oka-
zję badać po 1945 roku, początkowo nie było oficjalnie zawodu rybaka. Jako 
pierwsze pojawiły się formy kłusownictwa. Nasz rozmówca wspomina czasy 
przybycia Polaków na ziemie zachodnie:

Na początku nie istniała wśród przybyłych ze Wschodu Polaków 
kultura korzystania z wody.
Straszne kłusownictwo.

Do dziś istnieją na tym terenie prymitywne  — obok tych legalnych  — 
formy połowu ryb:

Kłusownicy na dętkach lub pontonach kłusują, na środek jeziora 
potrafią prąd wyprowadzić. Sporo ludzi łowi zimą na lodzie. 
Społeczna straż rybacka stara się ścigać kłusowników. Zimą kłusow-
nicy chodzą po jeziorze, a zdarza się nawet, że jeżdżą samochodami. 
Cudem Bożym nikt się nie utopił. Potem sprzedają te ryby za pienią-
dze, trochę popiją i tak to się kręci. Czasem te ryby są dla tych ludzi 
jedynym mięsem, ale to nie rozwiązanie. Ci ludzie tutaj niczego nie 
robią dobrze, do pracy się nie nadają, to mentalność byłego PGR.

Inny z naszych rozmówców wspomina o fali kłusownictwa w późniejszych 
latach. Według niego przyczyniło się to do stopniowego odchodzenia od 
zawodu rybaka:

W tym czasie inna była świadomość społeczna, nie było tylu kłu-
sowników, nie było kradzieży sprzętu rybakom. Potem pojawili się 
amatorzy kłusownicy, zaczynając gehennę rybaków na tym tere-
nie, około 1965–1970 roku, w tych czasach nastąpiło masowe kłu-
sownictwo, upatrywano w  tym sposób na życie. Spowodowało to, 
że rybacy mieli duży problem, zaczęli odchodzić do innych prac, 
m.in. do lasów. Samoczynnie nastąpiła zmiana sposobów połowów, 
utworzono brygady wypadowe, które na jeziorze za pomocą sprzętu 



— 189 —

m.in. ciągnionego próbowali pozyskać rybę, w ilościach zależnych od 
pory roku, często nie zachowując okresów i wymiarów ochronnych. 
Nastąpiła degradacja jezior z tytułu przełowienia.

Jak widać, mimo wykształcenia się zawodu rybaka, równolegle rozkwitało 
masowe kłusownictwo.

Zjawisko agresywnego kłusownictwa z  tamtych lat potwierdza inny 
informator: 

Potem weszły agregaty z Poznania, na prąd do łapania ryb, to się 
zaczęło w latach 70. i trwa do dziś.

W tamtych czasach brakowało odpowiedniego nadzoru i oficjalnych sank-
cji prawnych, co umacnaiało i pozwalało trwać dalej procedreowi.

Kłusownicy mają swoje zwyczaje, eldorado, przez ignorancję byłych 
zarządców PGR-ów, którzy nie sprawdzali połowów, wjeżdżali 
tylko raz na jezioro, przez resztę czasu miejscowi robili, co chcieli. 
Jeśli nawet były kontrole, np. milicji, to jeden drugiego uprzedzał 
wcześniej.

Współcześnie straty wynikające z kłusownictwa nadal są dotkliwe. 

Problemem wciąż pozostaje kłusownictwo, staramy się tu z nim wal-
czyć. Warto to nagłośnić. Prowadzone są księgi — ile się zarybiło, ile 
się złowiło, można by żądać zwrotu tych strat.

W odpowiedzi na pytanie o próbę oszacowania strat poniesionych z tytułu 
nielegalnych połowów, nasz rozmówca odparł: 

Byłby człowiek w stanie policzyć, ale tego nie robi, żeby się nie dener-
wować, a z drugiej strony po co. Co ja z tym zrobię, do kogo pójdę? 
Krąg niemocy zatoczę? Dajmy sobie spokój. Jest wiele absurdów, 
z którymi się zmagamy.

Hodowca zwraca uwagę na to, że zawód ten wymaga wiele wytrwałości:
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Gdybym nie był hobbystą, dawno bym z  tego zrezygnował, jest 
duża uciążliwość z  racji dzierżawy tych jezior, a  przy tym miej-
scowi kłusownicy, poławiacze. Ja zarybiam niejednokrotnie, dość 
dużo karpia zarybiłem, to ja może złapałem z tego 10% z ryb doro-
słych, natomiast niejednokrotnie mi się udawało wyciągnąć siatkę, 
gdzie wpuszczałem kroczka (ryba hodowlana, między 1 a 2 rokiem 
życia, hodowana w  stawach kroczkowych, do zarybień), wielkości 
30–40 dkg, siatkę wyciągałem, 40 takich rybek. Stał taki w krzakach 
(kłusownik), mówi do mnie — zostawisz Ty tą siatkę!? No szok! Raz 
przyniesiono mi taką siatkę i  nawet jeden się zgłosił, żeby mu ją 
oddać z pretensjami. Takie absurdy.

Metody pracy kłusowników nie są zgodne ze sztuką rybackiego fachu. 
Ponadto budzą strach o życie i zdrowie wśród rybaków. 

Kłusownicy wolą inny sprzęt niż mój, to nie kradną łodzi. Wolą elek-
tryczną wędkę. Mają akumulator i  w  spodnio-butach po jeziorze 
chodzą. To nielegalne. (…) Kłusownika się boję, nie wie się co ma 
w rękach, broń czy latarkę. Rezerwaty na jeziorach to zła rzecz, bo 
wtedy rybak nie może jechać a kłusownik może, żeruje na tym. To 
bezrobotni ludzie są, zarobią na piwo. 

Przeciwstawienie się działaniom kłusowników jest nie tylko trudne, 
ale może być niebezpieczne. O  takim przypadku opowiada respondent 
z Korytowa: 

Ludzie tu są okropni, nawet hodować ryb nie dają. Był w Korytowie 
hodowca, miał ryby, nie wygrał z kłusownikami. Przychodzili do jego 
zagrody z bronią i jawnie kradli. Zastrzelili mu nawet psy. Człowiek 
przerzucił się na narybek, bo tego nie kradną, boi się o swoje życie.

Okazuje się, że okazja czyni złodzieja. Kłusownikiem może stać się każdy, 
przy odpowiednim impulsie do działania: 

Była nawet taka sytuacja, że poszły pogłoski, że brałem udział 
w wypadku i zginąłem z córką, miejscowi poszli i rozkopywali gro-
ble, żeby zabrać ryby, takie tam inne nieprzyjemne sytuacje.
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(…) Jest, jest i  żeby temu przeciwdziałać — mówię do żony — 
wieź mnie po okolicznych wioskach, gdzie znajdują się obiekty, żeby 
pokazać po prostu, że żyje. Zahamowało to dewastacje tych obiektów.

III
Kłusownictwo istnieje w kilku różnych formach. Nasi rozmówcy przedsta-

wiają następujące:

Kradzież sieci, podbieranie ryb z sieci, no i ustawianie nielegalnych 
też sieci.

Kłusownictwo przejawia się także w przekraczaniu limitów połowów oraz 
ignorowaniu ustawowych wytycznych dotyczących wymiarów ryb i okresów 
ochronnych.

Niestety występuje cały czas, walczymy z  kłusownictwem. 
Kłusownictwo ma niestety kilka form, zaczynając od takiego łapa-
nia ryb ponad limit, który jest ustalony w zezwoleniu, poprzez, no 
niestety, odłowy niewymiarowych sztuk. Na pewno panie są już 
zorientowane, że jest rozporządzenie, które mówi jednoznacznie 
o terminach ochronnych. Zarówno rybacy, jak i wędkarze są zobo-
wiązaniowi to przestrzegać. 

Różnice między kłusownikiem a rybakiem mogą tkwić także w używanym 
sprzęcie i technice połowu ryb.

Są kłusownicy z  własnym sprzętem, albo podbierają i  korzystają 
z  naszego, najczęściej węgorza, bo najcenniejsza ryba. Jest z  tego 
troszeczkę strat, czasem nawet więcej łowią jak my. Są kłusow-
nicy łowiący na „szarpiaka”, kalecząc tym ryby i  to jest problem. 
Kłusownicy to raczej sami swój sprzęt instalują, ile razy się znajdzie 
nie wiadomo czyj to się ściąga, likwiduje go. Straży ciężko wyegze-
kwować, raczej oni pilnują nas, rybaków.

Według naszego kolejnego informatora kłusownicy wykorzystują w  nie-
etyczny sposób prawa natury. Dokonują nielegalnego połowu podczas okresu 
ochronnego danego gatunku. 
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Sandacz ma tarło w kwietniu i maju i  szuka wtedy górek piasko-
wych, cichej zatoczki, twarde dno bez mułu, to jest świetne tarlisko. 
Samiec kopie dołek, podpływa samiczka, składa ikrę, on zapładnia 
i samce pilnują. W tym okresie można to zabrać, ale sandacz broni, 
atakuje wszystko, co się pojawi. Kłusownicy urządzają sobie czasem 
rzeź niewiniątek w  takich miejscach  — atakują i  wpada jeden za 
drugim w siatkę. Jak samiec zostanie złapany, to wtedy podpływają 
tam okonie, raki i wygrzebują to wszystko. Okoń, węgorz to wyjada, 
jest to rarytas. 

Nie zawsze celem przestępców są ryby, często ich łupem pada sam sprzęt 
do ich połowu. 

Sieci mi wciąż kradną, przecie na firanki tego nie biorą, kłusują. 
Kłusownicy wiedzą, kiedy są strażnicy, czasami w  nocy nie śpię 
i sam pilnuje siatek.

Kolejny informator wspomina podobną sytuację: 

Przyszli, ukradli sprzęt, a w siateczce na kiju zostawili rybę; będzie 
na kolację, a sieć sobie następną uszyje.

W powyższym przypadku widać szczególną więź, rodzaj porozumienia — 
kłusownik nie miał serca pozbawić rybaka jego połowu.

Wybranie złapanych w sieci ryb jest kolejną formą kłusownictwa: 

Nie ukradli, a rybę wybrali

Co ciekawe, sami rybacy do opisu tego zjawiska nie używają słowa „kra-
dzież”. Najczęściej mowa jest o  wybieraniu, wyjmowaniu, podbieraniu ryb 
z sieci. Co także potwierdza naszą tezę o wzajemnej relacji, dzieleniu trudu 
tego fachu. Rybacy wykazują zaskakująco wielkie zrozumienie dla drobnych 
kłusowników.

No i mamy jeszcze dodatkowy problem, dla niektórych jest to naj-
łatwiejsze, czyli po prostu wyjmowanie ryb z sieci rybaków, no nie?
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IV
Z przeprowadzonych rozmów wyłania się także podział, który można opi-

sać następująco: drobne połowy, czyli kłusowanie na własne potrzeby i kłuso-
wanie zorganizowane — nielegalne połowy z myślą o łatwym zarobku.

Bo to jest proste, jeżeli nie będzie odbiorcy, to nie będzie sprzedają-
cego. Nie mówię tu o takim kłusownictwie, gdzie ktoś se złowi rybę, 
sobie zje, nie? Bo to po prostu jak ktoś ma w limicie 5 ryb czy 4 ryby, 
a złowi 5, nie ma o czym rozmawiać, nie? To po prostu można tam 
upomnieć takiego jak jesteśmy na kontroli, to się tam upomina, że 
ma tyle i nie ma o czym mówić. Natomiast chodzi o ten przemysł, 
o tę szarą strefę, która no po prostu naprawdę funkcjonuje przy tym 
naszym normalnym rybactwie.

Znowu potwierdza się, że to pierwsze jest oceniane znacznie mniej surowo 
przez respondentów. Wykazywane jest nawet pewne akceptacja, ludzkie zro-
zumienie. Natomiast z  jednoznacznym potępieniem spotyka się ten drugi, 
znacznie groźniejszy typ kłusownictwa. 

W interesie wszystkich rybaków i hodowców leży przeciwdziałanie i walka 
z kłusownictwem. Niektórzy decydują się na indywidualną walkę z tym pro-
cederem. Nie zawsze przynosi to jednak oczekiwany skutek. 

Nie mam sposobu na kłusowników, były rok temu próby, pogoniłem 
ich, a oni z tekstem — chodź cwaniaku na brzeg — moglibyśmy się 
spróbować, ale ja już z tego wyrosłem, a tym bardziej nie chcę tego 
rozstrzygać w  ten sposób. Potem próbowano mi spalić łódkę, pró-
bowano zrobić na niej ognisko, na szczęście było tam trochę wody, 
skończyło się sprawą w sądzie, nie było mnie na niej. Sąd nakazał 
mu naprawienie szkody oraz wypłatę pewnej kwoty, którą zapłacił, 
dostał też pracę społeczne. Ten konflikt z kłusownikami trwa cały 
czas (…).

O wiele bardziej skuteczne są oficjalne jednostki powołane do walki z tym 
zjawiskiem. 

Współpracujemy z  Państwową Strażą Rybacka, współpracu-
jemy ze Społeczną Strażą Rybacka też, także no cały czas sami też 
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prowadzimy kontrole. Ja osobiście jeżdżę też na kontrolę. Kupiłem 
specjalnie motorówkę, żeby jeździć na kontrolę, bo co tu dużo mówić 
wszystkie inne łodzie są już znane. Ja nawet sam wiem, jak jadę 
samochodem na kontrolę, terenowy samochód, żeby w każde miej-
sce można było wjechać, do każdego brzegu dojechać. Mój samo-
chód jest obfotografowywany normalnie! Z aparatami! W tej chwili 
w każdym telefonie jest aparat, żeby było wiadomo, kto jedzie. Bo 
wiadomo, że Straży Rybackiej czy Społecznej Straży samochody są 
opisane, są z daleka widoczne. Także teraz telefon i wszyscy już wie-
dza, że jedzie Straż. (…) tzn. na pewno przynosi efekt, np. jest dużo 
mniej osób, które poławia ryby bez zezwoleń. Straż jest coraz lepiej 
wyposażona, posiada coraz lepsze samochody, coraz lepsze łodzie, 
coraz lepiej się przemieszcza, co ma bardzo duże znaczenie. Także 
widać te efekty

Ważna jest edukacja i zapobieganie. Istotne jest uświadamianie społeczeń-
stwa oraz odpowiednie szkolenie służb. 

Są robione też spotkania, na które ja troszeczkę też nalegałem i na 
szczęście to zaczyna skutkować. Tutaj są spotkania ze strażą miejską, 
spotkania z policją i dążymy do tego, by wyeliminować handel na 
rynkach. Właśnie gdzieś tam na rogu ktoś stanie i handluje, z bagaż-
nika. Bo były takie sytuacje, że ktoś został ukarany za to, że handluje 
w niewłaściwym miejscu. Czyli gdzieś na rogu, powiedzmy, jakiejś 
ulicy i straż np. ukaże za to, że handluje w niewłaściwym miejscu, 
a już nie zapyta się, skąd on ma tą rybę. Teraz to już kontrole pro-
wadzą straże graniczne z inspektorami właśnie rybołówstwa. Straż 
miejska też jest już przeszkolona, już są zorientowani i tutaj to daje 
efekt — odcięcie możliwości handlu tą rybą. Powoduje to, że robi się 
coraz mniejsze zainteresowanie.

Jest to ważne, bo kłusownicy przybywają na ten teren nawet z innych części 
Polski.

No mamy czasem takich spadochroniarzy, jak to się mówi. Wiemy, 
że przejeżdżają nawet z centralnej Polski. Łowią tutaj, stawiają tutaj 
sieci i po prostu wyjeżdżają z powrotem. Tak to bywa, nie?
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Lokalni kłusownicy są powstrzymywani skuteczniej przez wnoszenie 
spraw sądowych, co przynosi już wymierne efekty. 

Bo tutaj z  tymi lokalnymi są sprawy sądowe, dlatego też jesteśmy 
dzisiaj tu akurat ograniczeni. Mamy ograniczony czas, bo mamy 
sprawę związaną z kłusownictwem

Społeczna Straż Rybacka, prowadzi aktywną działalność w  każdej porze 
roku, mimo to zjawisko kłusownictwa nie maleje. W  roku 2013 strażnicy 
przeprowdzili 1430 różnych akcji, skontrolowali 11 259 osób, ujawnili 1579 
nieprawidłowości. W efekcie tych kontroli 549 spraw skierowano do organów 
ścigania, nałożono 149 mandatów, a  889 osób upomniano, skonfiskowano 
345 sieci kłusowniczych i 283 wędki, zarekwirowano 7 środków pływających, 
zatrzymano 2 zespoły kłusujące agregatami prądotwórczymi. Do wody trafiło 
z powrotem 700 ryb odebranych kłusownikom3.

Działalność straży rybackiej nie jest jednak przez wszystkich jednoznacz-
nie oceniana. 

Państwowa Straż Rybacka obecnie w ogóle się nie wywiązuje ze swo-
ich zadań, przyjechali raz do mnie, dali mandat za nieoznakowa-
nie sprzętu (znakuje się imiennie) i tyle. A przyjechali na wezwanie 
poławiaczy kłusowników, potem się okazało, że napis jednak był, 
tylko się starł trochę.

Niektórzy doświadczeni rybacy, jak jeden z  naszych rozmówców, sami 
dołączają do zorganizowanych służb walczących z kłusownictwem. 

Te kłusownictwo i tak będzie się rozwijało. Ja jestem strażnikiem 
powiatu gryfickiego, gdzie mamy bardzo dużo wody do kontrolo-
wania! Tym bardziej, że ja jestem w zarządzie spółdzielni i korzy-
stam z przywilejów i jeżdżę na kontrolę z prezesem (…). Wczoraj 
sprawdziłem 30 łódek, wszystko było w  porządku, jeśli chodzi 
o pozwolenia. Chodziło o  to, że wymiarowe ryby mieli, wszystko 
się zgadzało. Jak kontroluję to wszyscy wiedzą, że jest kontrola. Od 
Gryfina po samą autostradę — cały ten odcinek. I wszyscy o tym 
wiedzą! I co mają, czy „niewymiary” mają, to pochowają. To jest 

3 Ryszard Burzykowski, Aktywni cały rok, „Kurer Szczeciński” z  dn. 5.02.2014, nr 24 
(19 249), s. 12.
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taka walka z  wiatrakami, można powiedzieć. Cieszy mnie to, że 
mogę brać w tym udział.

Mimo, że przeciwdziałanie temu zjawisku nie jest łatwe, to — jak widać — 
przynosi wielką satysfakcję. 

Walka z  kłusownictwem okazuje się być niekiedy wyniszczająca. Jeden 
z  naszych rozmówców opowiada o  problemach prawnych i  zdrowotnych, 
jakie spotkały go z tego powodu: 

Ludzie się tym nudzą przez brak dochodów z  tego tytułu, walkę 
z problemami, kłusownikami, jest to męczące, rezygnują. Raz mnie 
posądzono, pomówiono o udział w grupie zorganizowanej, spraw-
dzała mnie policja, było to poniżające. Ten człowiek się zobowią-
zał, że jeżeli okaże się to nieprawdą, to przeprosi mnie publicznie. 
Policja umorzyła to śledztwo, kiedyś go spotkałem i pytam — jak 
teraz wyglądasz, miałeś przeprosić, minęło pół roku, a Ty nic, nie 
szanuję Cię teraz. Każdy człowiek ma swoją godność i  powinien 
sobie pozwolić na takie zachowania, to jest wartość bardzo ważna. 
A prawo jest źle skonstruowane, bo jeżeli ja kogoś pomawiam, wiem 
o  tym, proszę by go sprawdzić i  za takie oskarżenie nie ponosi się 
żadnej konsekwencji. Dla mnie odbiło się to na zdrowiu, musiałem 
trafić do szpitala nawet. Są ludzie, którzy myślą, że im wszystko 
wolno, niezdrowa konkurencja.

Kłusownictwo przez niektóre rodziny jest traktowane jako swoiste rzemio-
sło, przekazywane z pokolenia na pokolenie.

Nie jest tak. Powiem tylko, że są miejscowi, perfekcyjni kłusownicy, 
okolice Dobiegniewa, dzieci uczy się kłusownictwa od małego, żeby 
wyżywić rodzinę. Był tu rybak, wcześniejszy kłusownik, nauczył 
miejscowych jak poławiać sprytnie.

Są przypadki zatrudniania kłusowników jako doświadczonych rybaków:

Pan dyrektor wpadł na pomysł, żeby zatrudniać, to stary kłusownik, 
wchłonął do zakładu, żeby nie kłusowali.
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Nasz rozmówca rzeczywiście przyznał, że zatrudnił kłusownika, kłusu-
jącego dawniej na jego wodach. Dodał także, że to dobry sposób na walkę 
z przestępczością: usuwa bowiem zagrożenie, jakie stanowił ten człowiek dla 
spółki, którą kieruje. Jednocześnie firma pozyskuje wprawionego w pewien 
szczególny sposób pracownika. Jest to jakaś metoda na radzenie sobie z pro-
blemem kłusownictwa. Zarazem potwierdza to płynną relację pomiędzy 
obiema omawianymi grupami.

Tytułem zakończenia przedstawiamy kilka ogólnych wniosków dotyczą-
cych kłusownictwa wodnego na terenie województwa zachodniopomorskiego:
-	 kłusownictwo istniało i  istnieje jako nielegalna forma pozyskiwania 

ryb przez ludzi (kłusowników), wszędzie, gdzie tylko pojawi się taka 
możliwość;

-	 kłusownictwo ma wiele wymiarów: od najprostszego łowienia ryb poza 
okresem ochronnym, łowienia ponad ustaloną normę, po zorganizo-
waną kradzież całego połowu oraz sprzętu do połowu;

-	 zjawisko kłusowania na potrzeby własne jest powszechnie akcepto-
wane, podczas gdy jego odwrotna forma — nielegalny połów z intencją 
zarobku — surowo potępiane;

-	 walka z kłusownictwem — zarówno na poziomie indywidualnym, jak 
i instytucjonalnym — jest niezwykle trudna. 

Specyfika zawodu rybaka oraz hodowcy ryb wyjątkowo sprzyja powstawa-
niu nielegalnego procederu, jakim jest kłusownictwo. W tym wypadku łatwo 
jest sięgać po plon cudzej pracy i łamać prawne obostrzenia, szczególnie, że 
nie sposób upilnować ryby w  wodzie. Ludziom zdaje się, że należą one do 
wszystkich — że jest to dobro wspólne. Jednak okazuje się, że kłusownictwo 
jest w jakiś sposób wpisane w rybactwo, a wpływ, jaki wywierają na siebie te 
grupy, jest bardzo silny. Jak mówi nasz informator: Wracając do cech — powi-
nien być wyczulony na kłusownictwo, utrzymanie ptaków drapieżnych, problemy 
z bobrami, potwierdzając, że kłusownictwo wpływa na etos rybaka. Chociaż 
sposobów walki z problemem kłusownictwa jest wiele i ciągle powstają nowe, 
to nie ma szans na to, by zjawisko to zniknęło zupełnie. Kłusownictwo może 
też mieć wpływ na stopniowe porzucanie zawodu rybaka, jest bowiem przy-
czyną braku jego bezpieczeństwa, potęguje trudności w  codziennych zaję-
ciach i nieopłacalność pracy w tym zawodzie. 
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Alicja Skowronek1

Uniwersytet Szczeciński

Dania z ryb — kulinarne dziedzictwo 
Pomorza Zachodniego

Pomorze Zachodnie to kraina niezwykła, pełna niespodzianek. Na każdym 
kroku możemy natknąć się tu na trudną historię, otaczają nas niesamowite 
krajobrazy, spotkani ludzie opowiadają rzeczy o  jakich nie mieliśmy poję-
cia. Właśnie ludzie i  ich doświadczenia ukształtowały Pomorze Zachodnie. 
Podczas prowadzonego projektu dowiedziałam się wielu ciekawych rzeczy. 
Przeglądając notatki, zauważyłam, że bardzo dużo wypowiedzi jest o  jedze-
niu, potrawach i przepisach na dania z  ryb. Uświadomiłam sobie wtedy, że 
w  historii każdego regionu wyjątkowo ważne są smaki, to one tworzą jego 
żywą kulturę. W powietrzu tych ziem unosi się zapach róży jadalnej, nasze 
oczy cieszą miody we wszystkich odcieniach złota. Na stole królują ryby. Nie 
może być inaczej, gdy wszędzie słychać szum wody Zalewu Szczecińskiego, 
Bałtyku, rzek przymorza i  setek jezior. W  wodach tych żyją niezliczone 
gatunki ryb, dlatego potrawy i przekąski z nich przygotowywane królują na 
zachodniopomorskich stołach. Gotowanie i wspólne jedzenie zbliżają ludzi, 
lokalne potrawy przyciągają turystów chcących poznać coś nowego. Przepisy 
oparte na rodzimych składnikach promują nasz region. W niniejszym tekście 
pragnę pokazać niezwykłą różnorodność dań rybnych zarówno znad Bałtyku, 
jak i  jezior oraz Odry. Kuchnia regionalna jest doskonałym pretekstem do 
promowania i poznawania regionu zachodniopomorskiego oraz do bliższego 
poznania rybaków łodziowych. 

Badania nad rybołówstwem prowadziłam zarówno nad jeziorami, jak i nad 
Odrą oraz Bałtykiem. Wszędzie tam, ryby są podstawą kuchni regionalnej. 
Jednak przepisy znacząco się od siebie różnią. Wynika to z  czynników tak 

1 Mgr Alicja Skowronek  — etnolog, absolwentka Katedry Etnologii i  Antropologii 
Kulturowej Uniwersytetu Szczecińskiego.
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prozaicznych, jak choćby dostępne w danym regionie ryby. Z Jeziora Miedwie 
wyławiane są sieje najwyższej jakości, rzeki pełne są łososi i troci płynących 
na tarło. Jednak bogactwo smaków w każdym miejscu jest oszałamiające, jak 
mówią sami rybacy:

Rybak jest biedny, ale nigdy głodny, ryb jest tyle, że mamy zawsze 
coś zjeść.

Najbardziej typowym i  podstawowym daniem jest ryba wędzona. 
Przyrządzana w każdym miejscu, w którym są rybacy. Najczęściej wędzą ją 
dla siebie, zwłaszcza w mniejszych wioskach na terenie pojezierzy. 

Dla siebie wędzę, żeby co jeść było. Nie zawsze wszystką rybę się 
sprzeda, to uwędzę, a jak gość przyjdzie jak pani, to jest co na stół 
postawić.

Nad morzem rybacy wędzą na znacznie większą skalę, ponieważ świeża 
ryba prosto z wędzarni jest uznawana za turystyczną atrakcję. Wędzenie jest od 
wieków jednym z podstawowych sposobów konserwacji żywności. To rodzaj 
obróbki cieplnej, podczas której produkt poddawany jest działaniu ciepła oraz 
związków chemicznych zawartych w dymie. Zasadniczym czynnikiem wędze-
nia jest ciepło oraz dym powstający podczas spalania drewna. Wędzi się naj-
częściej na drewnie pochodzącym z drzew liściastych (iglaste zawierają dużo 
żywicy, która podczas spalania wydziela benzopireny, czyli związki rakotwór-
cze). Najczęściej używanymi gatunkami są olcha, dąb, buk, jabłoń oraz śliwa. 
Gatunek drewna wpływa na barwę i smak wędzonego produktu, dlatego czę-
sto dla nadania dodatkowych walorów smakowych do wędzenia dodaje się 
drewno jałowca, modrzewia lub świerka. 

Żeby ten zapach i aromat był, to stawia się w palenisku jeden klo-
cek liściastego i obok, tak żeby się lekko stykał, klocek jałowca. Oba 
się delikatnie żarzą, przechodzą się te zapachy. To w zależności jak 
dużą mamy wędzarnie, ale tak trzymamy ten klocek jałowca 15–30 
minut, potem już wędzimy do końca tylko na liściastym.

Najczęściej stosuje się dwie metody, wędzenie na zimno lub na gorąco. 
Na zimno, czyli inaczej wędzenie w zimnym dymie odbywa się w tempera-

turze około 25oC. Proces ten jest długi, trwa (w zależności od wielkości ryby) 
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od 12 do 24 godzin. Podczas tego procesu, dym przenika przez wszystkie war-
stwy mięsa, w wyniku czego ryba jest przewędzona na całej grubości, jest bar-
dziej zwarta, jędrna, zachowuje piękny kolor. Dlatego ta metoda najczęściej 
wykorzystywana jest do konserwacji łososia. 

Wędzenie na ciepło, dużo bardziej popularne, odbywa się w  dymie cie-
płym lub nawet gorącym. Na początku tego procesu rybę należy obsuszyć 
w  komorze bez dymu. Do komory nagrzanej do temperatury około 35oC 
wkłada się ryby zawieszone na haczykach (gdy temperatura będzie za wysoka, 
ryby spadną podczas procesu). Suszenie ma na celu zmniejszenie ilości wody 
w tkankach pod skórą i  trwa około 30–40 minut. Kolejny etap to wędzenie 
już w komorze z dymem, w temperaturze około 80oC przez kolejną godzinę  
(w przypadku dużych ryb, proces trwa dłużej). Rybę wędzoną na ciepło naj-
częściej spotkać można w kurortach nadmorskich, ponieważ proces jest szyb-
szy, nie wymaga stałego pilnowania. 

Wędzą wszyscy rybacy, jednak każdy ma swój własny sposób na idealną 
rybę. Jak sami mówią:

Cały smak tkwi w przygotowaniu, to solanka i przyprawy nadają 
rybie smak i  aromat. Jak długo wędzić, jakie drewno dobrać, jak 
długo moczyć w solance, to cała tajemnica.

Solanka na karpia najlepsza jest z soli peklowej, granulowanej cebuli, 
pieprzu, czosnku, tymianku i majeranku. Wędzę na zimno, jak na 
koniec dorzucę drewna olchowego, to taki ładny kolor zachowa, taki 
złoty.

Rys. 1. Schemat wędzarni w szafie BHP
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Fot. 1. Wędzarnie nad Bałtykiem
Źródło: Alicja Skowronek

Na pewno każdy, kto widział domowe wędzarnie zastanawiał się, dlaczego 
mają one tak różne kształty i rozmiary? Odpowiedź jest prosta, najlepiej wędzi 
się w metalowych kubłach na śmieci lub… w starych szafach BHP.

Na terenie pojezierzy rybą najczęściej wykorzystywaną jest karp. Jak już 
pojawiło się w powyższym wywiadzie, karpia się wędzi, pekluje, smaży, robi 
się z niego prawie wszystkie dania. Doskonałym przepisem jest karp pieczony 
z pietruszką, do doskonałego dania wystarczy, sól, pieprz, masło i pietruszka. 
Ze składników dostępnych od ręki, powstał niesamowity smak LGR „Sieja”. 
W okolicach Choszczna na każdym kroku spotykałam się z kulkami z karpia. 
Są to małe klopsiki podawane na ciepło i na zimno, ale też w zalewie octowej. 
Okazało się, że robione są one z mniejszych ryb, które nie nadawały się do 
skupu, a to doskonale sprawdzają się w tej prostej potrawie. 

Karpi takich z kilogram, trochę więcej, cebula siekana, bułka czer-
stwa, żeby nie wyrzucać. Do tego mleko, sól, pieprz, ocet. Trochę 
surowej ryby z gotowaną połączyć, do tego wrzuca się cebulę, jajko, 
bułkę w mleku. Smaży pani potem kulki w tartej obtoczone. Można 
zalać zaprawą octową, to wtedy zakąska dobra.

Spotkałam się też z pasztetem z karpia, zupą z karpia, paprykarzem z kar-
pia. Jak widać jest to ryba bardzo wdzięczna, nie tylko jako smażona, lecz 
duszona i zapiekana smakuje równie dobrze. Rybacy chętnie częstowali wła-
snymi wyrobami, rozpierała ich duma z lokalnych dań.



— 203 —

Ludzie chwalą moją kuchnię, taka leśno-rybna. Zawsze doda się 
grzyba do karpia czy sielawy i  coś wyjdzie. Trochę tymianku, soli 
i pieprzu. Tego paprykarzu to dużo robię, sprzedać można, ludziom 
smakuje, przyjeżdżają specjalnie czasem po niego.

Ważnym daniem są zupy rybne, na północy, nad Bałtykiem robione 
z małych dorszy i  innych ryb morskich, nad jeziorami i  rzekami w zupach 
królują karp, okoń, płotka. Spotkać też można szlachetne zupy robione na 
węgorzu. 

Promocja wsi czy regionu poprzez kuchnię jest czymś wyjątkowym, trzeba 
jednak dotrzeć do ludzi. Celem takich działań są festyny i wszelkiego rodzaju 
„święta rybne” organizowane w miejscowościach i wsiach całego wojewódz-
twa. Mają one na celu przypomnienie ludziom o  zapomnianym już etosie 
rybaka, o kulturze łowienia i jedzenia ryb. Festyny są próbą rekonstrukcji kul-
tury wsi, powrotu do tradycji. Każdy z nich jest efektem wspólnych działań 
całej społeczności lokalnej, podczas takiego dnia gospodynie mają niepowta-
rzalną okazję pokazać swoje wyroby i autorskie przepisy, które po czasie stają 
się wizytówką danego święta. 

Doskonałym przykładem jest „Żabnickie lato z  rybką”, odbywające się 
corocznie w Żabnicy koło Gryfina. Wieś leży nad Odrą, w swojej historii wpi-
sane ma więc łowienie ryb. Festyn odbywa się nad samą rzeką, a jego najważ-
niejszym momentem jest regionalny konkurs na dania z  ryb. Żabnicka ini-
cjatywa to pierwszy w regionie turniej wiedzy o rybach odrzańskich. W jego 
ramach jurorzy wybierają najlepsze potrawy z  ryb. Głównym celem kon-
kursu jest popularyzacja walorów smakowych oraz zdrowotnych ryb słodko-
wodnych żyjących w wodach Odry i rozlewisk Międzyodrza, od Bielinka po 
Szczecin, a  także przybliżenie zawodu rybaka łodziowego Nadodrza. „Lato 
z  rybką” w  Żabnicy organizuje Stowarzyszenie „Razem” na Rzecz Rozwoju 
Wsi Radziszewo, Daleszewo, Łubnica, Chlebowo, Stare Brynki, Raczki, Dębce, 
Żabnica, Czepino, Nowe Brynki. Wyjątkowym momentem podczas festynu są 
odwiedziny mieszkańców wsi Żabnica koło Żywca oraz sąsiadów z miejsco-
wości przygranicznych po stronie niemieckiej. Warto w ten dzień spróbować 
szczególnie rosołu z węgorza i wielu innych przysmaków.

W  czerwcu, w  Niechorzu odbywa się „Święto śledzia bałtyckiego”. To 
cykliczna impreza promująca gminę Rewal. Przy okazji prezentowane są 
dawne rzemiosła związane z  rybołówstwem. Kulminacyjnym momentem 
jest konkurs na najlepszą potrawę ze śledzia, w  którym zgodnie z  tradycją 
biorą udział rodziny miejscowych rybaków. Wszystko to sprawia, że lokalny, 
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związany z morską kulturą folklor nie zastyga w muzeum, lecz żyje. Główną 
atrakcją jest degustacja konkursowych dań, między innymi niechorskich 
koreczków autorstwa pani Aleksandry Budner-Wachowiak. Potrawa ta zdo-
była „Perłę Kulinarnego Dziedzictwa” podczas „Polagry Food” w Poznaniu. 
Poza nagrodzonym daniem, podczas festynu skosztować można również ikry 
śledziowej w zalewie, sałatki śledziowej oraz śledziowego leczo. 

Również nad Zalewem Szczecińskim odbywa się festyn ku czci rybackich 
tradycji, jest to „Święto Leszcza” w Nowym Warpnie. Festyn jest okazją do 
spotkania mieszkańców z turystami i żeglarzami. Można poznać lokalne tra-
dycje oraz rozkoszować się niesamowitymi daniami rybnymi. Przysłowiowym 
gwoździem programu jest zawsze zupa rybna, którą przygotowuje żona bur-
mistrza, pani Grażyna Kiraga. Długa kolejka przed kuchnią jest najlepszą 
reklamą jej kunsztu kulinarnego. 

Powyższy tekst ma na celu zobrazowanie fenomenu kuchni regionalnej 
jako elementu budowania tożsamości lokalnej. Dzięki potrawom można 
w doskonały sposób zareklamować region, przyciągnąć turystów, zbudować 
nową markę dla tradycji i historii Pomorza Zachodniego. Nowe tradycje kuli-
narne to nasze wspólne, nowe dziedzictwo. Na naszych oczach tworzy się kul-
tura i tożsamość Pomorza.
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Piotr Nowaczyk1

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Konsekwencje redukcji floty łodziowej dla 
rybaków Zalewu Szczecińskiego

Streszczenie
Proces restrukturyzacji polskiej floty rybackiej przyczynił się do redukcji 

blisko 40% jednostek rybackich. Relatywnie więcej z  eksploatacji wycofano 
kutrów rybackich. W przypadku łodzi rybackich ich skala redukcji była zróż-
nicowana. Względnie najwięcej jednostek wycofano z eksploatacji z terenów 
zalewowych. Nastąpiła przy tym delokalizacja floty łodziowej. Wzrosło zna-
czenie największych portów rybackich, kosztem mniejszych struktur. 

Redukcja floty łodziowej stacjonującej w portach i przystaniach rybackich 
Zalewu Szczecińskiego, spowodowała wiele następstw. Pozytywnym aspektem 
był rozwój bazy turystycznej oraz rodzinnego przetwórstwa rybnego. Niestety 
część rybaków powiększyło grono bezrobotnych lub pracując nielegalnie, wró-
ciło do zawodu. Inni podejmowali pracę niezgodną z ich kwalifikacjami.

Poprawę sytuacji rybaków zalewowych należy upatrywać w rozwoju ruchu 
turystycznego. Niezbędne jest także kontynuowanie dotychczasowej działal-
ności rybackiej. 

Środki otrzymane przez rybaków Zelewu Szczecińskiego za kasacje jedno-
stek rybackich, poprawiły ich własną sytuację materialną. Nie wpłynęły jed-
nakże znacząco na rozwój gmin zalewowych. 

Rybołówstwo łodziowe od lat borykało się z  wieloma problemami. 
Rekompensaty otrzymane za kasacje jednostek rybackich, tylko przyspieszyły 
zmiany, jednocześnie łagodząc ich negatywne skutki.

1 Dr Piotr Nowaczyk  — adiunkt w  Katedrze Marketingu Wydziału Ekonomicznego 
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.
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Słowa kluczowe: rybołówstwo Zalewu Szczecińskiego, redukcja floty 
rybackiej, rybacy łodziowi. 

Wstęp
W skład floty łodziowej, będącej ważnym elementem rybołówstwa przy-

brzeżnego, wchodzą mniejsze jednostki rybackie o lokalnym zasięgu prowa-
dzenia działalności2. Zazwyczaj dokonują połowów w niewielkiej odległości 
od swojego portu lub przystani rybackiej i stosują bierne narzędzia połowowe. 
Najczęściej tworzą przedsiębiorstwa rodzinne, które w niewielkim stopniu lub 
w ogóle nie korzystają z pomocy zewnętrznej siły roboczej3. 

Pomimo, że łodzie rybackie dokonują mniejszych połowów, aniżeli większe 
jednostki pełnomorskie, tj. kutry rybackie, pod względem ilościowym domi-
nują w strukturze europejskich flot rybackich4. Rybołówstwo łodziowe posiada 
istotne znaczenie dla obszarów przybrzeżnych. Tworzy miejsca pracy oraz jest 
jednym z najważniejszych źródeł dochodu dla lokalnej społeczności. Jest także 
ważne dla zachowania ich tożsamości kulturowej. Stanowi przy tym jedną 
z ważniejszych atrakcji turystycznych, stymulując tym samym ruch turystyczny. 

Rybołówstwo łodziowe, w przededniu integracji Polski z Unią Europejska, 
borykała się z wieloma problemami5. Ilość statków rybackich była zbyt duża 
w stosunku do zmniejszających się zasobów ryb, co obniżało dochodowość 
działalności. Były to często jednostki przestarzałe, wymagające gruntownej 
modernizacji. W  takich okolicznościach w  2004 roku rozpoczął się proces 
restrukturyzacji polskiej floty rybackiej finansowany ze środków publicznych, 
głównie unijnych. Do 2013 roku wycofano z eksploatacji blisko 40% jednostek 
rybackich.

Regres rybołówstwa nad zalewem szczecińskim doprowadził do wielu 
zmian. Wpłynął na stopę zatrudnienia oraz zmianę prowadzonej przez ryba-
ków działalności zawodowej. 

2 Z. Polański, Rybołówstwo przybrzeżne — co dalej?, „Wiadomości Rybackie” nr 1–3 (119) 
styczeń-marzec 2001.

3 Flota tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego w reformie Wspólnej Polityki 
Rybołówstwa, Dyrekcja generalna ds. polityk wewnętrznych Unii, Parlament Europejski, 
Bruksela 2012.

4 Zob.: Sprawozdanie nt. propozycji reformy Wspólnej Polityki Rybołówstwa oraz powo-
łania nowego Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, przedstawiciel kancela-
rii senatu przy Unii Europejskiej, Bruksela, dnia 2 grudnia 2011.

5 A. Malkowska, Droga ku zrównoważonemu rybołówstwu Morza Bałtyckiego na przykła-
dzie Polski, [w]: XXV Sejmik Morski, „Zeszyty Naukowe” nr 589, Ekonomiczne Problemy 
Usług, nr 49, US Szczecin, Szczecin 2010, s. 275–285.
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Głównym celem artykułu jest wskazanie motywów oraz określenie konse-
kwencji rezygnacji rybaków Zalewu Szczecińskiego z zawodu. 

Poruszana w artykule problematyka jest aktualna oraz niezmiernie ważna. 
Pomimo, iż wycofano z eksploatacji znaczną część floty rybackiej, nadal toczy 
się dyskusja nad jej kontynuacją. Rybołówstwo nadal jest ważnym sektorem 
lokalnej gospodarki. Przy tym, badania dotyczące losów rybaków zalewo-
wych są niepełne i wymagają uzupełnienia. Jest to problematyka dość nowa 
i wymagająca dalszych badań. 

W  artykule wyodrębniono zakres rzeczowy, czasowy oraz terytorialny. 
Zakres rzeczowy koncentruje się na redukcji floty rybackiej oraz jej konse-
kwencjach dla rybaków. 

Zakres terytorialny obejmuje obszary, na których realizowane jest polskie 
rybołówstwo morskie, ze szczególnym uwzględnieniem rybołówstwa łodzio-
wego Zalewu Szczecińskiego.

Zakres czasowy ograniczony został do lat 2004–2012. W roku 2004 rozpo-
czął się proces restrukturyzacji polskiej floty rybackiej, który nie miał swojego 
precedensu w powojennej historii polski. 

Jeśli chodzi o układ artykułu, to składa się on ze wstępu, pięciu rozdzia-
łów oraz podsumowania. We wstępie zawarto główne założenia artykułu. 
W  pierwszym rozdziale przedstawiono proces restrukturyzacji polskiej 
floty rybackiej z  zaznaczeniem różnic pomiędzy rybołówstwem łodzio-
wym a kutrowym. W kolejnych dwóch rozdziałach określono skalę redukcji 
floty łodziowej w  zależności od obszaru polskiego wybrzeża oraz wielkości 
bazy rybackiej. Redukcję floty łodziowej prowadzącej połowy nad Zalewem 
Szczecińskim omówiono w rozdziale czwartym. W ostatnim rozdziale poru-
szono konsekwencję regresu rybołówstwa dla lokalnych rybaków oraz możli-
wości poprawy ich sytuacji życiowej.

Artykuł bazuje na literaturze przedmiotu oraz na wynikach badań prze-
prowadzonych metodą ankietową oraz metodą wywiadu pogłębionego. 
Skierowane były one do rybaków oraz ekspertów zajmujących się problema-
tyką rybacką.

1. Redukcja polskiej floty rybackiej
Rozpoczęta w 2004 roku restrukturyzacja polskiej floty rybackiej dopro-

wadziła do jej zmniejszenia o 539 jednostek, tj. z 1374 do 835 w 2013 roku 
(tab. 1)6. Nastąpiło więc jej ograniczenie niemal o 40%. Więcej z eksploatacji 

6 Zob. więcej na temat redukcji floty rybackiej: P. Nowaczyk, Wpływ redukcji polskiej floty 
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wycofano łodzi rybackiej7 — 280 jednostek, mniej kutrów — 259 jednostek. 
Jednakże relatywnie znacznie głębsza redukcja dotknęła flotę kutrową, która 
zmniejszyła się o przeszło 65%. Natomiast łodzi rybackich wycofano z eksplo-
atacji znacznie mniej, tj. niespełna 29%.

Trudno jednoznacznie określić przyczyny większej skali redukcji floty 
kutrowej. Mogła się do tego przyczynić niestabilność prowadzenia połowów8. 
Ograniczenie zasobów ryb (szczególnie stanowiących o  opłacalności poło-
wów, tj. dorszy) przy ich zmiennej cenie oraz rosnących kosztach eksploata-
cji, zmniejszało opłacalność działalności. Natomiast rybołówstwo łodziowe, 
szczególnie zalewowe, charakteryzowało się połowami bardziej zróżnicowa-
nymi gatunkowo.

Tabela 1. Wielkość polskiej floty rybackiej w roku 2004 i w 2013 oraz jej zmiana 
2013/2004 (%)

Rodzaje statków 
rybackich

Lata

2004 2013

Zmiana
2013/2004

Ilość %

Łodzie 976 696 280 -28,7
Kutry 398 139 259 -65,1
Razem 1374 835 539 -39,2

Źródło: Obliczenia własne na podstawie: Rejestr Statków Rybackich 2013 oraz 
Morska Gospodarka Rybna w 2004 r, MIR, Gdynia 2005.

Armatorzy kutrowi w  większym stopniu uzależnieni byli od dochodów 
z działalności połowowej. Charakter pracy w rybołówstwie nie pozwalał im 
praktycznie na podjęcie żadnej innej stałej pracy zarobkowej. Dla porówna-
nia, dochody rybaków łodziowych były bardziej zdywersyfikowane, niejedno-
krotnie nie stanowiły ich głównego źródła. 

Wiek floty kutrowej był wyższy, aniżeli łodziowej. W związku z czym i jej 
stan techniczny był gorszy. To mogło bardziej motywować armatorów kutro-
wych do podjęcia decyzji o wycofania jednostek z działalności. 

rybackiej na wielkość połowów głównych gatunków ryb, „Zeszyty naukowe SGGW  — 
Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej” nr 101 (2013), Warszawa 2013, s. 81–94.

7 W polskim rybołówstwie dominowały łodzie — w 2004 roku było ich 976 wobec 398 
kutrów, a w 2013 roku 696 wobec 139 kutrów.

8 Więcej na temat motywów redukcji floty rybackiej zob.: B. Marciniak, Zamierzenia 
i  realia, „Wiadomości Rybackie” nr 7–8 (164) lipiec-sierpień 2008; Nr 9–10 (165) 
wrzesień-październik 2008 oraz Nr 11–12 (166) listopad-grudzień 2008.
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Wreszcie armatorzy kutrowi otrzymywali większe rekompensaty za kasa-
cję jednostki9. Były one z reguły wyższe, aniżeli wartość rynkowa jednostki. 
To dodatkowo zachęcało do podjęcia decyzji o  wycofaniu się z  zawodu. 
Armatorzy kutrowi niejednokrotnie częściej byli właścicielami lub współ-
właścicielami innych jednostek, na modernizację których przeznaczali część 
środków otrzymanych z rekompensat. W większym stopniu byli zadłużeni10, 
w związku z czym otrzymane środki przeznaczali na spłatę kredytów.

Z  kolei rybacy łodziowi mogli być bardziej emocjonalnie przywiązani 
do swoich jednostek. Często zawód rybaka był dziedziczony z pokolenia na 
pokolenie. Swoją pracę traktowali jak pasję. Więc byli mniej skłonni do roz-
stawania się ze swoim miejscem pracy. 

 Nie bez znaczenie były także czynniki własnościowe. Prywatyzacja, która 
rozpoczęła się jeszcze w latach 90., była głównie prowadzona w największych 
portach rybackich. Tylko one były technicznie (odpowiednia supra- oraz 
infrastruktura portowa), przygotowane do obsługi kutrów rybackich. Wysokie 
ceny za postój jednostek rybackich przy sprywatyzowanych nabrzeżach porto-
wych oraz utrudnienia w dostępie do nich, mogły z pewnym stopniu wpłynąć 
na decyzje armatorów kutrowych o wycofaniu się z zawodu. Natomiast więk-
sza część floty łodziowej stacjonowała w przystaniach rybackich, które były 
w mniejszym stopniu dotknięte procesem prywatyzacji. Poza tym, mniejsze 
łodzie rybackie nie wymagały żadnej infrastruktury. Mogły więc stacjonować 
w przystaniach plażowych.

2. Redukcja polskiej floty rybackiej według lokalizacji 
przestrzennej 

Dane zawarte w  tabeli 2. przedstawiają informacje o  ilości łodzi rybac-
kich w  wyodrębnionych obszarach terytorialnych. W  2004 roku najwięcej 
łodzi rybackich stacjonowało w  portach i  przystaniach wybrzeża wschod-
niego, tj. 348 jednostek. Na wybrzeżu zachodnim było ich 255, a na wybrzeżu 
środkowym 224. Najmniejsza część floty łodziowej zlokalizowana była nad 
Zalewem Wiślanym — 149 jednostek.

9 Były one uzależnione od wieku oraz wielkości jednostki.
10 Armatorzy często nabywali jednostki od podmiotów publicznych sektora rybackiego 

upadających w  latach 90. spółdzielni oraz przedsiębiorstw państwowych. W  tym celu 
zmuszeni byli do zaciągania kredytów. 
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Tabela 2. Wielkość polskiej floty łodziowej w wyodrębnionych obszarach terytorial-
nych w roku 2004 i w 2013 oraz jej zmiana 2013/2004 (%)

Nazwa obszaru
Lata Zmiana

2013/2004 
2004 2013

Wybrzeże 
Zachodnie

Zalew 
Szczeciński

255
163

159
98

-37,6
-39,9

Pozostałe 
struktury 92 61 -33,7

Wybrzeże Środkowe 224 210 -6,2
Wybrzeże Wschodnie 348 232 -33,3

Zalew Wiślany 149 95 -36.2
Razem 976 696 -28,7

Źródło: Obliczenia własne na podstawie Rejestr Statków Rybackich 2013 oraz 
Morska Gospodarka Rybna w 2004 r, MIR, Gdynia 2005.

W 2013 roku flota łodziowa uległa zmniejszeniu o 28,7%. Jednakże skala 
jej redukcji była zróżnicowana. Można zauważyć dużą dysproporcję pomię-
dzy wielkością wycofanych z  eksploatacji łodzi stacjonujących w  portach 
i przystaniach wybrzeża środkowego, a pozostałymi obszarami. Na wybrzeżu 
środkowym flota łodziowa zmniejszyła się tylko o niespełna 7%. Natomiast 
w pozostałych obszarach wycofano z eksploatacji powyżej 30% jej stanu z 2004 
roku. Z tym, że największa redukcja łodzi wystąpiła na zalewach. 

W  przypadku wybrzeża środkowego wielkość redukcji nie odzwierciedla 
jednak skali problemów rybołówstwa łodziowego. Po znacznej redukcji floty 
łodziowej w pierwszych latach po uruchomieniu procesu złomowania, w kolej-
nych nastąpiła jej stabilizacja, a w ostatnim okresie liczba łodzi zaczęła wzra-
stać. Przykładem portu, w którym w 2013 roku było więcej łodzi niż przed roz-
poczęciem procesu złomowania, było Darłowo (tab. 3). Można to częściowo 
wyjaśnić rekompensatami wypłacanymi za tymczasowy postój jednostek 
rybackich w okresach zakazu połowów. Wielkość środków była uzależniona 
od liczby jednostek rybackich, jakie posiadał armator. Stąd niektórzy z nich 
celowo rozdrabniali posiadającą flotę rybacką. Przy tym, nie do końca zainte-
resowani byli połowami. Dowodem potwierdzającym to, mogą chociażby być 
niewykorzystane w ostatnich latach limity połowowe na dorsza11.

11 Jednakże jego przyczyny były bardziej złożone. Prócz braku zainteresowania połowami 
przez część armatorów, niewykorzystywanie limitów połowowych wynikało z obniża-
jącej się opłacalności połowów dorszy. Na rynkach światowych występowała nadpodaż 
ryby, co obniżało jej cenę. Ponadto, w ostatnich latach mieliśmy do czynienia z procesem 
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Natomiast znaczna redukcja floty łodziowej w  obszarach zalewowych, 
głównie zalewu szczecińskiego, mogła być konsekwencją znacznego zmniej-
szenia się zasobów ryb12. Inną przyczyną mogły być problemy z dystrybucją 
ryb. Miejsca postoju łodzi na zalewach to z reguły przystanie. W latach 90. 
nastąpiła fala upadłości większości spółdzielni rybackich. Utrudniło to ryba-
ków zbyt połowów. Niestety w  ostatnich latach zmniejszająca się wielkość 
wyładunku ryb, uniemożliwiała całkowite odtworzenie przemysły portowego. 

Zróżnicowana skala redukcji łodzi mogła być także związana z osadnic-
twem. Rybacy napływowi byli bardziej skłonni do rezygnacji z zawodu. Nie 
byli z rybołówstwem, aż tak mocno związani. Tym można tłumaczyć znaczną 
redukcje floty rybackiej nad Zalewem Szczecińskim (ludność napływowa) oraz 
relatywnie najmniejszą na terenach zamieszkałych przez ludność kaszubską. 

3. Redukcja polskiej floty łodziowej w strukturach 
o zróżnicowanej wielkości

Koncentracje floty rybackiej w  strukturach lepiej przystosowanych do ich 
obsługi potwierdzają dane zawarte w tabeli 3. Wielkość floty łodziowej stacjo-
nującej w dziewięciu największych portach rybackich13, niemal się nie zmieniła 
(spadek zaledwie o 1,9%). Przy tym, w trzech portach liczba łodzi się zwiększyła, 
a w jednym nie uległa zmianie. Jednocześnie zwiększył się udział stacjonujących 
w portach rybackich łodzi z 26,9% do 37,1%. Natomiast w pozostałych struk-
turach, w małych portach i przystaniach rybackich, zmniejszyła się ilość sta-
cjonujących łodzi oraz ich udział w polskiej flocie łodziowej. Opisane zjawiska 
mogą być następstwem lepszego wyposażenia portów rybackich w  elementy 
supra- oraz infrastruktury14. Ich intensywna modernizacja finansowana głów-

obniżającej się kondycją polskiego dorsza, co wpływało ujemnie na jego cenę. Wreszcie 
rozdrobniona flota rybacka nie była w stanie wykorzystać w pełni kwot połowowych, ze 
względu na ograniczenia techniczne. Nie bez znaczenia był także niewłaściwy sposób 
przyznawania kwot połowowych jednostkom rybackim, który nie uwzględniał rzeczy-
wistych połowów w poprzednich latach. 

12 Więcej na temat problemów polskiego rybołówstwa przybrzeżnego, m.in. przyczyn 
zmniejszających się zasobów ryb w Zalewie Szczecińskim, zob.: Polski okrągły bałtycki 
stół ds. rybołówstwa, Wiadomości Rybackie, Nr 9–10 (177), wrzesień-październik 2010. 

13 Świnoujście zaliczane jest do dużych portów handlowych, tzw. o  podstawowym zna-
czeniu dla gospodarki narodowej. Funkcja rybacka nie stanowi w porcie dominującej 
działalności. 

14 Więcej na temat potrzeb inwestycyjnych w  portach i  przystaniach rybackich, zob.: 
Analiza stanu infrastruktury w  portach rybackich i  przystaniach pod kątem dalszych 
potrzeb inwestycyjnych, MIR, Gdynia 2012.
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nie ze środków unijnych, nie miała swojego precedensu w powojennej historii 
Polski15. Oprócz wyremontowanych nabrzeży, powstawały zakłady przemysłu 
rybnego oraz obiekty i urządzania do przechowywania połowów. Poprawiła się 
dystrybucja ryb. W większości portów rybackich działalność prowadzą Lokalne 
Centra Pierwszej Sprzedaży Ryb. 

Wzrost atrakcyjności portów rybackich dla łodzi może być także następ-
stwem poprawy struktury własności w  pierwszej dekadzie XXI wieku. 
Następowała w  nich komunalizacja terenów portowych. Były one później 
przejmowane przez komunalne podmioty zarządzające portami. Własność 
publiczna stwarzała lepsze warunki dla prowadzenia działalności przez arma-
torów rybackich. 

Tabela 3. Wielkość floty łodziowej w największych portach rybackich oraz w pozo-
stałych strukturach w roku 2004 i w 2013 oraz ich zmiana 2013/2004 (%)

Nazwa portu
Lata Zmiana

2013/20042004 2013
Władysławowo 15 23 +53,3

Darłowo 27 37 +37,1
Hel 11 13 +18,2

Świnoujście 22 22 0,0
Kołobrzeg 43 41 -4,7

Łeba 24 22 -8,3
Jastarnia 41 36 -12,2

Ustka 56 48 -14,3
Dziwnów 24 16 -33,3

Razem 
porty

Liczba łodzi 263 258
-1,9

% 26,9 37,1

Pozostałe 
struktury

Liczba łodzi 713 438
-38,6

% 73,1 62,9

Źródło: Obliczenia własne na podstawie: Rejestru Statków Rybackich oraz Morska 
Gospodarka Rybna w 2004 r., MIR, Gdynia 2005.

15 Więcej na temat modernizacji portów rybackich, zob.: J. Zieziula, P. Nowaczyk, Udział 
strukturalnych funduszy unijnych w  finansowaniu małych portów morskich w  Polsce, 
[w]: Polityka spójności Unii Europejskiej. Doświadczenia, wnioski i rekomendacje na lata 
2014–2020, tom I, red. B. Jóźwik, M. Sagan, T. Stępniewski, Wydawnictwo KUL, Lublin 
2011, s. 229–247. 
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Innym wyjaśnieniem znacznie większego regresu rybołówstwa zalewo-
wego, gdzie są właśnie zlokalizowane mniejsze struktury portowe oraz przy-
stanie rybackie, może być jego rzemieślniczy charakter. W wielu przypadkach 
traktowane było ono jako interes rodzinny, w związku z  czym w połowach 
często uczestniczyli członkowie rodziny. Starzejący się rybacy, w sytuacji nie-
chęci młodszych członków rodziny do podjęcia ciężkiej i coraz mniej opłacal-
nej działalności, mogli być bardziej skłonni do odejścia z zawodu. 

Podkreśla się także niechęć władz samorządowych do wspierania rybołów-
stwa zalewowego. Zainteresowane były one głównie rozwojem działalności 
rekreacyjno-sportowej. Natomiast gminy otwartego morza częściej deklaro-
wały wielofunkcyjny rozwój portów, tj. zarówno działalności rekreacyjno-
-sportowej, jak i rybackiej. 

Wreszcie rybacy zalewowi w większym stopniu, aniżeli ich odpowiednicy 
z portów otwartego morza, zainteresowani byli połowami, a nie pobieraniem 
subsydiów. Tym można tłumaczyć praktycznie nie wprowadzanie do poło-
wów nowych jednostek. 

4. Redukcja floty łodziowej na Wybrzeżu Zachodnim
Także na Wybrzeżu Zachodnim relatywnie więcej łodzi wycofano z eks-

ploatacji z  portów i  przystani rybackich zlokalizowanych nad Zalewem 
Szczecińskim, aniżeli nad wodami otwartego morza (tab. 4). Jednakże rybacy 
zalewowi często podkreślali, że gdyby nie tak trudna sytuacja finansowa, 
w jakiej się znaleźli, to nigdy by nie zdecydowali się na sprzedaż swojej łodzi. 
Według nich, rybołówstwo łodziowe, ze względu na rozmaite ograniczenia 
w połowach i coraz mniejszą ilość ryb, przestało być pracą gwarantującą sta-
bilny i wystarczający na utrzymanie rodziny dochód.

Nad zalewem szczecińskim dominującym portem pozostała Trzebież. 
Nastąpiła tam także względnie najmniejsza redukcja floty rybackiej (obok 
Kamienia Pomorskiego oraz przystani Jeziora Dąbie). W  przypadku wód 
otwartego morza, dominującym miejscem postoju jednostek pozostało 
Świnoujście oraz Dziwnów16.

16 Dziwnów nie był portem, w którym dokonano najmniejszej redukcji jednostek rybac-
kich. Jednakże w strukturach, w których wycofano z eksploatacji relatywnie więcej łodzi, 
ich liczba była na tyle mała, że wyniki mogą być niereprezentatywne.



— 214 —

Tabela 4. Wielkość floty łodziowej w portach i przystaniach rybackich Wybrzeża 
Zachodniego17 w roku 2004 i w 2013 oraz ich zmiana 2013/2004 (%)

Porty i przystanie 
Wybrzeża Zachodniego

Lata Zmiana
2013/20042004 2013

Zalew Szczeciński* 163 98 -39,9
Karsibór 13 6 -53,8

Lubin 14 8 -42,9
Nowe Warpno 6 1 -83,3

Przytór 6 4 -33,3
Sierosław 0 0 0
Stepnica 23 10 -56,5
Trzebież 47 35 -25,5
Wapnica 1 0 -100,0

Wolin 22 13 -40,1
Kamień Pomorski 8 6 -25,0

Szczecin Dąbie 12 10 -16,7
Szczecin Stołczyn 10 4 -60,0

Szczecin 1 1 0
Obszary nadmorskie 92 61 -33,7

Dziwnów 24 16 -33,3
Międzywodzie 4 3 -25,0
Międzyzdroje 11 5 -54,5

Mrzeżyno 7 3 -57,1
Niechorze 7 5 -28,6

Rewal 9 7 -22,2
Świnoujście 30 22 -26,7

Razem 255 159 -37,6
*Porty i przystanie Zalewu Szczecińskiego wraz z jeziorem dąbskiego oraz Szczecinem.

Źródło: Obliczenia własne na podstawie: Rejestru Statków Rybackich oraz Morska 
Gospodarka Rybna w 2004 r., MIR, Gdynia 2005.

17 W przypadku Świnoujścia chodzi o część rybacką portu. 
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5. Konsekwencje redukcji floty łodziowej oraz 
możliwości poprawy sytuacji rybaków Zalewu 

Szczecińskiego
Redukcja floty łodziowej stacjonującej w portach i przystaniach rybackich 

Zalewu Szczecińskiego, doprowadziła do wielu następstw. Jedną z  nich był 
wzrost bezrobocia. Wycofanie z  eksploatacji jednostek rybackich powinno 
doprowadzić do zmniejszenia zatrudnienia o ok. 40% (tab. 5). Jednakże jego 
skala w  rzeczywistości była mniejsza. W  większości przypadków decyzję 
o kasacji jednostki podejmowali rybacy w wieku przedemerytalnym, których 
dodatkowo nie miał kto zastąpić w połowach. Część rybaków podjęła pracę 
w  rybołówstwie, tylko tym razem w  szarej strefie. Inni z  kolei, szczególnie 
młodsi, otrzymane środki za złomowanie jednostki rybackiej zainwestowali, 
głównie: w rozwój bazy turystycznej (załącznik 4) oraz rodzinnego przetwór-
stwa rybnego (załącznik 3). 

Kasacji jednostek rybackich towarzyszyły także negatywne konsekwencje. 
Część rybaków musiała podjąć pracę (w kraju lub za granicą), która nie odpo-
wiadała ich kwalifikacjom zawodowym. Nie sprawiała im ona takiej radości 
jak praca w ulubionym zawodzie rybaka. Niestety pewne grono rybaków zwy-
czajnie roztrwoniło otrzymane środki, przy okazji powiększyli grono osób 
bezrobotnych.

Tabela 5. Wielkość floty łodziowej i zatrudnienie (osoby) w sektorze rybackim 
zalewu szczecińskiego w roku 2004 i 2013 oraz ich zmiany 2013/2004 (%)

Wielkość floty 
łodziowej

Lata Zmiana 
liczebno-
ści łodzi 

rybackich 
2013/2004

Zmiana 
wielkości 
zatrud-
nienia 

2013/2004 

2004 2013

Liczba 
jednostek

Zatrud-
nienie

Liczba 
jednostek

Zatrud-
nienie

Zalew 
Szczeciński 163 424 98 255 -39,9 -39,9

Źródło: Obliczenia własne na podstawie: I Dunin-Kwinta, Wielowariantowy model 
redukcji nakładu połowowego z uwzględnieniem skutków społecznych w rejo-

nach nadmorskich, [w]: Wybrane zagadnienia wspólnej polityki rybackiej w Unii 
Europejskiej — potrzeby i możliwości adaptacji wspólnej polityki rybackiej przez polską 

gospodarkę rybną, red. J. Zieziula, Wydawnictwo Ekspert — SITR, Koszalin 2000, s. 47–48 
oraz Z. Polański, Polskie rybołówstwo przybrzeżne, MIR, Gdynia 2000, s. 52–56.

Wydaje się, że dobrym kierunkiem zmian były inwestycje w  bazę tury-
styczną. Wraz ze wzrostem zamożności społeczeństwa, rośnie popyt na usługi 
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turystyczne. Coraz większa ilość turystów zainteresowana jest wypoczynkiem 
nad wodami Zalewu Szczecińskiego. Gminy wychodzą naprzeciw temu tren-
dowi. W portach zalewowych powstają mariny jachtowe oraz modernizowana 
jest infrastruktura przystosowana do obsługi ruchu turystycznego (załącznik 
2). Nie można jednak zapominać o  rybołówstwie (załącznik 1). Nadal daje 
one zatrudnienie oraz dochody mieszkańcom gmin zalewowych. Ponadto, 
dla wielu turystów rybołówstwo łodziowe stanowi jedną z głównych atrak-
cji turystycznych miejscowości zlokalizowanych nad Zalewem Szczecińskim. 
Tak więc zanik rybołówstwa mógłby negatywnie wpłynąć na wielkość ruchu 
turystycznego. 

Należy przy tym zauważyć, iż wpływ opisanym zjawisk na rozwój gmin 
zalewowych był mniejszy, aniżeli w przypadku rybołówstwa pełnomorskiego. 
Tam armatorzy i rybacy otrzymali o wiele większe rekompensaty. Więc i ich 
możliwości inwestycyjne były większe. W przypadku rybaków zalewowych, 
środki z rekompensat mogły zmienić wyłącznie ich własną sytuację materialną.

Rybołówstwo łodziowe od lat przeżywało regres i wymagało restruktury-
zacji. Podkreślali to sami rybacy. Flota łodziowa była zbyt duża do stale male-
jących zasobów, co wpływało negatywnie na osiągane przez nich dochody. 
Cześć jednostek wymagała modernizacji, na którą rybacy nie posiadali 
środków. Inne były tak stare, że nie opłacało się ich remontować, a na zakup 
nowych nie było rybaków stać. W szczególnej złej sytuacji pozostawali starsi 
wiekiem rybacy. W obliczu takich problemów, rekompensaty otrzymane za 
kasacje jednostek rybackich, tylko przyspieszyły zmiany, jednocześnie łago-
dząc ich negatywne skutki. Wydaje się, że pozytywne efekty nie byłaby moż-
liwe bez wsparcia finansowego. 

Podsumowanie
Proces restrukturyzacji polskiej floty rybackiej przyczynił się do redukcji 

blisko 40% jednostek rybackich. Relatywnie więcej z  eksploatacji wycofano 
kutrów rybackich. Przyczyniła się do tego większa niestabilność prowadze-
nia połowów, uzależnienie armatorów kutrowych od dochodów z działalności 
połowowej oraz starsze i znajdujące się w gorszym stanie technicznym jed-
nostki. Nie bez znaczenia były wyższe rekompensaty otrzymywane za kasacje 
statku rybackiego. Były one często przeznaczane na modernizację pozostałych 
w eksploatacji jednostek oraz spłatę zaciągniętych na zakup kutrów kredytów. 
Także niekorzystna struktura własności terenów portowych mogła w pewnym 
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stopniu wpłynąć na decyzje armatorów kutrowych o wycofaniu się z zawodu. 
Byli oni także słabiej emocjonalnie przywiązani do swoich jednostek.

Skala redukcji floty łodziowej była zróżnicowana. Stosunkowo najmniej 
jednostek wycofano z eksploatacji w portach i przystaniach wybrzeża środ-
kowego. W  ostatnich latach nastąpił nawet wzrost ich liczebności. Można 
go wiązać z rekompensatami wypłacanymi za tymczasowy postój jednostek 
rybackich w okresach zakazu połowów. Wielkość środków była uzależniona 
od liczby jednostek rybackich. Natomiast największy regres rybołówstwa zale-
wowego, oprócz znacznego zmniejszenia się zasobów ryb, mógł także wyni-
kać z problemów związanych z dystrybucją połowów. Wyjaśnienia zróżnico-
wanej skali redukcji łodzi można także upatrywać w  osadnictwie. Ludność 
napływowa była bardziej skłonna do rezygnacji z zawodu.

W 2013 roku nastąpiła delokalizacja floty łodziowej. Wzrosło znaczenie 
największych portów rybackich kosztem mniejszych struktur. Było to kon-
sekwencją poprawy ich stanu technicznego. Wzrost atrakcyjności portów 
rybackich dla łodzi był także następstwem poprawy ich struktury własności 
w pierwszej dekadzie XXI wieku. Z kolei większy regres rybołówstwa zale-
wowego, gdzie zlokalizowane są mniejsze porty oraz przystanie rybackie, 
mógł być związany z procesem starzenie się rybaków. Jednocześnie wystę-
powała niechęć młodszych członków rodziny do podjęcia ciężkiej i  coraz 
mniej opłacalnej działalności. Do regresu floty łodziowej w  mniejszych 
strukturach mogły przyczynić się władze samorządowe, nie widząc perspek-
tyw dla rybołówstwa. Ponadto rybacy zalewowi byli bardziej zainteresowani 
połowami, a nie pobieraniem subsydiów od wprowadzanych do eksploatacji 
nowych jednostek. 

Wyżej opisane tendencje odnoszą się także do Wybrzeża Zachodniego, 
gdzie więcej łodzi z połowów wycofano z portów i przystani rybackich zlokali-
zowanych nad Zalewem Szczecińskim, aniżeli nad wodami otwartego morza.

 Redukcja floty łodziowej stacjonującej w portach i przystaniach rybackich 
Zalewu Szczecińskiego, doprowadziła do wielu następstw. Wzrost bezrobocia 
był mniejszy, niż skala redukcji jednostek rybackich. Część rybaków podjęła 
pracę w rybołówstwie. Inni zainwestowali środki w rozwój bazy turystycznej 
oraz rodzinnego przetwórstwa rybnego. Negatywną konsekwencją redukcji 
jednostek rybackich było podejmowanie przez rybaków pracy o mniejszym 
stopniu satysfakcji. Także pewne grono rybaków powiększyło grono osób 
bezrobotnych.

Poprawę sytuacji rybaków zalewowych należy upatrywać w rozwoju ruchu 
turystycznego. Nie można jednak zapominać o rybołówstwie. Nadal daje one 
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zatrudnienie oraz dochody mieszkańcom gmin zalewowych. Rybołówstwo 
wzmacnia ruch turystyczny, stanowiąc jedną z atrakcji miejscowych. 

Środki otrzymane przez rybaków Zelewu Szczecińskiego za kasacje jedno-
stek rybackich mogły tylko w niewielkim zakresie wpłynąć na rozwój gmin. 
Z reguły poprawiały one wyłącznie ich własną sytuację materialną. 

Rybołówstwo łodziowe od lat borykało się z  wieloma problemami. 
Rekompensaty otrzymane za kasacje jednostek rybackich, tylko przyspieszyły 
zmiany, choć jednocześnie złagodziły ich negatywne skutki. Wydaje się, że 
pozytywne efekty nie byłaby możliwe bez wsparcia finansowego. 
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Załączniki

Załącznik 1. Działalność rybacka portu w Trzebieży (rozładunek połowów) 
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Źródło: materiały własne. 
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Załącznik 2. Przystań jachtowa portu w Trzebieży 30.07.2014 

Źródło: materiały własne. 

Załącznik 3. Reklama wędzarni ryb w Trzebieży 30.07.2014

 
Źródło: materiały własne. 
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Załącznik 4. Usługi gastronomiczne w Trzebieży 30.07.2014 

Źródło: materiały własne.





— 223 —

Alicja Skowronek1

Uniwersytet Szczeciński

Zanik przymorskiego rybołówstwa 
łodziowego na Pomorzu Zachodnim po 
wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej

Rybacy wiedzą, że morze jest niebezpieczne, a sztorm straszliwy,
jednak nigdy nie traktują tych niebezpieczeństw 

jako wystarczającego powodu do tego,
by pozostać na brzegu.

Vincent van Gogh

Pierwszą myślą, która przychodzi do głowy, gdy myślimy o  Pomorzu 
Zachodnim jest morze. Piękne plaże, klify — to widoki spotykane tak często 
na pocztówkach wysyłanych wakacji. Jednak czegoś zaczyna w tym obrazie 
brakować. Jest coś, co kiedyś było tak oczywiste, tak silnie związane z brze-
giem Bałtyku, a dzisiaj zanika. Mowa oczywiście o kutrach. Łodzie wracające 
do portów z wieczornych połowów, rybacy dyskutujący w tawernach, zapach 
ryb i sieci do niedawna były czymś oczywistym. Niestety coraz częściej jest to 
obraz nie mający zbyt wiele wspólnego z rzeczywistością, na naszych oczach 
zanika tradycyjne rzemiosło, zanika przybrzeżne rybołówstwo łodziowe.

Pomorze Zachodnie od wielu dekad nierozerwalnie związane jest z poło-
wem ryb. Bliskość do wody determinowała życie mieszkańców tak nad jezio-
rami, jak i nad morzem. W swoich badaniach prowadzonych w ramach pro-
jektu skupiłam się głównie na badaniu rybaków nadmorskich, pracujących na 
małych kutrach, których długość nie przekracza 12 metrów. Właśnie te jed-
nostki najbardziej odczuły skutki wejścia naszego kraju do Unii Europejskiej. 

1 mgr Alicja Skowronek  — etnolog, absolwentka Katedry Etnologii i  Antropologii 
Kulturowej Uniwersytetu Szczecińskiego.
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Badania prowadziłam m.in. wśród rybaków z Międzyzdrojów, Niechorza oraz 
Jarosławca, ponieważ tam zachowały się jeszcze bazy rybackie, w  których 
kutry wyciągane są na plażę. Na początek opisuję specyfikę połowu na małej 
jednostce, pokazuję to, czym różnią się przybrzeżni rybacy od tych, których 
jednostki cumują w „normalnych” portach.

Długość łodzi, jak już wspomniałam, wynosi około 10 metrów. Dawniej 
kutry wykonywane były z drewna, najczęściej dębowego (jeszcze 8 lat temu 
taka jednostka, o numerze NIE 11 pływała w Niechorzu — dziś nie została 
ani jedna).

Kiedyś więcej było tych drewnianych, one były piękne, takie z duszą. 
Z kutrem drewnianym czuło się więź, znało się każdą jego klepkę, 
Ale wie pani, one niszczały już bardzo, były stare, konserwacja 
strasznie droga. Lepiej się opłacało sprzedać, na żelastwo wymienić2.

Kutry drewniane używane były od początku obecności polskich rybaków 
nad Bałtykiem. Często były to jednostki przejęte od Niemców, ponieważ przy-
bywający po wojnie Polacy, przejmowali schedę po wcześniejszych mieszkań-
cach. To oni też uczyli rzemiosła pierwszych Polaków przybyłych na te tereny. 
Dzięki przejęciu doskonale zachowanej infrastruktury, mogliśmy rozwinąć to 
rzemiosło na wysokim poziomie. Niemcy najczęściej kupowali jednostki od 
duńskich szkutników. Dzięki dobrej konserwacji i smołowaniu, wiele z nich 
przetrwało do lat 80. a nawet 90. XX wieku. Jednak dzisiaj, żadna nie jest już 
w użyciu.

Dzisiejsze kutry wykonane są przeważnie ze stali lub z laminatu (choć tych 
ostatnich jest bardzo mało, ponieważ ich cena jest wciąż wysoka).

Trzeba było wymienić, nie dało się już na drewnianej krypie pły-
wać. Żelazny się sprawdza, chociaż rdzewieje. Ale człowiek pływa 
na czym ma.

Wszystkie małe kutry są jednostkami poławiającymi z burty. Oznacza to, 
że sterówkę usytuowaną mają na rufie. 

Jest kilka modeli kutrów, z czego najpopularniejszymi są KS-17 oraz liczne 
jednostki, których modelu właściciele nie znali. Sercem każdej łodzi jest jej 

2 Wszystkie wywiady przeprowadzono na Pomorzu Zachodnim wśród rybaków w latach 
2010–2013, na ich podstawie powstała większa część powyższego artykułu. Wywiady 
dostępne są w prywatnym archiwum autorki. 
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silnik, najczęściej diesel o mocy około 150 KM. Kutry budowane były prze-
ważnie w Stoczni Rybackiej w Ustce. Główną specyfi ką takiej jednostki jest 
fakt, że nie może ona zapuszczać się zbyt daleko od brzegu, pływa jedynie 
przy bardzo dobrej pogodzie zabierając na pokład 3–4 rybaków, najczęściej 
członków rodziny.

Fot. 1. Kuter stalowy ze sterówką na rufi e 
Źródło: Alicja Skowronek.

Bardzo ważny jest właśnie rodzinny charakter rybołówstwa. Wiedza prze-
chodziła z ojca na syna, kuter był często eksploatowany jeszcze przez dziadka. 
Przy połowach pomaga cała rodzina, kobiety zajmują się naprawą i szyciem 
sieci oraz sprzedażą ryb.

Fot. 2. Rybacka rodzina przy sieciach 
Źródło: Alicja Skowronek.

Przez wiele lat bycie rybakiem wiązało się z  prestiżem społecznym, był 
to zawód dochodowy, starsi rybacy nie raz mówili, że dawniej okazywano 
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większy szacunek dla ludzi wykonujących zawód, którym parali się sami apo-
stołowie Jezusa. Czasy Polski Ludowej to można powiedzieć, rozkwit rybo-
łówstwa tak w Polsce, jak i na Pomorzu Zachodnim. Prężnie działały porty 
rybackie, skupy oraz przetwórnie rybne, których w  samym Szczecinie było 
kilka. Rybacy na stałe wpisali się w krajobraz i nikt nie myślał, że coś może się 
zmienić. Niestety, nagle zaczęło ubywać kutrów, nadmorski krajobraz zaczął 
ulegać przekształceniom. Jaka jest tego przyczyna, dlaczego zanika jedna 
z  największych niegdyś flot rybackich? Zadałam sobie to pytanie kilka lat 
temu i odpowiedź okazała się dość prosta. Za obecny stan rzeczy rybacy winią 
jedynie Unię Europejską.

Koniec? Panienka o koniec pyta? 1 maj 2004 roku. Wie panienka co 
wtedy się stało? Zamordowali nas, pierdolona Unia…

Przyjęcie Polski do unijnych struktur pociągnęło za sobą liczne konse-
kwencje. Nasz kraj zmuszony był do przyjęcia szeregu regulacji i przepisów, 
które obowiązują wszystkich członków wspólnoty. Niestety nie zawsze są one 
przemyślane i możliwe do wykonania przez wszystkie kraje w jednakowy spo-
sób. Właśnie te regulacje doprowadziły zdaniem rybaków do dzisiejszej sytu-
acji, w której rybacy ledwo są w stanie zarobić na życie.

Koniec, nic już nie zostało, jeno nas doją, cisną jak gąbki, ale kto to 
wytrzyma? Ile się tak da?

Oczywiście nie od razu wiadomo było, że tak źle się potoczą losy rybaków. 
Na początku myślano nawet, że coś się zmieni na lepsze, że wydatna pomoc 
sektora finansowego połączona z przemyślanymi dyrektywami dotyczącymi 
połowów wprowadzi porządek i harmonię w sektorze rybołówstwa. Szybko 
okazało się jednak, że nie będzie lepiej. Stopniowo wprowadzane przepisy 
sprawiały coraz więcej kłopotów. Nadmierna biurokracja i  wymogi unijne 
sprawiały, że małe, rodzinne firmy nie dawały sobie rady na rynku. Moi roz-
mówcy często mówili, że czują się oszukani, zamiast obiecanej pomocy otrzy-
mali jedynie stosy dokumentów i całą kartę kar, jakie czekają na łamiących 
przepisy.

Wiadomo, bogaci będą bogaci, innych można rozdeptać. Co kogo 
obchodzi gdzieś w Europie, że my tutaj zdychamy z głodu, bo ktoś 
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ma nas w dupie. Złodzieje, tylko sobie nachapać, innych olać, taka 
Unia wyzysku.

Przepisy unijne okazały się bardzo surowe i  rygorystyczne. Wiele z nich 
nie miało racji powodzenia w  rzeczywistości polskich rybaków. Tak stało 
się w przypadku przepisu mówiącego o dostosowaniu nakładu połowowego 
do zasobów Morza Bałtyckiego. Mówiąc prościej, oznacza on, że według 
przeliczeń urzędników Polska posiada zbyt liczną flotę względem ilości 
ryb w  morzu. W  gospodarce rybnej rozpoczął się proces restrukturyzacji 
i modernizacji polskiego sektora rybackiego. W programie tym przewidziano 
wydatną pomoc finansową Unii, która tak naprawdę oznaczała trwałe wyco-
fywanie za odszkodowaniem części floty. Podjęto więc kroki mające na celu 
redukcję ilości kutrów. Zaczęła się masowa akcja złomowania. To właśnie ten 
przepis spowodował usunięcie z plaż małych kutrów wraz z rybakami.

W  chwili przystąpienia Polski do Unii Europejskiej posiadaliśmy 1400 
jednostek rybackich, w tym 409 kutrów. Województwo zachodniopomorskie 
w swojej flocie miało ponad 200 jednostek o długości do 12 metrów, ponadto 
prawie pół tysiąca łodzi motorowych i wiosłowych. Tylko w pierwszym unij-
nym roku zezłomowano w Polsce 160 kutrów, czyli przeszło 39% całej floty, 
a każdy następny sezon przynosił dalsze straty. W końcu ubiegłego roku pozo-
stały nam już tylko 143 kutry (34,5%) i 644 łodzie (65%). Jak podaje jednak 
Morski Instytut Rybacki, aż 82 jednostki nie wykazywały w roku 2011 żadnej 
aktywności połowowej. Na Pomorzu Zachodnim na złom poszło prawie sto 
jednostek. Złomowanie odbywało się według określonych procedur. Każdy 
właściciel polskiego kutra rybackiego mógł złożyć podanie o przekazanie jed-
nostki na złom jeżeli miała ona powyżej 10 lat. Kuter musiał być przynajmniej 
przez 3 lata wpisany do Rejestru Statków Rybackich. Ponadto złomowano 
jedynie jednostki sprawne, posiadające pełną załogę i w każdej chwili gotowe 
do wyjścia w  morze. Złomowanie jednostki odbywało się na koszt rybaka, 
jednostka była cięta na minimum 3 części, z czego żadna nie mogła przekra-
czać 50% jej długości, niszczono też silnik oraz nadbudówkę wraz z nadbur-
ciami i  numerem burtowym. Dopiero wtedy Agencja Restrukturyzacji 
i  Modernizacji Rolnictwa przelewała na konto rybaka pieniądze za złomo-
wanie  — wynoszące, w  zależności od wielkości i  wieku jednostki, od kil-
kuset tysięcy do kilku milionów złotych. Program trwałego wycofywania 
kutrów z eksploatacji finansowany był w 75% przez Unię Europejską i w 25% 
z budżetu państwa. Wypłatą rekompensat za złomowanie kutrów zajmowała 
się ARiMR. Ich wysokość zaś zależała od wartości kutra, czyli jego wielkości 
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i wieku. W myśl tej zasady rybakom najbardziej opłacała się likwidacja kutrów 
możliwie nowych. Rybacy przyznawali w rozmowach, że na początku oma-
miły ich pieniądze, suma rekompensat za kuter w dobrym stanie pozwalała 
na zakup mieszkania czy też remont domu. Niestety często pieniądze bardzo 
szybko się kończyły, a rybacy pozostawali bez pracy i środków do życia.

Pieniądze były w porządku, wydawało mi się, że będę teraz miał raj 
jak pozbędę się łajby, że coś za to kupię synowi. Gówno wyszło i tyle.

Nie każdy decydował się na złomowanie swojej jednostki, ci nieliczni 
rybacy wspominali w  rozmowach, jak sąsiedzi trwonili całe pieniądze uzy-
skane za kuter.

Wielu z tych, co tu ze mną łowili sprzedało kuter. Poszedł na żyletki, 
a oni myśleli, że zostali panami świata za te pieniądze. Ale potem 
przyszło życie i  co? Kutra ni ma, pieniążki się rozeszły. Został żal 
i pustka. No bo co oni mogą teraz, jak zawodu innego nie mają?

Faktycznie, na pierwszy rzut oka wydawać się mogło, że 30 tysięcy euro 
za mały kuter to mnóstwo pieniędzy. Niestety, rybacy nie potrafili zainwesto-
wać pieniędzy, niestety na zmianę decyzji nie było już miejsca. Kupno nowej 
jednostki i  zdobycie wszystkich potrzebnych do pracy zezwoleń również 
było wykluczone. Decyzję Unii Europejskiej może dałoby się jakoś obronić, 
statystyki dotyczące zasobów rybnych są przedstawiane każdego roku przez 
ekologów. Niestety nie da się obronić sposobu wykonywania „egzekucji” na 
kutrach. Długo miałam w pamięci rozmowę ze starym rybakiem znad Zalewu 
Szczecińskiego, który płacząc, wspominał dzień oddania na złom swojego 
kutra. Mój rozmówca był już starszym panem, którego syn wyjechał z kraju, 
nie miał kto przejąć po nim schedy, dlatego zdecydował się na złomowanie. 
Urzędnicy postanowili jednak dokonać procedur na oczach właścicieli, palili 
więc kutry na środku Zalewu, rybacy mogli tylko patrzeć, jak całe dziedzictwo 
idzie z dymem.

Panienko… Jakby mi serce palili, jakby moje dziecko płonęło. 
Myślałem, że chociaż zabiorą kuter, gdzieś wywiozą. To była jed-
nostka mojego ojca, moje dziedzictwo. Ale co miałem robić? Syna 
nie ma, nie chce rybaczyć, a ja już jestem stary, ile jeszcze mogłem 
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łowić… Te pieniądze dałem na wesele i  mieszkanie dla syna. Ale 
wciąż jak sobie przypomnę… Mój Boże, całe życie z dymem…

Rybacy nie są ludźmi skłonnymi do zmian, kiedy okazało się, że nie mają 
innego fachu w  ręku, załamywali się. Nieliczni, którzy nie oddali swoich 
kutrów mówią pewnie, że nie żałują swojej decyzji, bo nic innego robić nie 
potrafią. Dodają też z niepewnością w głosie, że nie wiedzą sami, jak długo 
dadzą jeszcze radę pracować.

Nie umiem nic innego robić, moje całe życie to jest. Ja w tych gumia-
kach umrę. Pani, dziadek, ojciec, wujo, brat. Jak to bym robił co 
innego? Ja to kocham, ale że ciężko to się nie da mówić, że nie…

Skutki decyzji unijnych są tragiczne dla regionu zachodniopomorskiego, 
2/3 floty przestało istnieć. W Niechorzu pływało niegdyś 12 jednostek, dzisiaj 
zostały jedynie 3 kutry, które są już przestarzałe i zniszczone. Według danych 
z 2012 roku, przeciętny wiek polskiego kutra to 43 lata. Ponadto rybacy łowią 
przestarzałym sprzętem, po opłaceniu składek zdrowotnych oraz zezwoleń, 
wystarcza im tylko na skromne życie, dlatego nawet nie myślą o konserwacji 
i remoncie sprzętu.

Nie mam na książki dla dzieci, a na remont łajby mam mieć?

A co będzie rodzina jeść, jak remont zrobię? Chyba odpady z połowu, 
ale i  to im nie starczy… Zżera nas biurokracja, rachunki, bzdury 
morele, ciągle tylko płać i płać, a w zamian nic. Remont Unia obie-
cała, gówno Unia dała, ot tyle.

Prawdą jest, że rybacy mają prawo czuć się oszukani, przystąpienie naszego 
kraju do UE odbyło się ich zdaniem na warunkach skandalicznych, nie pozwo-
lono na przykład na modernizację kutrów, zaproponowano jedynie ich utyli-
zację. Rybacy zgodnie przyznawali, że takie działania miały na celu jedynie 
wyniszczenie polskiego sektora rybackiego.

Poza codziennymi kłopotami związanymi z eksploatacją jednostki, docho-
dzą problemy z unijnymi przepisami dotyczącymi połowu ryb.

Wynikają one z tego, że na Bałtyku Zachodnim warunki hydrologiczne są 
mniej sprzyjające rozwojowi dorsza, jest on tu mniejszy i chudszy. Z powodu 
zmian w zasoleniu wód, dorsz ucieka w okolice Bornholmu, gdzie warunki 
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do żerowania są lepsze. Niestety jest to odległość zbyt duża dla jednostek 
wyciąganych na plażę. Z tego powodu urzędnicy wprowadzili liczne przepisy 
mające na celu ochronę gatunkową dorsza. W życie weszły okresy ochronne na 
rybę oraz trójpolówka (zniesiona wraz z nową dyrektywą na lata 2014–2024). 
Rybacy gubią się w  gąszczu przepisów, które uniemożliwiają im codzienną 
pracę. Doszło do tego, że aż 12 podmiotów ma prawo kontrolować rybaków, 
w przypadku jakichkolwiek zaniedbań ze strony rybaka, na kuter nakładane są 
ogromne kary finansowe. Surowo karze się na przykład za złowienie jakiegoś 
gatunku ryby w sieć z oczkami przeznaczonymi do połowu innej. Najczęściej 
dotyczy to sytuacji, kiedy w sieci na flądrę złapie kilka dorszy. Jeżeli nie zostaną 
one wpisane do dziennika połowów, nakładana jest kara. Niestety wpisanie 
też skutkuje sankcjami finansowymi (ponieważ kuter łowiący flądrę nie ma 
pozwolenia na połowy dorsza). Rybacy nie kryli rozczarowania uciążliwymi 
kontrolami oraz stanowczo za małymi kwotami połowowymi.3

Wszystko nam utrudniają, tylko dorsza szukają, mają dorsza 
zamiast głowy niektórzy. Do tego inspektorzy, papiery, żeby legal-
nie wypłynąć muszę mieć specjalny zeszyt, sprzęt z  certyfikatem, 
jak wracam to mam już w zębach dziennik połowu. Chore, przykre, 
żałosne…

Dorsz obok węgorza jest rybą najcenniejszą, to za niego dostaje się najlep-
szą cenę. Niestety z powodu coraz to mniejszych kwot połowowych na tę rybę, 
nie mają jak zarobić na życie. Do tego czują się jak złodzieje, którzy kradną 
coś, co przez lata mogli legalnie łowić. To co mogą łowić, to ryby, których nikt 
nie chce w skupie, ponieważ są gorszej jakości niż na przykład w rejonie Helu.

Paranoja, ryby nie ma, a ta co jest, mówią, że za mała, że odławiamy 
wie pani <<dzieci>>, że takie to na skup nie idą. To pani powie co 
z nimi robić, wziąć dla rodziny też nie można…

Dlatego bardzo częstym widokiem, zwłaszcza po porannym połowie, są 
rybacy wyrzucający małe ryby. Można zaobserwować, jak za kuter stojący na 

3 W  celu ochrony zasobów rybnych w  ramach Wspólnej Polityki Rybołówstwa Unii 
Europejskiej stosuje się specjalny instrument — globalne kwoty połowowe (ilość ryb, 
którą można odłowić z  danego zasobu w  określonym czasie), przydzielane każdemu 
państwu członkowskiemu i tworzące tym samym narodowe kwoty połowowe.
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brzegu plaży wyrzuca się mniejsze ryby, na które z ochotą rzucają się mewy 
i okoliczne koty.

Jest to marnotrawstwo zarówno ryb, jak i czasu potrzebnego do ich złowie-
nia. Niestety do takich absurdalnych sytuacji doprowadzają przepisy unijne. 
Lepiej rybę wyrzucić, niż płacić kary za złowienie osobników zbyt małych, 
których nikt nie odkupi.

Do zanikania rybołówstwa łodziowego z terenów Pomorza Zachodniego 
przyczyniają się także tak zwane połowy paszowe4 oraz limity połowowe, nie-
równe i niesprawiedliwie przydzielane poszczególnym państwom członkow-
skim Unii. Kraje skandynawskie nie mają limitów okresowych, mogą łowić 
cały rok, nie obejmują ich też zasady trójpolówki. Łowią więc na masową skalę 
rybę przeznaczoną wyłącznie na paszę. Rybacy polscy określają to mianem 
„orania Bałtyku”. Skandynawowie przypływają więc swoimi dużymi i o wiele 
nowszymi kutrami na polskie wody terytorialne i łowią do ogromnych sieci 
wszystko, co się tylko da. Dochodzi nawet do tego, że w portach na polskim 
wybrzeżu można spotkać zachodnich rybaków sprzedających dorsza, podczas 
gdy nasze kutry nie mają w tym czasie przyznanych limitów połowowych.

Fot. 3. Kolorowe kutry na plaży w Jarosławcu 
Źródło: Alicja Skowronek.

Wspominana już trójpolówka chyba ostatecznie wyeliminowała rybaków 
z krajobrazu nadbałtyckiej plaży. Zasada działania systemu była prosta, podczas 
gdy 1/3 fl oty łowiła dorsza, reszta stała w portach lub na plażach. Doprowadzało 
to często do niszczenia jednostki wraz ze sprzętem. Członkowie załogi zaczy-
nali też podejmować się w tym czasie innych zajęć, by potem nie powrócić już 

4 Połowy „na paszę” to specyfi czna forma pozyskiwania ryb, której celem jest dostarczenie 
mało cennego surowca rybnego punktom przetwórczym, przerabiającym go następnie 
na produkt paszowy i oleje.
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do łowienia. W tak trudnych warunkach nie dziwi fakt, że wciąż znajdują się 
rybacy, którzy decydują się rozstać ze swoją jednostką i oddać ją na złom. Wciąż 
liczą na to, że rekompensaty pomogą im w trudnej sytuacji finansowej. Z moich 
badań wynika jasno, że rybacy wciąż będą odchodzić z zawodu, zwłaszcza mło-
dzi ludzie nie chcą go wykonywać. Jak sami mówią, jest to praca ciężka, źle 
płatna, nierokująca na przyszłość. Z krajobrazu znikają więc kolorowe kutry. 

Wszystkie ograniczenia i regulacje doprowadzają do tego, że rybacy coraz 
częściej szukają dla siebie innego zajęcia, najczęściej podejmują się zajęć zwią-
zanych z turystyką i gastronomią. Miałam przyjemność rozmawiać z kilkoma 
rybakami, którzy dzięki dotacjom unijnym stworzyli sobie lepsze warunki do 
życia. Jednak są to rybacy, którzy byli właścicielami więcej niż jednego kutra. 
Starsza jednostka oddawana była na złom, uzyskane za nią pieniądze inwesto-
wali w restauracje, pola namiotowe czy wypożyczalnie sprzętu turystycznego. 
Drugi kuter wciąż jest czynny, łowi ryby. Rybacy przyznają, że turystyka nie 
jest jednak ich ulubionym zajęciem, tym wciąż pozostaje morze.

Latem turystę trzeba doić, przyjeżdża z południa, kupi świeżą rybę 
za każdą cenę. A my z czegoś żyć musimy. Niech leży na leżaku, jak 
ja mam z tego pieniądze. Ale to takie poniżające. Kiedyś mnie szano-
wano a dzisiaj co, ani ze mnie to ani co…

Spotkałam też rybaka, który przerobił kuter na stateczek wycieczkowy pły-
wający w godzinnych rejsach wzdłuż brzegu.
 Spotkałam się też z kutrami imitującymi pirackie galeony. Właściciel jednego 
z takich statków wprost powiedział mi jednak, że nie o takim zajęciu marzył, 
kiedy przejmował kuter po ojcu.

Rejsy z  zaplutymi bachorami nie nalezą do najprzyjemniejszych. 
Pieniądze są z tego, ale nic więcej.

Ze wszystkich rozmów z  rybakami wyzierał smutek i  zniechęcenie. 
Oczywiście, nieliczni próbowali mówić, że Unia nie jest taka zła, jednak zaraz 
uciszali ich członkowie załogi. Najgorzej wypowiadają się młodzi rybacy, któ-
rzy chcą zachować tradycje ojca i dziadka, lecz jest to dla nich coraz trudniej-
sze. Wielu z nich myśli o wyjeździe do pracy na zagranicznych kutrach, żeby 
przez kilka lat zarobić na remont własnej jednostki, na lepsze życie. Najczęściej 
mówią o połowach krabów na Morzu Północnym.
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Fot. 4 Kuter przerobiony na statek wycieczkowy 
Źródło: Alicja Skowronek.

Na kraby to bym pojechał… Kurwa, to wtedy jest życie. Za jedną 
siatkę krabów ma się taki szmal, że głowa boli. Że trudne to i nie-
bezpieczne to wiem, ale kurwa, polski rybak zjadł zęby na połowach 
w trudnych warunkach. Na kraby pojechać, to mój cel i marzenie.

Unia Europejska odebrała rybakom nadzieję, starzy nie mają już siły na 
pracę w zawodzie, młodzież nie chce pracować w tak nierentownym zawodzie. 
Wprawdzie spotkałam kilku młodych chłopców pochodzących z rodzin rybac-
kich, którzy chcąc dobrze przygotować się do zawodu, kończą studia na kie-
runku rybactwo na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym. 
Za kilka lat zostaną tylko nieliczni rybacy, dla których kuter to całe ich życie.

To moja dusza, to moja kobieta, kuter to moja miłość panienko. Co 
mogę robić? 45 lat w zawodzie, ojciec się od Niemców, co tu byli po woj-
nie, uczył zawodu. Ja nie umiem nic innego, ja nawet nie chcę umieć.

Jaki los czeka rybaków na Pomorzu Zachodnim? Czy zmienią się przepisy, 
czy rząd polski zauważy problem? Rybacy poza niechęcią do Unii, czują roz-
goryczenie postawą rządu i Ministerstwa Rolnictwa.

Unia to jedno, ale czemu nasi nas nie bronią, czemu na to pozwa-
lają? Jak śmieci nas traktują, lizusy, do diabła z nimi!
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Rybacy widzą nadzieję w nowej dyrektywie dotyczącej Wspólnej Polityki 
Rybołówstwa na lata 2014–2024. Jej celem jest ochrona małego, lokalnego 
rybołówstwa. Jednak czy nie jest na to za późno, czy jest jeszcze co chronić? 
Międzyzdroje mają dziś 4 kutry, na zdjęciu sprzed 18 lat jest ich blisko 15. 
Rybacy mówią, że nie da się teraz odbudować tego, co przez 10 lat skutecz-
nie niszczono. Tradycja połowów w  Zachodniopomorskiem zanika z  roku 
na rok, teren i krajobraz ubożeją, ginie coś tak z tymi ziemiami związanego. 
Kutry w portach radzą sobie trochę lepiej, ale łupinki wyciągane na plaże nie-
długo przejdą już do historii. Okazuje się, że przeciętny Polak wie o rybołów-
stwie coraz mniej. Dla licznych turystów, jakich zaczepiałam na plaży słowo 
„rybak” staje się egzotyką. Często można stać się świadkiem, jak ludzie robią 
sobie zdjęcia na plaży, przy kutrach, traktując je jak egzotyczną atrakcję. Sama 
byłam świadkiem sceny, kiedy ludzie podeszli do rybaka rozplątującego przy 
kutrze sieci i zapytali go, co to za pokaz rzemiosła ludowego. Powiedzieli, że 
powinno się takie festyny organizować latem, nie jesienią, więcej ludzi by 
przyszło. 

Na koniec, na dowód na to, że piękny i  szlachetny zawód rybaka zanika 
niech świadczy fakt, że biblioteka miejska w  Dziwnowie zaczęła zbierać 
książki, artykuły, stare fotografie, słowem wszystko, co dotyczy rybołówstwa 
na ziemiach zachodnich. Zapytałam panią bibliotekarkę, czemu to robią. 
Odpowiedź była krótka:

Proszę pani, przecież już niedługo nie będzie rybaków. A trzeba uczyć 
o nich dzieci. To nasze dziedzictwo, chociaż na papierze ocalmy ich 
od zapomnienia.

BIBLIOGRAFIA:
• Budniak M., Raport z  przeprowadzonego monitoringu polskiego sys-

temu kontroli połowów na Morzu Bałtyckim, Wydawnictwo Federacji 
Zielonych Gaja, Szczecin 2010.

• Graś A., Przewodnik po Wspólnej Polityce Rybołówstwa, Wydawca Urząd 
Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2001.

• Wywiady przeprowadzone przez autorkę tekstu dostępne są w jej pry-
watnym archiwum.
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Dominik Gronet1

Szczecin

Rola Samorządu Województwa 
w kreowaniu racjonalnej gospodarki 
rybackiej i zarządzaniu zasobami ryb

W  województwie zachodniopomorskim, którego powierzchnia wynosi 
ogółem 22 892,48 km² wody powierzchniowe stanowią ok. 6% powierzchni 
województwa. Oprócz Zalewu Szczecińskiego i  jeziora Dąbie składają się na 
nie głównie pojezierza: Drawskie, Myśliborskie, Ińskie i  Wałeckie, Pobrzeże 
Słowińskie oraz rzeki. W granicach województwa znajduje się 4 129 jezior sta-
nowiących obszar ok. 1 150 km², w tym 1575 jezior o powierzchni powyżej 1 ha. 

Mapa fi zyczna województwa zachodniopomorskiego (http://pl.wikipedia.org/wiki/
Wojew%C3%B3dztwo_zachodniopomorskie)

1 Dr Dominik Gronet  — PO dyrektora Wydziału Rolnictwa i  Rybactwa Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.
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Działalność rybacką w naszym kraju regulują ustawy: z dnia 18 kwietnia 
1985 roku o rybactwie śródlądowym (Dz.U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1471 ze 
zm.) i z dnia 19 lutego 2004 roku o rybołówstwie (Dz.U. Nr 62, poz. 574 ze 
zm.) oraz liczne rozporządzenia wykonawcze Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi. Zgodnie z przyjętą w  latach 60-tych ubiegłego wieku konwencją języ-
kową z „rybactwem” mamy do czynienia na wodach śródlądowych, a z „rybo-
łówstwem” w wodach morskich. Ta konwencja językowa utrzymała się w pra-
wie polskim do dziś, aczkolwiek nie zawsze jest stosowana konsekwentnie2.

Posiłkując się przytaczanymi wyżej regulacjami prawnymi obecnie rybac-
two to ochrona, chów, hodowla i połowy ryb (w tym amatorskie połowy ryb) 
w  powierzchniowych wodach śródlądowych oraz wodach znajdujących się 
w urządzeniach wodnych i obiektach przeznaczonych do chowu lub hodowli 
ryb, a  także raków, minogów oraz innych organizmów żyjących w  wodzie. 
Z kolei rybołówstwo — to rybołówstwo morskie (połów organizmów mor-
skich w  morzu w  celach zarobkowych), skup lub przetwórstwo na morzu 
organizmów morskich, połów organizmów morskich w  celach naukowo-
-badawczych, szkoleniowych albo sportowo-rekreacyjnych, zarybianie oraz 
chów i hodowla ryb i innych organizmów morskich.

Organy administracji publicznej właściwe w  sprawach rybactwa i  rybo-
łówstwa przedstawia poniższy schemat:

Minister właściwy do spraw rybołówstwa

Rybołówstwo morskie:
- Okręgowy Inspektor Rybołówstwa Morskiego.

Rybactwo śródlądowe:
- Samorząd Województwa (Zarząd, Marszałek i Sejmik Województwa);
- Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.

2 W. Radecki, Podstawy prawne rybactwa i  powiązania zewnętrzne, [w:] Diagnoza 
aktualnego stanu oraz perspektywy rozwoju rybactwa śródlądowego, red. A. Wołos, 
Olsztyn 2009, s. 14–15.
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Kompetencje decyzyjno-kontrolne posiadają również Wojewoda 
(Państwowa Straż Rybacka) oraz Starosta powiatu

W Polsce wszystkie publiczne śródlądowe wody powierzchniowe płynące 
podzielone są na obwody rybackie, które składają się z  części zasadniczej 
i uzupełniającej. Zasadniczy obwód rybacki obejmuje wody jezior, zbiorników 
wodnych, rzek, kanałów lub cieków naturalnych niezbędnych do prowadzenia 
przez uprawnionego do rybactwa racjonalnej gospodarki rybackiej. 
Z  kolei uzupełniający obwód rybacki obejmuje wody płynące dopływów 
zasadniczego obwodu rybackiego, na których uprawniony do rybactwa 
okresowo wykonuje czynności związane z  prowadzeniem racjonalnej 
gospodarki rybackiej, określone w  operacie rybackim, a  w  szczególności 
połowy tarlaków, zarybiania oraz zabiegi ochronne. Podziału wód na obwody 
rybackie dokonują właściwi miejscowo dyrektorzy Regionalnych Zarządów 
Gospodarki Wodnej. W  województwie zachodniopomorskim znajduje się 
obecnie 369 takich obwodów, w tym 223 w regionie wodnym Dolnej Odry 
i Przymorza Zachodniego (obszar działania RZGW w Szczecinie) oraz 146 
w regionie wodnym Warty (obszar działania RZGW w Poznaniu). Użytkuje 
je ok. 75 podmiotów gospodarczych i osób fizycznych (tzw. uprawnieni do 
rybactwa). Na większości obwodów rybackich z obszaru Pomorza Zachodniego 
prowadzona jest gospodarka rybacko-wędkarską, na równi traktującą funkcję 
odłowów rybackich (rybackimi narzędziami i  urządzeniami połowowymi) 
i amatorskich połowów ryb (wędką lub kuszą).

Zgodnie z  art. 1a ust. 2 ustawy z  dnia 18 kwietnia 1985 r. o  rybactwie 
śródlądowym (Dz.U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1471 ze zm.) wymienione w niej 
zadania samorządu województwa są zadaniami z  zakresu administracji 
rządowej. Możemy je podzielić na trzy obszary kompetencyjne:

• kompetencje kontrolne (Marszałek Województwa),
• kompetencje decyzyjne (Marszałek Województwa),
• kompetencje legislacyjne/ uchwałodawcze (Zarząd Województwa 

i Sejmik Województwa).

Kompetencje kontrolne:
o Dokonywanie ocen wypełniania przez uprawnionego do rybactwa 

obowiązku prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie 
rybackim.
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 Ocena przeprowadzana jest na podstawie operatu rybackiego, doku-
mentacji gospodarki rybackiej oraz programu ochrony i  odbudowy 
zasobów ryb, co najmniej raz na 5 lat.
-	 Publiczne śródlądowe wody powierzchniowe płynące dzieli się na 

obwody rybackie.
-	 Uprawniony do rybactwa w  obwodzie rybackim jest obowiązany 

prowadzić racjonalną gospodarkę rybacką.
-	 Racjonalna gospodarka rybacka polega na wykorzystywaniu pro-

dukcyjnych możliwości wód, zgodnie z operatem rybackim, w spo-
sób nienaruszający interesów uprawnionych do rybactwa w  tym 
samym dorzeczu, z zachowaniem zasobów ryb w równowadze bio-
logicznej i  na poziomie umożliwiającym gospodarcze korzystanie 
z nich przyszłym uprawnionym do rybactwa.

Kompetencje decyzyjne:
o Ustanawianie lub znoszenie obrębów hodowlanych.
 W  miejscach szczególnie przydatnych do prowadzenia chowu lub 

hodowli ryb mogą być ustanawiane obręby hodowlane, w  ramach 
obwodu rybackiego lub poza nim.
-	 Instytucja obrębu hodowlanego ma służyć intensywnej gospodarce 

rybackiej.
-	 Obręb hodowlany jest rodzajem obszaru specjalnego, na którym obo-

wiązuje reżim prawny odmienny od powszechnie obowiązującego.
1) Zapewnia uprawnionemu do rybactwa w  obrębie hodowla-

nym niezbędny spokój, wynikający z zakazu wstępu do obrębu 
hodowlanego bez uzgodnienia z uprawnionym do rybactwa.

2) Nie obowiązuje zakaz grodzenia nieruchomości przyległych do 
powierzchniowych wód publicznych w odległości nie mniejszej 
niż 1,5 m od linii brzegu ani zakaz zabraniania lub uniemożliwia-
nia przechodzenia przez ten obszar.

3) Daje uprawnionemu do rybactwa większą swobodę, zwalniając 
go od niektórych zakazów przewidzianych ustawą o  rybactwie 
śródlądowym. Oznacza to, że w obrębie hodowlanym można:

a) poławiać ryby niewymiarowe i w okresie ochronnym,
b) stosować dowolne sieci i narzędzia elektryczne oraz środki tru-

jące i odurzające,
c) pozyskiwać ikrę ryb niewymiarowych i w okresie ochronnym,
d) niszczyć ikrę złożoną na tarliskach i krześliskach.
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 Ponadto w obrębie hodowlanym nie obowiązują limity połowowe oraz 
obowiązek oznakowania i rejestracji sprzętu pływającego służącego do 
połowu ryb.

o Wydawanie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, a zwłaszcza do 
celów zarybieniowych, hodowli, ochrony zdrowia ryb oraz do celów 
naukowo-badawczych, zezwoleń na odstępstwo od zakazów wprowa-
dzonych ustawą z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowych.
-	 Marszałek województwa może zezwolić na:

- połów ryb o wymiarach ochronnych,
- połów w okresie ochronnym,
- przekroczenie limitu połowowego,
- połów w  odległości mniejszej niż 50 m od budowli i  urządzeń 

hydrotechnicznych piętrzących wodę,
- połów sieciami o  oczkach większych niż określone przepisami 

rozporządzenia wykonawczego oraz wędkami i kuszami innymi 
niż określone w rozporządzeniu,

- połów narzędziami elektrycznymi wytwarzającymi pole elek-
tryczne charakterystyczne dla prądu zmiennego,

- połów środkami trującymi i odurzającymi,
- pozyskiwanie ikry ryb niewymiarowych i w okresie ochronnym,
- niszczenie ikry złożonej na tarliskach i krześliskach,
- przechowywanie, posiadanie, przewożenie, przetwarzanie 

i wprowadzanie do obrotu ikry ryb i ryb złowionych lub pozy-
skanych z naruszeniem przepisów,

- dokonywanie połowu w obrębach ochronnych.

Kompetencje legislacyjne/ uchwałodawcze:
o Ustanawianie lub znoszenie obrębów ochronnych. 

-	 Obręb ochronny jest rodzajem obszaru specjalnego tworzonego 
w celu ochrony miejsc:

- stałego tarła,
- rozwoju narybku,
- gromadnego zimowania ryb,
- gromadnego bytowania ryb,
- gromadnego przepływu ryb.

-	 Reżim prawny obrębu ochronnego zakazuje w  nim dokonywania 
połowu oraz zabrania wszelkich czynności szkodliwych dla ryb, 
w szczególności naruszania urządzeń tarliskowych, dna zbiornika, 
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i  roślinności wodnej, uprawiania sportów motorowodnych i urzą-
dzania kąpielisk.

o W  szczególnie uzasadnionych przypadkach, w  celu ochrony ryb 
i  zapewnienia rybom możliwości tarła, wskazanie uchwałą miejsca 
i czasu, w którym obowiązuje całkowity lub częściowy zakaz uprawia-
nia amatorskiego połowu ryb. 
-	 Uchwała zarządu podejmowana w powyższej sprawie oraz w spra-

wie obrębu ochronnego jest aktem prawa miejscowego w rozumie-
niu ustawy o samorządzie województwa i publikuje się w wojewódz-
kim dzienniku urzędowym.

o Ustalanie trzyliterowych oznaczeń powiatu w przypadku oznakowania 
sprzętu pływającego służącego do połowu ryb.
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Tomasz Nawrocki1

Perspektywy rozwoju rybactwa 
śródlądowego

Bogdan Matławski Panie Dyrektorze, targi Grüne Woche i towarzyszące im 
konferencje od kilku lat stanowią dla Polski platformę wymiany informacji, jak rów-
nież prezentacji specyfiki polskiego rybactwa, jego zróżnicowania, zasad funkcjo-
nowania i kierunków rozwoju. Przenieśmy się zatem do Zachodniopomorskiego, 
z Berlina to blisko, tam Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu 
Szczecińskiego prowadzi badania wśród rybaków śródlądowych i obraz jest tro-
chę niepokojący. Młodzi nie bardzo chcą już rybaczyć, bo to zawód trudny i nie 
przynoszący obecnie zysków, jakie są perspektywy dla rybaków, którzy stworzyli 
tę kulturę na tych ziemiach po 1945 roku?

T.N. Jeśli chodzi o rybactwo śródlądowe to rzeczywiście często mamy do 
czynienia z takim zjawiskiem, że są rybacy, którzy prowadzą działalność i nie 
mają następców, ale nie dotyczy to tylko zawodu rybaka, bo innych zawodów 
również. Mam nadzieję, że zadania, które są realizowane w zakresie rozwoju 
akwakultury, zahamują tę sytuację. Tutaj następuje dynamiczny rozwój. 

B.M. Co rozumiemy przez pojęcie akwakultury?
T.N. Przez akwakulturę należy rozumieć hodowlę ryb w  obiektach 

zamkniętych, natomiast rybactwo śródlądowe, to rybaczenie na akwenach 
otwartych jeziorach, rzekach. Jak już wcześniej stwierdziłem, jeśli chodzi 
o akwakulturę to mamy trend odwrotny. Są chętni, niektórzy podejmują się 
hodowli ryb, ta hodowla ryb idzie w różnych kierunkach. Dzisiaj mówiliśmy, 
że dzięki grupie zapaleńców i wsparciu naukowemu realizowany jest ambitny 

1 Tomasz Nawrocki  — dyrektor Departamentu Rybołówstwa Ministerstwa Rolnictwa 
i  Rozwoju Wsi. Wywiad przeprowadzono w  Berlinie podczas Targów Grüne Woche 
w dniu 17 stycznia 2014 roku po konferencji prasowej Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi Stanisława Kalemby. Wywiad dla Polskiego Radia Szczecin przeprowadził Bogdan 
Matławski. Wywiad jest zaakceptowany do druku przez Pana Tomasza Nawrockiego. 
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i  międzynarodowy program restytucji jesiotra. Tutaj jednym ze znaczących 
regionów jest właśnie zachodniopomorskie, bo mówimy tu przede wszyst-
kim o dorzeczu Odry. To także dzięki akwakulturze następuje rozwój hodowli 
pstrąga w Polsce, ale ten rozwój jest możliwy także dzięki wsparciu środkami, 
które pochodzą z programu PO Ryby 2007–2013. Chcę powiedzieć, że widać 
zielone światełko dla tego typu działalności w przyszłości. W przyszłej per-
spektywie finansowej duży nacisk będzie kładziony, właśnie na rozwój akwa-
kultury. W  związku z  tym, że zasoby naturalne niestety powoli się wyczer-
pują, są ustalone plany wieloletnie ochrony różnych gatunków pozyskiwanych 
z akwenów naturalnych. Obecnie z tym problemem spotykamy się na Morzu 
Bałtyckim, ale nie tylko. Jak podaje Organizacja Narodów Zjednoczonych do 
spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), wzrost spożycia ryb przez człowieka 
przyczynił się między innymi do tego, że w 2009 roku blisko 60% łowisk natu-
ralnych na świecie było wyeksploatowanych w całości, ok. 30% było eksplo-
atowanych intensywnie, a tylko ok. 10% światowych łowisk było eksploatowa-
nych na poziomie zrównoważonym. W tej sytuacji optymizmem napawa fakt, 
że najszybszym wskaźnikiem wzrostu spośród całego sektora żywnościowego 
charakteryzuje się właśnie akwakultura. Przyrost roczny produkcji akwakul-
tury w ostatnich latach wynosi blisko 9%. Zatem jesteśmy skazani na rozwój 
akwakultury. W Polsce będzie to możliwe dzięki środkom, które będą w przy-
szłej perspektywie finansowej. Ale warto zaznaczyć, że dzięki obecnemu 
wsparciu unijnemu, nastąpił i następuje ogromny rozwój akwakultury. Stąd 
należy przyjąć, że pewnie część rybaków, którzy zajmują się rybactwem lub 
ich następcy, jeśli będą chcieć będą mogli realizować swoje plany w akwakul-
turze lub łączyć obie te formy działalności rybackiej.

B.M. Czy zatem tradycyjnie pojmowane rybactwo śródlądowe to już 
przeszłość?

T.N. Łowienie ryb dziko żyjących nie jest skazane na niebyt. Tylko mówiąc 
krótko, trzeba dbać o odbudowę ich zasobów oraz prowadzić odpowiedzialną 
politykę zrównoważoną. Musimy pamiętać o  tym, że muszą tu być spełnione 
pewne warunki. Ryby w wodach śródlądowych w Polsce są. Poprawia się stan 
wód. Państwo polskie dba o zarybianie głównych cieków. Warto zauważyć, że 
Ministerstwo Rolnictwa ze środków budżetowych wydaje około 5 mln zł rocznie 
na zarybianie młodym narybkiem dorzecza Odry i Wisły. Dodatkowo, chociażby 
w Zachodniopomorskiem, realizowany jest program tzw. budowy przepławek.

W ten sposób, również z udziałem środków unijnych, staramy się pomóc 
w tym, aby ryby mogły migrować w dół i w górę rzek, żeby niwelować różnego 
rodzaju przeszkody, które powstały na drodze wędrówek ryb. Są na to środki 
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teraz, ale myślę, że program budowy przepławek skutecznie będzie również 
realizowany w przyszłej perspektywie finansowej. Pamiętać trzeba, że budowa 
przepławek pośrednio wpływa nie tylko na rozwój rybactwa śródlądowego, 
ale także na rozwój rybactwa morskiego (przepławki bowiem poprawiają roz-
wój ryb słodkowodnych, ale też ryb dwuśrodowiskowych). 

W świecie zmienia się podejście do rybołówstwa. My mamy na Bałtyku 
swoje problemy, ale rybacy francuscy, hiszpańscy mają na Morzu Śródziemnym 
także. Podobnie na Atlantyku i Pacyfiku, tam też konieczne są pewne zmiany, 
jeśli chodzi o prowadzenie polityki rybołówstwa. Ograniczanie eksploatacji 
zasobów naturalnych powoduje, że świat idzie w kierunku śródlądzia i rozwoju 
akwakultury. Wskazują na to przytaczane już wyniki raportów Organizacji 
Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa. FAO szacuje, że 
w  2012 roku światowa produkcja ryb i  organizmów wodnych wyniosła ok. 
158 mln ton. Biorąc pod uwagę ilościową strukturę produkcji ryb i owoców 
morza, okazuje się, że 79,7 mln ton (50,4%) pochodziła z połowów morskich, 
11,6 mln ton (7,3%) z połowów śródlądowych, blisko 42 mln ton pochodziło 
z akwakultury śródlądowej (26,5%), a blisko 25 mln ton (15,8%) z akwakul-
tury morskiej. Oznacza to, że ok. 42% (w ujęciu ilościowym) całkowitej pro-
dukcji ryb na świecie w 2012 roku pochodziło z akwakultury. Jeśli skupimy się 
tylko na produkcji ryb przeznaczonych do konsumpcji przez człowieka, jest to 
około 86% całkowitej produkcji ryb i owoców morza, czyli ok. 136 mln ton, to 
okaże się, że prawie połowa (47%) ryb przeznaczonych do konsumpcji pocho-
dzi z akwakultury. Największym udziałem w tej produkcji charakteryzują się 
kraje azjatyckie, spośród których dominują Chiny. 

Kraje europejskie, w  tym Polska ma jeszcze wiele do zrobienia w  tym 
zakresie. Dlatego należy spodziewać się, że akwakultura i  rybactwo śródlą-
dowe będzie miało sporo do powiedzenia w najbliższym czasie. Myślę, że jest 
przed nami szansa na rozwój akwakultury ale i także rybactwa śródlądowego. 
Świadczą o tym chociażby próby reaktywacji edukacji na różnych poziomach 
w zakresie akwakultury i rybactwa. Co ciekawe, w nowej perspektywie finan-
sowej pojawią środki finansowe, będące zachętą dla podejmujących zawód 
rybaka, także w ramach działania „Młody rybak” dla tych, którzy zdecydują 
się na kontynuowanie tradycji rodzinnej lub swoją przyszłość wiązać będą 
z szeroko pojętym rybactwem. Jak widać, nie należy już skazywać ten zawód 
i tego typu działalność na odejście do przysłowiowego lamusa. 

Nie można też pomijać znaczenia tradycji prowadzenia działalności rybac-
kiej w Polsce. Nie tylko Pomorze wpisało się w kulturę rybacką, ale także lubu-
skie, dolnośląskie, opolskie, Warmia i Mazury, nawet świętokrzyskie. Myślę, 
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że rybactwo śródlądowe po spełnieniu pewnych warunków nie tylko nie 
zniknie, ale będzie przeżywało swój powolny rozwój. Sprzyjać temu będzie 
rozwój akwakultury i możliwość wsparcia finansowego z nowej perspektywy 
finansowej w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze. Przypomnę 
jeszcze, że rybacy śródlądowi prowadzą cały czas swoją działalność. Choć tak 
naprawdę obecnie są trzecim użytkownikiem wód śródlądowych otwartych. 
Pierwszym użytkownikiem jest ptak zwany kormoranem, drugim użytkowni-
kiem są wędkarze, a dopiero na trzecim miejscu rybacy śródlądowi. 

B.M. Liczba kormoranów to problem, ponieważ nie tylko wyżerają ryby, 
zanieczyszczają wodę, ale i uśmiercają drzewa.

T.N. Tak kormoran stał się głównym problemem użytkowników wód. Jest 
to problem dodatkowy, który w  bardzo dużym zakresie wpływa na wyniki 
produkcyjne w rybactwie śródlądowym i akwakulturze. A należy pamiętać, 
o  czym wspomniałem wcześniej, że na rybakach ciąży wiele obowiązków, 
które muszą być spełnione, aby zostały zachowane warunki rybackiej gospo-
darki zrównoważonej. Rybacy-użytkownicy muszą wypełniać zobowiązania 
wynikające przede wszystkim z operatów rybackich, muszą np. przeprowa-
dzać odpowiednią ilość zarybień. Muszą prowadzić swoje połowy selektyw-
nie, tzn. nie mogą łowić tego, co popadnie, regulując w ten sposób występo-
wanie pewnych gatunków ryb w danym akwenie. Nie zawsze to, co wydaję się 
jako atrakcyjną rybą dla wędkarza, jest atrakcyjną rybą dla rybaka. 

Wędkarze na przykład koncentrują się na poławianiu jednego gatunku 
ryby i  gdybyśmy poszli w  tym kierunku, doprowadzilibyśmy do tego, że 
z  jezior zniknęłyby, załóżmy szczupaki, bo to jest ulubiona ryba wędkarzy. 
Rybak śródlądowy musi prowadzić racjonalną gospodarkę rybacką, odła-
wia te okazy, które nie zachwieją proporcjami w rybostanie. Ponadto trzeba 
pamiętać, że rybactwo śródlądowe również poprzez odłowy wpływa na roz-
wój zasobów, bo często odławiane są ryby, które potem mogą być używane 
jako tarlaki, i ten aspekt również podnosi znaczenie rybactwa śródlądowego 
w rozwoju zasobów wód śródlądowych. 

Na zakończenie mogę stwierdzić, że widać perspektywy rozwoju zarówno 
akwakultury, jak i rybactwa śródlądowego. Połączenie tych form działalności 
związanych z rybactwem może zapewnić przyzwoity poziom życia tym, któ-
rzy takiej działalności się podejmą, wpłynie też na zasobność wód śródlądo-
wych oraz morskich.

B.M. Dziękuję za rozmowę.
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Karol Piasecki1

Uniwersytet Szczeciński

Etnograf wśród pomorskich i lapońskich 
rybaków

Zestawienie w tytule obok siebie rybaków pomorskich i lapońskich wydaje 
się być nieporozumieniem, ale tak jest tylko na pierwszy rzut oka. Nie cho-
dzi nam bowiem o nasze, polskie Pomorze. Większość mieszkańców Pomorza 
tak Zachodniego, jak Gdańskiego czy też niemieckiego Pomorza Przedniego 
(Vorpommern) nie zdaje sobie sprawy, iż istnieje także inne Pomorze, obej-
mujące wybrzeża Morza Białego oraz wybrzeża Półwyspu Kolskiego leżące 
nad Morzem Barentsa [Piasecki 2009]2. Nie da się wykluczyć, że związek obu 
krain nie jest jedynie efektem działania tego samego mechanizmu słowotwór-
czego (po-morze, po-buże, po-wiśle, po-dole etc.), ale historycznych związków, 
które można wiązać z obecnością Połabian i Pomorzan wśród nowogrodzkich 
Słowenów, będących pierwotnie słowiańską „wyspą” wśród ludów zachodnio-
fińskich, i którzy bez wątpienia wywodzili się z różnych stron Słowiańszczyzny3. 

1 Dr hab. Karol Piasecki, prof.  US  — kierownik Katedry Etnologii i  Antropologii 
Kulturowej Uniwersytetu Szczecińskiego.

2 I odwrotnie, dla mieszkańców Pomorza Białomorskiego zaskoczeniem jest informacja, 
że na południowym brzegu Bałtyku znajduje się jakieś „inne” Pomorze.

3 Posadnik (naczelnik, starosta) nowogrodzki nosił imię Gostomysł, będące typowo 
zachodniosłowiańskim i  wymieniane w  Kronikach z  Fuldy jako imię władców Odo-
brytów [Nikolaev, Bobrov, Černov 2012], ponadto w  dialekcie nowogrodzkim języka 
rosyjskiego stwierdza się wpływy zachodniosłowiańskie. Rózni autorzy stawiają jeszcze 
inne, kolejne hipotezy dotyczące domniemanych związków. Tezy dotyczące zachodnio-
słowiańskiego udziału w formowaniu się państwowości nowogrodzkiej są zwykle uwa-
żane za dyskusyjne bądź wręcz nie do przyjęcia. Mają one długa historię zapoczątko-
waną przez Osipa Biełomorskiego (pseudonim Josifa Bogusława) już w 1862 r. [Boguslav 
I.A. 1862]. Dzisiejszy stan rozpoznania dziejów nie pozwala nam na ich jednoznaczna 
weryfikację. Należy pamiętać, iż w tym samym IX w. norwescy osadnicy popłynęli na 
Islandię, a zaraz potem na Grenlandię, skąd odkryli Amerykę i przez stulecia fakt ten był 
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„Powołany na kniażenie” przez nowogrodzki wiec legendarny Ruryk4 był 
według wszelkiego prawdopodobieństwa tożsamy z historycznym Rerikiem 
Jutlandzkim (Fryzyjskim) żyjącym w IX w., który jak głoszą Annały Fuldzkie 
w latach 40. IX w. był „królem” Odobrytów, zachodniosłowiańskiego plemie-
nia zamieszkującego północno-zachodni skraj Słowiańszczyzny [Nikolaev, 
Bobrov, Černov 2012].

Naszym celem jest zaprezentowanie wybranych fragmentów niezmiernie 
interesującego materiału poświęconego rybołówstwu łodziowemu uprawia-
nemu na wodach Morza Barentsa u północno-zachodnich wybrzeży Półwyspu 
Kolskiego opublikowanego prawie sto lat temu przez Dawida Zołotariewa 
[Zolotarev 1930]. Artykuł ten ukazał się w Leningradzie, jako nr 23 Materiałów 
Komisji Badań Terenowych Akademii Nauk ZSRR, zatytułowanych Kol’ski 
Sbornik. Trudy antropologo-etnografičeskogo otrjada Kol’skoj ekspedicii5. Tekst 
Zołotariewa zatytułowany Na zapadno-murmanskom poberež’i  letom 1928 
goda („Na zachodniomurmańskim wybrzeżu latem 1928 roku”) otwiera 
właśnie ten numer. Autor (1885-1935), wybitny rosyjski i radziecki antropo-
log i etnograf, opublikował 60 prac naukowych, w  tym kilka poświęconych 
mieszkańcom Północno-wschodniej Rosji, a  zwłaszcza Półwyspu Kolskiego 
i  Karelii. Represjonowany (budował między innymi Kanał Białomorski), 
zmarł w syberyjskim łagrze. 

Sądzimy, że zestawienie tradycyjnego słowiańskiego rybołówstwa łodzio-
wego w  tak odległej krainie, jaką jest Murmański Brzeg, z  rybołówstwem 
współczesnego Zachodniego Pomorza jest nie tylko interesujące, ale także 
pokazuje nam, że niezależnie od gatunków łowionych ryb, problemy z jakimi 
muszą się uporać rybacy są w zasadzie zawsze takie same.

Słowianie na wybrzeżach Morza Barentsa i Morza Białego pojawili się jako 
wychodźcy z  Wielkiego Nowogrodu oraz z  Ziemi Rostowsko-Suzdalskiej 
(tzw. kolonizacja niżowa) w  XV i  XVI ww., lecz stałe osadnictwo słowiań-
skie poprzedziły trwające już od XII stulecia, jak twierdzi część badaczy6, 
wyprawy łowieckie Nowogrodzian, którzy szlakiem biegnącym w  poprzek 

negowany przez oficjalną naukę. Dopóki nie wyjaśniono do końca okoliczności powsta-
nia Wielkiego Nowogrodu należy szukać nowych faktów i interpretacji.

4 „Powieść minionych lat”, zwana popularnie „Latopisem Nestora”, tak opisuje pod rokiem 
6370, tj. 862 przybycie Ruryka: „…i  siadł najstarszy, Ruryk, w Nowogrodzie, a drugi, 
Sineus, w Białym Jeziorze, a trzeci, Truwor, w Izborsku. …” [Najstarsza kronika kijowska. 
Powieść minionych lat, 2005, s. 17].

5 Ekspedycja ta rozpoczęła prace wcześniej, a  ich wyniki Zołotariew opisał w  książce 
„Loparskaja Ekspedicija (11/I-11/V 1927 goda)” [Zolotarev 1927]. 

6 Np. Władimir Wize [Vize 1948].



— 247 —

nasady Półwyspu Kolskiego7 docierali w rejon ujścia rzeki Koły, aby tam łowić 
ryby i morskie ssaki. Dopiero później rozpoczęła się kolonizacja południo-
wych wybrzeży Morza Białego [Bernštam 1978]. Tak więc Słowianie najpierw 
wyprawiają się na północ za koło polarne, a  dopiero kilka wieków później 
osiedlają się nad brzegami Studiennego Morja, tj. Morza Chłodu8. Ich dalekie 
wyprawy łowieckie często połączone były z grabieżą9 miejscowych mieszkań-
ców — Lapończyków (Saamów). Należy pamiętać, iż morze w rejonie Wybrzeża 
Murmańskiego nigdy nie zamarza, jest bardzo bogate w ryby i ssaki morskie, 
natomiast wody Morza Białego skute są lodami przez 7–8 miesięcy w roku 
i nie tak zasobne. Stąd stałe osadnictwo na jego wybrzeżach musiało łączyć 
hodowlę bydła i rybołówstwem i  łowiectwem [Bernštam 1983]. Nie było to 
łatwe dla przybyszów z południa, dlatego też Nowogrodzianie i „niżowcy” sto-
sunkowo późno, stopniowo zasiedlają doliny Onegi, dolnej Dźwiny10 i Mezeni 
dochodząc do wybrzeży Morza Białego dopiero w  XV-XVI  ww. [Bernštam 
1978, Dubrovin et al. 2001, Piasecki 2009].

Skupienie się osadnictwa słowiańskiego, które od XVI wieku określane jest 
jako Pomorcy11 na wybrzeżu i w ujściowych odcinkach rzek znajduje swoje 
odbicie w miejscowym nazewnictwie. Poszczególne odcinki wybrzeża Morza 
Białego i przylegających do niego mórz nosiły odrębne nazwy (Ryc. 1). Były 
one, wraz z  nazwami toni, ważnym elementem wysoko rozwiniętej wiedzy 

7 Szlak ten nosił nazwę czierez, czyli „w poprzek” (Półwyspu Kolskiego, w domyśle).
8 Tak przodkowie Pomorców nazywali Morze Białe.
9 Średniowieczne państwa, a wcześniej protopaństwa plemienne, dążyły do podporządko-

wania sobie słabszych sąsiadów, okładając je daniną, zwykle ściąganą w naturze. W przy-
padku pierwotnej ludności północnej Europy były to skóry, futra i futerka, kły morsów 
czy perły rzeczne. Podatki zwykle pobierano siłą przy użyciu zbrojnym drużyn, których 
członkowie często jednocześnie wojownikami, kupcami i łowcami. Znane są przypadki 
pobierania podatków od tej samej grupy Lapończyków przez Norwegów, Szwedów, 
Finów i Ruś Nowogrodzką jednocześnie.

10 Oczywiście chodzi o Północną Dźwinę, z uporem na współczesnych polskich mapach 
opisywana jako Dwinę, choć do II wojny światowej polska geografia rozróżniała 
Zachodnią i Północną Dźwinę. Pierwsza uchodzi do Bałtyku (do Zatoki Ryskiej), druga 
do Morza Białego (Zatoki Dźwińskiej).

11 Pochodzenie nazwy „Pomorje” i „Pomorcy” dyskutowane jest po dziś dzień. Szczegó-
łowo zajmuje się tym problemem Tatiana Bernsztam, zauważając, że w obrębie szeroko 
rozumianego Pomorza zakres tego terminu zmieniał się w czasie [Bernštam 1978]. Iwan 
Uljanow podkreśla, że termin ten, pierwszy raz w źródłach zanotowany w 1526 r., uży-
wany jest od XVIII w. w trzech znaczeniach: 1) jako wybrzeże białomorskie od ujścia 
Onegi do ujścia Kemi, 2) jako obszar całego pobrzeża Morza Białego, 3) jako całość ziem 
rosyjskiej Północy obejmującej gubernie Archangielską, Wołogodską i Ołoniecką [Ulja-
nov 1984]. Wydaje się jednak, iż nazwa ta funkcjonowała w środowisku wychodźców 
z Wielkiego Nowogrodu znacznie wcześniej niż XVI w.
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nautycznej Pomorców, bez której niemożliwe byłoby prowadzenie gospodarki 
morskiej i  żeglugi. Stosunkowo wcześnie pojawiły się wśród nich locje uła-
twiające żeglugę [Šrader 2002; Šundalov, Sjavinov 2007].

O  intensywności pomorskiego rybołówstwa w  wieku XVI rejonie ujścia 
rzeki Kola świadczą liczne relacje zachodnioeuropejskich podróżników, z któ-
rych wymienimy tu tylko niektórych: Sigismunda Herbersteina12, Stephena 
Burrough’a13, Jana van Linschottena, Cheritta de Veir’a14. Wszyscy oni z podzi-
wem opisują zarówno wysokie umiejętności żeglarskie, jak i zasięg połowów. 
Pomorcy łowili w tym czasie także na Morzu Peczorskim, a od XVII stulecia 
podejmowali dalekie wyprawy na Szpicbergen15 [Chochorowski 2008a,  b]. 
Intensywność połowów na Murmańskim Brzegu ciągle rosła i aż do czasów II 
wojny światowej było to jedno z głównych łowisk rosyjskich.

Przed nowogrodzianami na Murmaniu16 pojawiają się łowcy norwescy. 
Pierwsza potwierdzono relacja na ten temat to słynny opis podróży Ottera 
do Bjarmii pochodzący z IX w. [Labuda 1961, Piasecki 2013]. Otter zamiesz-
kujący Hallagoland, najbardziej na północ położoną wówczas prowincję 
norweską wyruszył ok. roku 850 w  podróż dookoła Przylądka Północnego 

12 Zygmunt Herbersztajn był wybitnym austriackim dyplomatą. Będąc posłem na dworze 
moskiewskim udał, się w 1496 r. z Moskwy do Dani. Ze względu na wojnę pomiędzy 
Rosją a Szwecją podróżował okrężną drogą poprzez Morze Białe i dalej wzdłuż wybrzeży 
Norwegii. Jest autorem niezmiernie interesującego dzieła Rerum Moscoviticarum 
Commentarii Sigismundo Libero Barone in Herberstain, Neuperg & Guetenhag, autore po 
raz pierwszy wydanego w 1549 (z którego wyimki dotyczące tej podróży patrz: Plavanie 
po Ledovitomu ili Zamerzšemu morju http://biarmia.narod.ru/library/1556_gerbersh-
tain.htm).

13 W roku1554 Stephen Burrough był szturmanem (nawigatorem) w tragicznie zakończo-
nej angielskiej wyprawie Hugh’a Willoughby i Richarda Chancelora, a w 1556 już sam 
dowodził kolejną wyprawą [Anglijskie putešestvenniki v Moskovskom gosudarstvie v XVI 
v. 1938]. 

14 Holendrzy zorganizowali trzy wyprawy w  latach 1594, 1595 i  1596, zwane zwykle 
wyprawami Barentsa, których celem było poszukiwanie Przejścia Północno-Wschodniego. 
Relacje z  nich opublikowali Jan Linschoten [Linšotten 1915] i  Cherrit de Verre [Vejr 
2011]. 

15 Warto dodać, iż żeglarze pomorscy brali aktywny udział w  odkrywaniu Syberii 
i Północy, zapewniając między innymi zaopatrzenie dla Mangazeji leżącej u ujścia Tazu 
drogą morską [Ciporucha 2004]. Wśród nich byli tacy wielcy odkrywcy, jak Siemion 
Dieżniew, który pierwszy w  roku 1655 przepłynął przez Cieśninę Beringa. Kiedy car 
zakazał w 1616 r. korzystania z północnej żeglugi, aby tym samym nie dopuścić zachod-
nich kupców do handlu cennymi futerkami, Pomorcy skierowali się ku Szpicbergenowi 
[Chochorowski 2008b] i wybrzeżom Nowej Ziemi. 

16 Nazwa Murmań (Urmań) powszechnie wywodzona jest od Normanów, choć brak 
dowodów na osadnictwo norweskie poprzedzające na tym odcinku wybrzeża Słowian.
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i  Półwyspu Kolskiego celem odkrycia nowych łowisk ryb i  ssaków mor-
skich, a zwłaszcza morsów, których kły ceniono na równi z kością słoniową, 
a skóra służyła do wytwarzania doskonałych lin morskich. Od XIII w. obec-
ność norweska na wodach Murmania powodowała konflikty z Nowogrodem, 
a następnie z Moskwą. Zresztą nie zawsze relacje norwesko-rosyjskie miały 
wrogi charakter17. Rozwój pomorskiej żeglugi umożliwił bowiem w  latach 
głodu w Norwegii zaopatrywanie jej północnych regionów w rosyjskie zboże 
dostarczane z Archangielska [Niemi 1996]. Carska ustawa z 1876 r. o koloni-
zacji Brzegu Murmańskiego, zawierała ulgi dla osadników nie tylko z Rosji, 
ale także z Finlandii i Norwegii. Dzięki niej pojawili się tu emigranci, których 
duża część, mimo wojny i rewolucji pozostała. Jeszcze w latach 20. zeszłego 
stulecia w rejonie Aleksandrowskim, jak podaje Zołotariew żyło1079 Finów 
i 148 Norwegów. 

Ale fińskie parcie na północ rozpoczęło się znacznie wcześniej, już 
w  czasach podróży Ottera, choć nie chodziło wtedy o  dzisiejszych Finów, 
tj. Suomenlaiset, jak sami siebie określają Finowie finlandzcy, a  o  Kwenów. 
Kwenowie byli plemieniem fińskojęzycznym zamieszkującym północne 
wybrzeża Zatoki Botnickiej, czyli Kwenię18. Uczestniczyli oni w  procederze 
ściągania podatków z ludności saamskiej zamieszkującej północ Fennoskandii, 
w  tym także z grup żyjących na wybrzeżach Mórz Norweskiego i Barentsa. 
Dawni Kwenowie ostatecznie ulegli ekstynkcji bądź zostali asymilowani przez 
Suomenlaiset, zaś współcześni są potomkami dziewiętnastowiecznej finlandz-
kiej emigracji zarobkowej na północ [Piasecki 2011].

Zanim przejdziemy do Lapończyków, musimy wspomnieć o  Karelach, 
którzy w naturalny sposób musieli pojawić się w relacji Zołotariewa. Jest to 
bowiem najliczniejsza grupa fińskojęzyczna na obszarze Pomorza. Karelowie 
zamieszkiwali pierwotnie rejon Przesmyku Karelskiego pomiędzy jeziorami 
Ładogą i Onegą oraz tereny na północ od niego. Wymieniani w spisie ludów 
zamieszczonym w Powieści lat minionych, wchodzili w skład księstwa nowo-
grodzkiego. Karelska ekspansja obejmuje trzy fale, z których dwie pierwsze 
asymilują się skutecznie z  ludnością słowiańską, w  czym ważną rolę ode-
grało prawosławie. Ostatni XVIII-wieczni migranci, nawet jeśli ulegli asymi-
lacji językowej zachowali poczucie odrębności, często już tylko nominalnie 

17 Choć rywalizacja rosyjsko-norweska o morza i lądy Europejskiej Arktyki trwa w zasadzie do 
dziś. Jej ostatnie przejawy to roszczenia Federacji Rosyjskiej do pełnych praw w obrębie tzw. 
rosyjskiego sektora arktycznego oraz rosyjskie kopalnie węgla i osiedle na Szpicbergenie.

18 Duński kronikarz z XII w. Saxo Gramaticus pisze o Kwenach jako wojowniczym naro-
dzie napadającym na północne regiony Norwegii [Saxo Gramaticus 2006].



— 250 —

[Klement’ev 2003a]. Udział Karelów w formowaniu się etnosu pomorskiego 
należy uznać za znaczny, kto wie czy w swej masie nie przewyższali oni nawet 
rodowitych Słowian. Ponieważ mieszane małżeństwa karelsko-rosyjskie były 
bardzo częste, a w tego typu relacjach silniejszy etnos (tu rosyjski) wchłania 
etnos słabszy. Demograficzną ekspansję Pomorców bez wątpienia przyspie-
szył dopływ „świeżej krwi”. Obecnie Karelowie zamieszkują w zwartych gru-
pach zarówno na terenie Republiki Karelia, jak i w guberniach murmańskiej 
i archangielskiej, wymieszani z osadnictwem pomorskim [Klement’ev 2003b].

Jednakże rdzennymi mieszkańcami wybrzeża murmańskiego byli proto-
-Saamowie i ich potomkowie: Lapończycy zwani obecnie Saamami. Nie wda-
jąc się bliżej w rozważania na temat ich pochodzenia, należy tu powiedzieć, 
iż różnice w  trybie życia poszczególnych grup saamskich były powodem 
wydzielenia wśród nich trzech grup19 zwanych: Saamami górskimi, leśnymi 
i morskimi [Vorren, Manker 1980]. Lapończycy (Saamowie) morscy, miesz-
kając na wybrzeżach mórz: Norweskiego, Barentsa i Białego, prowadzili kom-
pleksową gospodarkę łączącą wykorzystanie zasobów wód, polowanie na dzi-
kie zwierzęta i ptactwo oraz dodatkowo hodowlę reniferów, a później także 
kóz i owiec (rzadziej bydła). Łowiono różne gatunki ryb morskich i śródlądo-
wych, foki i morsy, a także biełuchy i wieloryby. Te ostatnie, głównie grindwale 
Globicephala melas pozyskiwano, gdy zapędziły się w głąb fiordów, lub gdy 
morze wyrzucało je na brzeg, co zdarzało się stosunkowo często. Lapońscy 
szamani używali specjalnych zaklęć aby w  tym celu przywabić wieloryby. 
Reniferów hodowano zwykle niewiele, głównie do celów transportowych 
[Vorren, Manker 1980].

Saamowie morscy zajmowali się głównie rybołówstwem i połowami ssa-
ków morskich. Hodowali też bydło i kozy oraz niezbędne do celów transpor-
towych renifery. W zasadzie nie koczowali, poza niezbędnymi wędrówkami 
na pastwiska z reniferami. Byli grupą saamską, która najsilniej ulegała asymi-
lacji i akulturacji, przyjmując wiele zwyczajów od Norwegów czy Pomorców 
i Karelów. Duża część Saamów kolskich, nie tylko grupy związane z morzem, 
uległa rusyfikacji20, niekiedy wcześniej mieszając się z  Karelami, a  dopiero 

19 Czwarta grupa — Saamowie rzeczni wyróżniani są rzadziej.
20 Pojawiający się pod koniec XIX w. na Półwyspie Kolskim Nieńcy i  Iżemcy (Komi 

iżemscy), schrystianizowani stosunkowo późno, już po reformach nikonowskich (1653–
56) nie mieszali się z  Pomorcami, którzy jako staroobrzędowcy przestrzegali swoistej 
edogamii wyznaniowej.
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następnie z Rosjanami, co wpłynęło na antropologiczny typ Pomorców21 i na 
wyraźnie mniejszą liczebność Saamów kolskich w porównaniu z Finnmarkiem

Najpełniejsze dane na temat rozmieszczenia Saamów morskich na północy 
podaje mapa Jensa Andreasa Frissa z 1890 roku. Niestety obejmuje ono jedy-
nie tereny norweskie i nie zawiera żadnych danych na temat rdzennej lud-
ności Murmańskiego Brzegu. Lapończycy zamieszkujący północ Półwyspu 
Kolskiego w  najstarszych rosyjskich źródłach określani są jako Dikaja Łop 
(Dzicy Łoparzy, czyli nieochrzczeni Lapończycy, nie podlegający władzy, 
w domyśle rosyjskiej) w odróżnieniu od Leszej Łopi, to jest Leśnych Łoparów 
i  Terskiej Łopi, czyli Lapończyków zamieszkujących Terski Brzeg [Piasecki 
2009a]. Bardziej szczegółowy podział, być może odpowiadający dawnemu 
podziałowi językowemu, podaje Dubrovin [Dubrovin et al. 2001]. 

Przejdźmy teraz do wybranych fragmentów tekstu22 i komentarzy.

[3.8]. […] Zachodni kraniec  — kut  — Zalewu23 Motowskiego 
(Ryc. 2) od dawna słynął z połowów wielorybów. Tu, jak donoszą 
dane literaturowe morze wyrzucało wieloryby [na brzeg], na przykład 
w 1856 r. znaleziono 18 wyrzuconych wielorybów, z których jeden 
wg słów Dergaczowa przyniósł 2 tysiące pudów24 tranu. W 1862 r. 
w  Zalewie Motowskim [morze] wyrzuciło martwego wieloryba 
o długości 14 sążni25. Wieloryb został sprzedany przez Lapończyków 
za 120 rubli. Nie darmo tu [właśnie] stare źródła wymieniają 
rzekę i  osadę Kitowkę (Wielorybią), nazywane teraz Titkowkami. 
Zrozumiałe jest dlaczego w Ozierkach, na brzegu i w zadarnionej 
glebie odkopaliśmy w [kilku] miejscach ledwie zauważalne dla oczu 
kości wielorybie.

Lapończycy (Saamowie) nie stosowali aktywnego (tj. z  harpunami albo 
włóczniami) połowu wielorybów26, ale znane są [Manker et al.] zaklęcia 

21 Wspomina o tym Zołotariew w Ekspedycji kolskiej [Zolotariev 1927].
22 Tłumaczenie autora (K.P.). W  kwadratowych nawiasach numery stron i  wiersze. 

Fragmenty opuszczone wypunktowano. Niestety jakość oryginalnych fotografii nie 
pozwala na ich wykorzystanie.

23 Zołotariew niekonsekwentnie stosuje określenia залив zaliw (zalew) i губа guba (zatoka).
24 Tj. ponad 30 ton (jeden pud równa się 16,38 kg).
25 Tj. ponad 11 m długości (jeden sążeń równa się 213,36 cm).
26 Choć polowano na morświny Phocena phocena oraz płetwonogie, tj. foki: pospolitą 

Phoca vitulina, obrączkowaną P. hispida, grenlandzką P. groenlandica, wąsatą (bro-
datą) Erignathus barbatus, szarą Halichoerus grypus, kapturnika Cystophora cristatus, 
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szamańskie mające przywabić te zwierzęta na płyciznę, skąd następnie fale 
wyrzucały je na ląd. Zarówno waga, jak i  długość zwierzęcia wskazują, że 
mogły to być walenie należące do kilku północnych gatunków: kaszalot 
Physeter macrocephalus, humbak Megaptera novaeangliae, wieloryb (wal) 
biskajski Eubalaena glacialis, wieloryb (wal) grenlandzki Balaena mystaceus, 
wal błękitny Balaenoptera musculus, finwal B. Physalius czy w końcu sejwal 
B. borealis. Brak informacji, o  jaki gatunek chodzi jest charakterystyczny. 
Promorcy i Rosjanie w ogólności nie zajmowali się wielorybnictwem, co jak 
można sądzić wynikało z braku zapotrzebowania na ich tłuszcz. Ich wyprawy 
na Szpicbergen (XVI-XIX ww.) nastawione były głównie na połowy morsów, 
fok i  białych niedźwiedzi [Chochorowski 2008a]. Natomiast dla wymiera-
jących na początku ery nowożytnej aurazjatyckich grup morskich łowców 
(porównaj: Lamartiner 1912, Piasecki 2009b) wieloryby były poza zasięgiem 
aktywnych połowów. Jedynym gatunkiem waleni, który mógł być odławiany 
przez Pomorców i  Saamów była stosunkowo duża biełucha Delphinopterus 
leucas (samce osiągają do 5 m długości). Zwierzęta te pojawiają się stale 
w wodach Morza Białego i Morza Barentsa, zwłaszcza jesienią. Biełuchy były 
odławiane przez proto-Saamów, bowiem przedstawienia polowań na te zwie-
rzęta spotyka się często na kolskich petroglifach, a zwłaszcza na stanowisku 
Kanoziero [Kolpakov, Šumkin 2012].

[3.34]. … w XVI w. rejon Zalewu Motowskiego był we władaniu 
motowskich Lapończyków. W 1556 r. nowy [nowozałożony] klasztor 
Pieczengski27 otrzymał od Iwana Groźnego przywilej własności na 
włości nad zatokami morskimi: Motocką, Licką, Urską, Pazyrecką 
i Newdomską, a wraz z nim także na Lapończyków, zamienionych 
w ten sposób na klasztornych chłopów.

Księga inwentarzowa (Piscova Kniga) Alaja Michałkowa odno-
sząca się do lat 1608–11 daje bardzo interesujący materiał na temat 
interesujących28 nas miejsc […]. „Pogost29 Mototski i Kitowski stoją 

a w przeszłości także na morsy Odobenus rosmarius. Te ostatnie musiały wyginąć już we 
wczesnym średniowieczu. To właśnie w poszukiwaniu lęgowisk morsów (korg w dialek-
cie pomorskim) wyprawia się Otter. Wspomnieniem po morsach jest m.in. nazwa wyspy 
Morżowiec leżąca u wejścia do Zatoki Mezeńskiej (Ryc. 1). 

27 Klasztor Peczengski założony w 1533 jest obok klasztoru sołowieckiego najważniejszym 
religijnym ośrodkiem Pomorza, zwłaszcza zaś jego północno-zachodniej części. Odegrał 
zasadniczą rolę w chrystianizacji Saamów. 

28 Powtórzenie [interesujący] w oryginalnym tekście (K.P.).
29 Pogost погость był jednostką administracyjną na terenach z  rozproszoną ludnością 
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się na rzece Lice małej, a w nim żyją [należący do] starców30 z klasz-
toru Pieczengskiego ochrzczeni Łoparzy (Lapończycy) w wieżach31. 
W wieży Demidka Szermoj, i syn jego Frołko, i Stepanko Kiprejanow, 
i  Kononko Juskew, i  nowonarodzony Timoszka Petrow” itd., w  tej 
liczbie Angiew (nazwisko zachowało się do naszych dni). „I wszyst-
kiego 6 wież, a Łoparów w nich 23 ludzi, i łowią w lecie na morzu na 
stanowisku w Kunwancach, łapią ryby i dorsze, łososia i kulbaka32, 
a  jesienią w  leśnych miejscach po rzeczkach i  po jeziorkach łapią 
białą rybę33, a w lesie zwierzynę biją i ptaki łapią na włościach klasz-
tornych, tym się i żywią” […].

[…] A  wszystkie starców Pieczengskich łowiska w  Motowskiej 
zatoce 6 rzek dużych i małych rzeczułek i 14 toni łownych34 i pustych, 
a łapią peczeńscy starcy w tych rzekach i w toniach czerwoną rybę 
semgę35 zaborami36 i niewodami i gawrami37 (w tej liczbie rzeczka 
Kitowka i w ujściu tej rzeczki toń pusta, rzeka Lica wielka i nad tą 
rzeką izba i bania [łaźnia], i 2 pustelnie38 klasztorne).

[…] I  w  tych że rzekach w  Urze i  większej Kitowce peczeńscy 
starcy, kiedy się zdarzy bobry biją.

I  w  tych że rzekach, w  Urze i  w  większej rzece, Licy, Koljanie 
i  nowogrodzianie łowią perły, a  pojawiający się w  Kole celnicy39 

(zwłaszcza nomadyczną). Terminem tym jednocześnie oznaczano osadę (zabudowania) 
stanowiącą centrum pogostu.

30 Tj. mnichów.
31 Rosyjskie (pomorskie) określenie na saamski (lapoński) dom, a właściwie półziemiankę, 

zwaną w językach saamskich kiedt’e, kuedt’ (i inne), która rzeczywiście przypomina on 
nieco drewnianą wieżę. Zbudowana jest z desek (dranic) i kory pokrywających stożkowy 
lub krokwiowy szkielet. Często obłożona darnią [Luk’jančenko 2003]. 

32 Ryby z rodziny flądrowatych Pleuronectidae, łowione włokami i na sznury. Kulbak czarny 
Reinchardtius hippoglossoides w Morzu Barentsa osiąga do 80 cm dł. i 4 kg wagi. Nazwą 
tą określano na Morzu Barentsa także halibuta Hippoglossus hippoglossus, dochodzącego 
do 5 m dł. i 300 kg wagi (tu i dalej wszystkie dane dotyczące ichtiologii z: Nikolski 1970).

33 Białorybica, inaczej nelma Stenodus leucichtyhys, wędrowna ryba dochodząca do 1 m dł. 
i 40 kg wagi, z rodziny łososiowatych Salmonidae.

34 W oryginale żiwuszczych (живущых), to jest takich, gdzie żyją ryby.
35 Golec zwyczajny Savelinus alpinus z  rodziny łososiowatych Salmonidae, dochodzi do 

70 cm dł. i 4 kg wagi.
36 Zagrody w formie płotów przegradzających ciek z pułapką, do której wpadały ryby.
37 Niejasne, może chodzi o rodzaj wierszy.
38 W oryginale skin — pustelnia zamiast skit. 
39 W oryginale tamožennye cełovalniki (таможенные целовалники). Cełowalnicy byli spe-

cjalną klasą zaufanych carskich urzędników funkcjonujących od końca XV do XVIII 
ww. Nazwa, stosowana oficjalnie w dokumentach z epoki, pochodzi od całowania krzyża 
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od tych Koljan i  tubylców z  takich połowów [w rejonie] Kolskiego 
Ostrogu pobierają do carskiego skarbu [co] dziesiąte lepsze ziarno 
[tj. perłę]. I w tej, że Mototckiej Zatoce wyrzuca wieloryby z morza, 
i mają te wieloryby peczeńscy starcy.

Widać stąd, że podstawowe rodzaje letnich i  jesiennych zajęć, 
a  nawet i  sposoby połowów u  Lapończyków pozostały prawie te 
same, choć teraz nie ma wielorybnictwa, nie łowią Koljanie pereł 
i nie ma peczeńskich „starców”, znajdujących się [teraz] za granicą40, 
tak jak nie ma i bobrów.

Po stu latach, w 1716 r. w Motowskiem pogoście były 4 wieże z 34 
mężczyznami. Po rewizji 1782 r. było tam 8 zagród z 20 mężczy-
znami i 16 kobietami, przy czym 8 mężczyzn i 3 kobiety znały język 
rosyjski. Mieli oni 118 reniferów i  łowiąc na morzu, sprzedawali 
świeżego dorsza, łososi i plamiaka41 2000 pudów oraz suszonego dor-
sza i czarniaka42 — 300 pudów. N. Dergaczew w „Rosyjskiej Laponii” 
na podstawie danych z 1866 r. wykazuje w Motowskim pogoście 16 
zagród z 18 zabudowaniami gospodarczymi, z 50 mężczyznami i 46 
kobietami. Mieli oni 1660 reniferów i 96 owiec.

podczas składania przysięgi. W  tekście mowa jest o  celnikach. Wewnętrzne komory 
celny w dawnej Rosji zapewniały kontrole skarbu państwa nad pozyskiwaniem i handlem 
dochodowymi towarami, do których należały rzeczne perły. Perły te wytwarzane są przez 
żyjący w  czystych górskich wodach gatunek małża  — skójkę perłorodną Margarifera 
(Unio) margaritifera, występujący dawniej także w rzekach sudeckich, obecnie uważany 
w Polsce za wymarły. O pozyskiwaniu pereł przez Lapończyków pisał w swej „Laponii” 
Jan Szeferus już w 1673 r. [Piasecki 2012].

40 Rejon Pieczengi (fińskie Petsamo), gdzie w roku 1533 wzniesiono prawosławny klasztor 
peczengski w czasie wojen szwedzko-rosyjskich przechodził z rąk do rąk, by w końcu 
przypaść Rosji. Po Rewolucji Październikowej i  walkach o  granice radziecko-fińską, 
w 1920 r. znalazł się na terytorium fińskim, aby znów w 1940 po tzw. Wojnie Północnej 
wejść w  skład ZSRR. Zajęty po ataku Niemiec hitlerowskich w  1942 r. przez wojska 
niemieckie, w 1944 r., po wycofaniu się Finlandii z wojny, ponownie w ZSRR.

41 Podgatunek dorsza Gadus (Melanogrammus) aeglefinus, należy najważniejszych 
gatunków ryb poławianych w Morzu Barentsa. Zatoka Motowska stanowi jedno z jego 
głównych tarlisk.

42 Podgatunek dorsza Gadus (Pollachius) virens, do 115 cm, jako gatunek wybitnie pela-
giczny odławiany sznurami.
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Jednocześnie wykazuje on na północnym zachodzie i innych miesz-
kańców — wychodźców ze środowiska lapońskiego — Filmanów43, 
w liczbie 175 dusz44 obu płci.

Od tego czasu, w  ciągu 60 lat sytuacja bardzo się zmieniła. 
Jeśli weźmiemy dane spisu powszechnego z  1926 r., to zobaczymy 
w powiecie (ujeździe) Motowskim 14 gospodarstw lapońskich z 67 
mieszkańcami, mających 728 reniferów i  49 owiec. Co się tyczy 
Filmanów, to stwierdzono ich w sumie 67 osób.

Ale różnice polegają nie tyle na ogólnym zmniejszeniu się [liczby] 
podstawowej ludności Motowskiej krainy i osłabieniu jej pasterstwa, 
co na zmianie granicy państwowej45, odcinającej peczeńskich, son-
gelskich i część motowskich Lapończyków, a głównie na pojawieniu 
się ludności osiadłej w interesującej nas krainie.

Zołotariew wyraźnie dostrzega negatywne zmiany, jakie zaszły wśród lud-
ności Murmańskiego Brzegu, nie wdając się jednak, z przyczyn czysto poli-
tycznych, w wyjaśnienie ich przyczyn. Długotrwała wojna domowa w Rosji, 
a  następnie wrogie stosunki z  Finlandią doprowadziły do zniszczeń, start 
w ludziach i migracji. Zmiany te nasiliły się jeszcze bardziej po II wojnie świa-
towej, bowiem na tym terenie walki toczyły się od listopada 1939 do maja 
1945 roku. Po zapadnięciu „żelaznej kurtyny” morskie rybactwo łodziowe 
praktycznie przestało istnieć.

[7.24]. Przechodząc do zabudowań, należy podkreślić różnorod-
ność [ich] typów. Starodawne lapońskie „wieże” nie zachowały się. 
Najbardziej rozpowszechnionym mieszkaniami są powszechne w obec-
nych czasach u Lapończyków maleńkie drewniane [domki] budowane 
na zrąb z cienkich, spłaszczonych bali, typu jednoizbowego […].

43 Filmanie będący wychodźcami saamskimi z Finmarku, traktowani przez Zołotariewa, 
jako odrębna grupa, językowo należeli do odrębnej gałęzi języków saamskich (pół-
nocnosamskiej), co utrudniało im porozumienie z miejscowymi Saamami mówiącymi 
językiem skolt (koltt) należącym do języków wschodniosaamskich [Kuoljok 1996, Kert 
2003]. W późniejszych źródłach nie występują (ulegli asymilacji). 

44 Zachowaliśmy tu archaizujący styl Zołotariewa, powtarzającego zwrot Dergaczewa 
(KP).

45 Zmiany granic państwowych na wybrzeżu Murmańskimi miały miejsce w  I  połowie 
XX w. kilkakrotnie. Za każdym razem wpływało to istotnie na tamtejsze rybołówstwo 
łodziowe, zaś od momentu rozpoczęcia „zimnej wojny” przyczyniło się do jego całkowi-
tego upadku.
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Niekiedy dwa podobne zręby łączą ze sobą sieniami i urządzają 
dwie połowy, jedna to rosyjska izba z piecem, druga zaś — lapońska 
„tupa”46 z  kamiennym paleniskiem bądź żelazną, przenośną płytą 
[kuchenną]. Spotyka się i bardzie przestronne izby […]. Interesujące 
jest, że u rosyjskich łowców zachowała się także „tupa” jeszcze star-
szego typu, z  płaskim dachem, pokrytym darnią. […] Spotyka się 
też jeszcze bardziej specyficzną formę mieszkania w  rodzaju tupy 
z drewnianym szkieletem, grubo obłożonym darnią i torfem. Jedynie 
maleńkie okieneczko w dostawionej sieni i wejście pozostają odkryte 
[…]. Niezwykle oryginalne są stanowiska rybaków, wykorzystujące 
swoje rybackie statki  — jolki47  — jako mieszkania. Pomorcy tak 
przyzwyczaili się do dawnych norweskich łódek z kajutą na rufie, 
że wykorzystują kajuty starych jolek do mieszkania na brzegu. 
Umocniona kamieniami i darnią, niziutka rufa jolki z żelaznym pie-
cykiem ogrzewa rybaka i daje mu nocleg w sezonie połowów […].

Dla ogrzewania, z  braku drewna, posługują się torfem, który 
przygotowują w wolnym czasie […]. 

Jeśli zabudowania są kiepskie, to trzeba powiedzieć [na usprawie-
dliwienie], że rybacy mało z nich korzystają.

Przyjeżdżając tu na połowy, każdy z  nich stara się wykorzy-
stać sezon jak najbardziej produktywnie. Wszystkie sprawy, całe 
życie [zasadza się] w  połowach, które powinny zabezpieczyć [ich] 
na całą zimę i wiosnę. Najbardziej rozpowszechniony jest połów na 
sznury z haczykami i wędką na podryw, opisane w literaturze, dla-
tego nie będę tego tu omawiać. Latem przeważa połów na sznury. 
Suszenie, zakładanie na sznury z 1000 czy 2000 haczyków przynęty 
z małych dobijaków48 i gromadników49 lub robaków i skorupiaków, 

46 Tj. drewniany, zrębowy, jednoizbowy zwykle dom.
47 Jol, jolka — typ dwumasztowej łodzi żaglowej, na Pomorzu raczej przejęty z zachodu, od 

Norwegów. Dubrowin w swej pracy o pomorskim szkutnictwie [Dubrovin et. al. 2001] 
zamieszcza na str. 339 rysunek takiej jednostki pod nazwą „jela” (ang. yela). Do cza-
sów Zołotariewa nie przetrwały w zasadzie tradycyjne pomorskie łodzie. Podjęta przez 
Piotra I „modernizacja” szkutnictwa, to jest przymusowe przejście na budowę jednostek 
opartych na zachodnich wzorcach, doprowadziła do upadku tradycyjnego północnoro-
syjskiego szkutnictwa [Bryzgalov 2003, Piasecki 2009].

48 Niewielkie ryby z  rodziny dobijakowatych Ammodytidae. Dwa gatunki z  rodzaju 
Ammodytes, dobijak A. lanceolatus i  tobiasz A. tobianus występują w  północnych 
morzach europejskich, także w Bałtyku .

49 Gromadnik  — Mallotus villosus, jest małą rybą, występującą w  wielkich stadach 
w  wodach północnych, dawniej stosowany na Murmaniu jako przynęta, głównie na 
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ustawianie i  wyrzucanie sznurów zajmują cały dzień, kiedy trwa 
połów. W osadach wszędzie widać z dnia na dzień podobne do siebie 
obrazy. Oto suszą się sznury, rozwieszane na specjalnych urządze-
niach dla haczyków, a kobiety zmiękczają trawę50 przygotowywaną 
[jako wyściółka] do butów, niekiedy sznury rozwieszane są na masz-
tach statków […]. Tu Pomorcy zakładają dobijaki na żywca, składa-
jąc swoje sznury uporządkowane w specjalnych skrzynkach […]. Do 
zakładania przynęty na sznury ściąga się także starsze dzieci. 

[10.36]. W  końcu września wysyłają oni kilku mężczyzn po 
renifery, wkrótce potem wszyscy z  rodzinami przechodzą z  Wyspy 
Titowskiej na kontynent ku ujściu rzeki Titowki, gdzie przyprowa-
dzają byki [samce reniferów] przy pomocy których Lapończycy prze-
noszą się na „jesienne” miejsca na jeziorach, gdzie także łowią ryby. 
Jesiennych miejsc kilka — trzy lub, na przykład u Czaporowych — 
pięć. Miejscami Lapończycy dla mieszkania mają tupy, w większo-
ści przychodzi im mieszkać w  wieżach lub w  przenośnych namio-
tach, cierpiąc niewygody życia na stanowiskach rybackich i w czasie 
koczowania. Ale trzeba powiedzieć, że koczownicze życie, jak widać, 
ma też swoje przyjemności. Przynajmniej jedna Laponka, żona osia-
dłego Lapończyka z  wielką przyjemnością i  z  żalem wspominała 
koczowanie i życie w tundrze. Trzeba powiedzieć, że koczują wszy-
scy od małego do dorosłego, zdrowi i chorzy. I nie zawsze wychodząc 
z zimowiska, wszyscy wracają z powrotem. Dlatego na niewielkiej 
Wyspie Titowskiej jest cmentarz, z krzyżami i mogiłami obłożonymi 
drobnymi kamieniami, w  których można znaleźć toporki, garnki 
z  węgielkami, ikonki  — wszystko, co zwykle zostaje na mogile po 
pogrzebie. Zdarzyło się nam być na pogrzebie i widzieć pozbawiony 
słów, przerywany tylko płaczem córki nieboszczki obrzęd pożegna-
nia, z okadzaniem kadzidłem (ladanem) przy użyciu rozprzestrze-
nionej na północy metalowej kadzielnicy. Na pogrzebie zgodnie 
z tradycją złamano i narzucono na mogiłę topór51.

dorsze, obecnie w wielu morzach poławiany przemysłowo.
50 Najprawdopodobniej chodzi o  turzyce. Wyściełanie obuwia specjalnie przygotowaną 

turzycą to powszechny sposób na północy, doskonale znany u Lapończyków (porównaj: 
Vorren, Manker 1980; Piasecki 2013).

51 Tradycyjnie, narzędzia wykorzystywane podczas przygotowywania grobu niszczono 
i pozostawiano, jako „nieczyste” (nie dotyczyło to oczywiście zawodowych grabarzy).



— 258 —

[11.42.]. [wioska] Titowka położona jest na obu brzegach rzeki. 
Rosyjska część wioski znajdująca się na lewym brzegu rzeki, z oddali 
mało różni się od zwykłej wioski. Domy rozciągają się ulicą wzdłuż 
rzeki, przed domami spichrze, z  tyłu zagrody, banie itd. Domy są 
dosyć przestronne, czyste i  wygodne. Interesujące jest, że dawnych 
typ miejscowych zabudowań używany jest tu przez Rosjan, ale nie 
jako domy mieszkalne, lecz jako banie […]. Koło domów ogrodzone 
uprawne części gospodarstwa z  niezłymi pokosami […]. Bydło 
mleczne i pasza dla niego są przedmiotem szczególnej troski titow-
skich mieszkańców. 

Współczesna nam Titowka to bardzo młoda osada. W 90. latach 
[XIX w.] osiedli tu wychodźcy z wioski Sziżni w pobliżu Sorok, byłej 
Archangielskiej Guberni. […] Karelski brzeg [jest] mniej zasiedlony. 
Tu spotykamy duże zabudowania, w jednej z nich udało mi się stwier-
dzić typowy dla północnej Karelii kamelek52 […]. Przystosowując się 
do miejscowych warunków, Karelowie dla magazynowania siana 
budują różne konstrukcje…

Rosjanie i  Karelowie prowadzili gospodarkę mieszaną, łączącą 
rybołówstwo (ewentualnie też połowy ssaków morskich i łowiectwo 
lądowe) z hodowlą bydła, kóz i owiec. Stąd zabezpieczenie inwenta-
rza w paszę na zimę była ich stałą troską i w zasadzie wyznaczało 
dogodne do osadnictwa miejsca. Natomiast Lapończycy koczowali 
ze swymi reniferami od letnich stanowisk rybackich po jesienne 
i zimowe pastwiska.

[13.40]. Przebywając w rosyjsko-karelskiej Titowce, pojechaliśmy 
jakieś 15–17 km wzdłuż zatoki do fińsko-filmańskiej osady Ozierko 
albo po staremu do Motki, kolonii zasiedlonej od 1860 lat.

Spis ludności wykazuje w Ozierkach 46 gospodarstw z 221 miesz-
kańcami, wśród nich: 182 Finów w 38 gospodarstwach, 19 Karelów 
w 4 gospodarstwach, Filmanów 9 w jednym gospodarstwie, 8 Rosjan 
w  2 gospodarstwach i  3 Estończyków w  jednym gospodarstwie. 
W  samej rzeczy, podjeżdżając ku Ozierkom znajdujecie jedynie 
cztery — pięć domów. Okazuje się, że oddzielne zagrody [są] rozpro-
szone po brzegu zatoki na dużej przestrzeni.

52 Rodzaj prymitywnego pieca zbudowanego z kamieni.
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Skład etniczny ludności wsi wyraźnie wskazuje na jej pograniczny charak-
ter. Zołotariew, co prawda wspomina o pogranicznikach, ale zgodnie z kon-
wencją systemu socjalistycznego zdaje się nie dostrzegać świata poza granicą, 
zwłaszcza iż jest on wrogi ustrojowo, ani też nie tłumaczy skąd wzięło się takie 
zróżnicowanie etniczne, typowe zresztą dla obszarów pogranicznych. 

 [15.22] Jedną ze starych kolonii, istniejących około 100 lat jest 
Mała Zachodnia Lica, położona u dawnych lapońskich toni wschod-
niego brzegu Zachodniolickiej Zatoki u wylotu do Zatoki Motowskiej.

Wszystkiego tu 7 gospodarstw z  42 ludźmi, wśród nich: 16 
Filmanów, 13 Finów i 13 Karelów. Mając dość dobre sianokosy, miesz-
kańcy trzymają 16 krów, konia, 21 owiec, jest i  świnia. Reniferów 
mało — wszystkiego 40 głów.

Mieszkaliśmy w rodzinie Fina, który dawno temu przesiedlił się 
z Norwegii53 i jako brunet mało podobny był do Fina […]. Można 
sądzić, że bardziej jest Filmanem z Finmarku, skąd jest rodem. Jego 
żona prowadzi doskonałe gospodarstwo mleczarskie, mając zawsze 
zapas mleka, twarogu, śmietany i masła. Ona i matka-staruszka nie 
znające rosyjskiego, były bardzo uprzejme. Staruszka z wielką cieka-
wością spoglądała na nasza pracę, popalając fajkę, siedząc u żela-
znej norweskiej płyty [kuchennej] wmontowanej w  rosyjski piec 
[…]. Tu udało mi się zobaczyć i  sfotografować Filmanów, których 
zachowało się w ZSRR jedynie 65. Jak widać na fotografii, są oni bar-
dziej podobni do Finów […]. U staruszki zachowała się jeszcze stara 
lapońska suknia, która ona włożyła dla nas. […] W pobliżu karel-
skiej zagrody zachowała się dawna „wieża” rosyjskich myśliwych54, 
gdzie teraz bawią się dzieci. 

Wielka Zachodnia Lica... W pojedynczej lapońskiej izbie mieszka 
przeprowadzona z  Kildińskiego Pogostu55 S.P. Dmitriew i  rodzina 
motowskiego Lapończyka I.W. Agiewa … mieszkanie dwóch rodzin 
rozdzielone [jest] wspólną sienią, środki transportu, w  tej licznie 
także dawna lapońska kieriożka (pulk), przewrócona do góry dnem, 

53 Najprawdopodobniej był to emigrant z tej fali migracyjnej, która wydała współczesnych 
norweskich Kwenów (porównaj: Piasecki 2011).

54 Interesująca informacja, wskazująca na stosunkowo rzadkie przejmowanie kultury 
saamskiej przez Rosjan.

55 To jest z wyspy Kildin leżącej u wybrzeży Półłwyspyu Kolskiego nieco na wschód od 
Zatoki Kolskiej (porównaj: Ryc. 2). Wyspa ta, co najmniej od średniowiecza stanowiła 
drugie, oprócz Koly centrum sezonowego rybołówstwa i łowiectwa. 
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i sanie typu samojedzkiego56. Na boku kamienka — piec do wypieku 
chleba, zwykła u zachodnich Lapończyków. 

Zostawiając Zatokę Motowską, zatrzymaliśmy się w  Zatoce 
Kolskiej, w  Biełokamience i  na Wyspie Warłamowskiej, znajdują-
cych się ok. 18–20 km od Murmańska. 

Wyspa Warłamowska to letnia osada Lapończyków kildińskich 
na [ich] toniach, to maleńka skalista wysepka, oddzielona od lądu 
wąską cieśniną, tworzącą w czasie odpływu suche przejście.

Trudno słowami przedstawić wrażenie, jakie wywołują odwie-
dziny tej nieprawdopodobnej osady. Na niewysokiej bochenkowatej 
wysepce postawiono 7 maleńkich lapońskich tup i wież pozbawio-
nych podłogi i stropu, z wąziutkimi narami po bokach i maleńkim 
stolikiem przy oknie między nimi […]. Do przyrządzenia jedzenia 
i ogrzewania służą kamielki lub żelazne piecyki (kozy). Zamierzchłą 
przeszłością wieje od tych częściowo [tylko] modernizowanych 
mieszkań. Zgrupowanie ich na maleńkiej wysepce57, bezradne roz-
mowy Lapończyków o rozpoczynającej się chorobie racic u reniferów, 
tej podstawy ich istnienia, ubóstwo ogólnych warunków świadczyły 
nie tylko o  zacofaniu kildyńskich Lapończyków, a  także o  tym, że 
oddzielenie bardziej cywilizowanych Lapończyków jeszcze bardziej 
nasiliło upadek słabej części pogostu, znajdującego się obok miasta58. 
Byliśmy dość zadowoleni, że jesteśmy tu, widzieliśmy stare letnie 

56 Pulk to charakterystyczne jednoosobowe sanie reniferowe w  kształcie połówki łódki 
[Vorren, Manker 1980, Luk’jančenko 2003, Piasecki 2013], doskonale dostosowane do 
kopnego śniegu i  zadrzewionego lub zakrzewionego terenu, właściwego dla Laponii, 
sanie typu samojedzkiego (właściwie powinno być nienieckiego, bowiem inne grupy 
Samojedów używają także nieco innych typów sań) to niskie, wąskie sanki o  silnie 
wygiętych z  przodu ku górze, płozach i  trzech parach wsporników dołem skośnie 
ustawionych ku przodowi (wierzch urządzony różnie, w  zależności od potrzeb). Są 
one konstrukcją na tyle uniwersalną, że zostały przejęte przez inne ludy, w tym i przez 
Saamów, z którymi Nieńcy na Półwyspie Kolskim mają kontakt od końca XIX w.

57 Wysokie zagęszczenie przy stosunkowo trudnych warunkach nie jest dla sezonowych 
rybaków i  łowców czym niezwykłym. Sam Zołotariew pisze wcześniej, iż na wyspie 
Titowce nie ma wody, a mimo to jest tam osada rybacka. Decydujące jest tu bogactwo 
wód w  sezonie połowowym (łowieckim). Skrajnym przykładem jest Wyspa King na 
Morzu Beringa. Mała, skalista, wybitnie niegościnna, na której Eskimosi pobudowali 
niewiarygodne (i  nietypowe dla nich) domy z  drewna dryftowego, aby móc łowić 
migrujące sw  ezonie przez Cieśninę Beringa w  ogromnej ilości ssaki morskie [Lee, 
Reinhardt 2003].

58 Tj. Murmańska. Obecnie Warłamowo to część Murmańska.
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mieszkania i zajrzeliśmy w żałosne warunki życia „na toniach”, na 
co mamy prawo zwrócić uwagę miasta.

Prostym przeciwieństwem Wyspy Warłamowa jest kolonia 
Biełokamienka znajdująca się na przeciwnym zachodnim brzegu 
zatoki w 5–6 km od Wyspy Warłamowa. Wielka kolonia założona 
w  1895 r. leży na w  rozległym obniżeniu, przeciętym niewielką 
rzeczką, w  okolicy osłoniętej od chłodnych wiatrów i  z  bogatą 
roślinnością. W  porównaniu ze wszystkimi wyliczonymi osadami, 
Biełokamienka w  tym porównaniu zajmuje wyjątkowe miej-
sce. Ogólny widok kolonii, gdzie mieszka 94 osób, w 25 gospodar-
stwach mających dość dobre zabudowania mieszkalne i  gospodar-
cze, bez przeszkód rozrzuconych w  wygodnym miejscu, wywołuje 
przepiękne wrażenie. Tu także stara jolka znalazła zastosowanie, 
ale nie jako mieszkanie, ale dla bardziej skromnego celu, świad-
czącego o  kulturalność mieszkańców […]. Podstawową ludnością 
kolonii są Finowie — 18 gospodarstw z 70 ludźmi, oprócz nich jest 
tu 5 Karelów, 5 Norwegów i 14 Lapończyków w 4 gospodarstwach. 
Podstawą gospodarki jest rybołówstwo i hodowla, mające 24 krów. 
Hodowla reniferów stanowi istotną rolę tylko u Lapończyków, żyją-
cych tu na stałe, jako koloniści.

Ustęp ten, stanowi pod względem ideologicznym wstęp do zakończenia. 
Mamy tu bowiem typowe odniesienia do wad poprzedniego systemu spo-
łecznego, który odpowiedzialny jest (w  domyśle) za złe warunki bytowe. 
Zołotariew kończy w typowo komunistycznym stylu: 

[21.5]. Bardzo krótki przegląd naszych obserwacji nie mógł dać 
pełnego obrazu życia latem na zachodniomurmańskim wybrzeżu, 
ale powinien zwrócić uwagę na bardzo interesujące i ważne zjawiska 
zachodzące w życiu rdzennej ludności — Lapończyków — i zainte-
resować naukowe i społeczne kręgi Półwyspem Kolskim, cenną czę-
ścią naszego Leningradzkiego Obwodu i całego ZSRR, którym dana 
jest pora szczegółowo zbadać w celu lepszego wykorzystania bogac-
twa przyrody, podwyższenia kultury i polepszenia bytu miejscowej 
ludności.

Niestety, nawet tego typu retoryka, niezbędna, aby artykuł „przeszedł” 
przez cenzurę nie uchroniła naszego autora od stalinowskich represji, które 
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kilka lat później pozbawiły go życia. Udało mu się natomiast uchwycić nie-
omal w  ostatnim momencie umierającą bezpowrotnie, wspaniałą i  bogatą 
niegdyś tradycję pomorskiego rybołówstwa łodziowego [Bernštam 1978, 
1983]. Analizowany przez nas tekst, na co trzeba zwrócić uwagę, pełen jest 
subiektywizmu właściwego dla ówczesnej radzieckiej literatury naukowej. Nie 
oznacza to, że pozbawiony jest on jakiejkolwiek wartości. Wręcz przeciwnie, 
możemy z niego dowiedzieć się nie tylko o rybakach i rybactwie łodziowym 
na Murmańskim Brzegu w 1927 r., ale także o trudnościach i ograniczeniach 
uprawianie nauki, które istnieją zawsze i wszędzie, choć mają różne natężenie 
i różny charakter. 
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Ryc. 1

Podpis:
Pomorze Białomorskie (wg: Piasecki 2009, zmienione). Ramką oznaczono lokaliza-
cję mapki z Ryc. 2. Literami oznaczono: MB — Murmański Brzeg, TB — Terski Brzeg, 

KB — Kandałakszski Brzeg, KR — Karelski Brzeg, PB — Pomorski Brzeg, OB. — 
Oneski Brzeg, LB — Letni Brzeg, ZB — Zimowy Brzeg, AB — Abramowski Brzeg, 

KO — Koniuszynski Brzeg, KN — Kaniński Brzeg.
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Ryc. 2

Podpis:
Murmański Brzeg (oryg.). Oznaczono miejscowości opisywane przez autora. 

Zaznaczono: 1) miejsca połowów na sznury, 2) trałowe mielizny (wg: Kopytov 1911).
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Bogdan Matławski

Streszczenie

Tradycyjne rybołówstwo łodziowe w regionie zachodniopomorskim po 1945 
roku. Niniejszy tom zawiera teksty monograficznej pracy zbiorowej badań 
autorskich pracowników Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Zakładu 
Pomorza i Skandynawii Uniwersytetu Szczecińskiego oraz badaczy z innych 
uczelni i  instytucji zaproszonych do tego przedsięwzięcia. Projekt badaw-
czy zrealizowano na zlecenie siedmiu lokalnych grup rybackich z Pomorza 
Zachodniego. 

„Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finanso-
wych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrów-
noważone rybołówstwo”. Projekt współpracy jest realizowany w ramach Osi 4 
Programu Operacyjnego — Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej 
i międzynarodowej Programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora 
rybołówstwa i  nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013”, środek 4.2. 
Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej.

Przeprowadzone w latach 2013–2014 badania terenowe, muzealne i gabine-
towe dotyczą rybaków śródlądowych i nadmorskich na Pomorzu Zachodnim, 
porządkują i podsumowują aktualny stan tradycyjnego rybołówstwa w regio-
nie po 1945 r. Podkreślić należy, że badania w  odniesieniu do pracy ryba-
ków z pierwszego okresu powojennego, przeprowadzono niemal w ostatnim 
momencie, bowiem niewielu świadków tamtych wydarzeń jeszcze żyje.

W pracy jest odniesienie do literatury pięknej jako źródła wiedzy o rybo-
łówstwie na Pomorzu Zachodnim oraz do zbiorów związanych z pracą ryba-
ków zgromadzonych w  zachodniopomorskich muzeach, a  także historii 
powstania jednego z nich. Tom zawiera informacje o roli kulturowej, integra-
cyjnej i gospodarczej jaką odegrała ta grupa zawodowa w tworzącej się na tych 
ziemiach nowej społeczności. Ukazuje też ich współczesne problemy, zwią-
zane z wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej czy wynikające z przeobrażeń 
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tradycyjnych form połowu, idących w kierunku akwakultury. Rybołówstwo 
zachodniopomorskie ukazano też w szerszej, pomorskiej perspektywie, która 
pozwala wyjść poza optykę lokalnego widzenia problemu. Przedstawiony 
w pracy dorobek badawczy powojennej historii i kulturowej roli rybołówstwa 
śródlądowego i  nadmorskiego na Pomorzu Zachodnim jest jednocześnie 
dobrym punktem wyjścia do badań przyszłych.
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Piotr Klafkowski

Summary

Traditional Boat Fishery in the Region of West Pomerania after 1945 is 
a collective monographic volume presenting the researches conducted by the 
members of Pomerania and Scandinavia Unit of Szczecin University's Chair 
of Ethnology and Cultural Anthropology, and by specially invited researchers 
from other universities and institutions. The research project was carried out 
at the request of seven local fishermen groups of West Pomerania. It was also 
cofinanced by the European Union from the funds of European Fishery Fund 
that guarantees investments in properly balanced fishing. The cooperation 
project in completed as per Axis 4 of the Operational Program. 

"Supporting the Interregional and International Cooperation" of the 
Operational Program "Balanced Development of the Fishing Sector and 
Coastal Fishing Areas 2007–2013", means 4.2 "Supporting the Interregional 
and International Cooperation".

The research work carried out in 2013–2014 covered fieldwork, museum 
work and archive researches, all focused on the inland and seacoast fishermen 
of West Pomerania. It systematizes and summarizes the current state of the 
region's traditional fisheries after 1945. It needs stressing that the part doc-
umenting the work of the fishermen of the immediate postwar period was 
carried out in the very last moment, as only a few witnesses of those days are 
still with us.

The work includes references to belles-lettres as a source of knowledge of 
West Pomeranian fisheries, to ethnographic collections in West Pomeranian 
museums documenting the fishermen's work, and a history of the setting up of 
one particular museum of such kind. The volume includes information about 
the cultural, integrating and economic role performed by the fishermen in the 
creation of the new society of this region. It also shows the fishermen's con-
temporary problems resulting from Poland's joining the European Union or 
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the transformations of traditional fishing forms leading towards aquaculture. 
The fisheries of West Pomerania are also presented in the broader Pomeranian 
perspective, which make it possible to see the problem in broader view that 
extends beyond purely local vision and interest. The results of the study of 
the postwar history and the cultural role of the inland and coastal fisheries 
in West Pomerania is also a solid step towards any future studies in this field.
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Beata Urbanowicz

Zusammenfassung

Traditionelle Fischerei in Westpommern nach 1945. Dieser Band enthält die 
monographische Texte der kollektiven Forschung. Die Studien wurden von 
den Mitarbeitern der Abteilung für Ethnologie und Kulturanthropologie für 
Pommern und Skandinavien in der Universität Szczecin und von Forschern 
aus anderen Hochschulen und Institutionen durchgeführt. Die Verfasser 
beschrieben in ihrer Kollektivarbeit ein Forschungsprojekt.

Als sehr wichtiges und interessantes EU-Projekt wurde diese Zusammen-
arbeit im Auftrag von sieben lokalen Fischerei Gruppen durchgeführt. Die 
Finanzierung dieses EU-Projektes läuft über Strategiepläne und operationelle 
Programme der nationalen Behörden und betrifft in diesem Fall sieben polni-
schen oben gennanten Fischereigemeinden aus Westpommern.

Der Betrieb wird von der Europäischen Union aus Mitteln des Europäi-
schen Fischereifonds kofinanziert. Wie allgemein bekannt ist, gibt es für die 
EFF-Finanzierung fünf.

Schwerpunktbereiche, unter anderen der Schwerpunkt 4: „Umweltverträg-
liche und nachhaltige Entwicklung von Fischereigebieten und Fischereisek-
tors 2007–2013 (Maßnahme 4.2); Unterstützung für interregionale und inter-
nationale Zusammenarbeit“.

Von den Wissenschaftlern der Universität in Stettin wurden mehrere 
Monographien, Artikel und Lehrmaterialien veröffentlicht. Die Forschun-
gen betreffen Binnenfischer und Fischer am Meer, die in Westpommern nach 
dem 1945 gelebt haben. Die Forschungsergebnisse ordnen und vertiefen 
unser aktuelles Zustand des Wissens über traditionelle Fischerei in Westpom-
mern nach 1945. Es sollte betont werden, dass die Studien wurden fast im 
letzten Moment durchgeführt, weil die wenigen Zeugen dieser Ereignisse am 
Leben geblieben haben. Die Arbeit ist ein Verweis auf Literatur als Quelle 
des Wissens über die Fischerei in Westpommern und eine Referenz an den 
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Sammlungen für die Arbeit der Fischer im Zusammenhang in den Westpom-
mern Museen gesammelt bezogenen, als auch die Geschichte des Ursprungs 
eines von ihnen.

Dieser Band enthält Informationen über die Rolle der kulturellen und 
wirtschaftlichen Integration, von dieser Berufsgruppe gespielt, um eine neue 
Gemeinschaft auf diesem Land zu schaffen. Es zeigt auch, ihre aktuellen Pro-
bleme mit dem Beitritt Polens zur Europäischen Union assoziierten oder mit 
der Umwandlung von traditionellen Formen der Fischerei und der daraus 
resultierenden weiteren Änderungen verbunden. Die Fischerei im Region 
Westpommern zeigte auch ein Problem in einer breiteren pommerschen Per-
spektive. Dies ermöglicht es uns allen, über die Optik eines lokalen Sicht des 
Problems gehen. Die Ergebnisse der Forschungsarbeit beschrieben die Nach-
kriegsgeschichte und kulturelle Rolle der Binnenfischerei und sind auch ein 
guter Ausgangspunkt für zukünftige Forschung.
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z siedzibą ul. Tynieckiego 2, 76-150 Darłowo

 e-mail: biuro@darłowo.pl
 www.dlgr.com.pl
2 Stowarzyszenie Kołobrzeska Lokalna Grupa Rybacka
 z siedzibą ul. Szyprów 1, 78-100 Kołobrzeg
 e-mail: klgr@interia.pl 
 www.klgr.pl
3 Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka
 z siedzibą ul. Nadmorska 27,  76-034 Sarbinowo
 e-mail: biuro@mlgr.pl
 www.mlgr.pl
4 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Drawy” w Szczecinku 
 z siedzibą ul. 28-go Lutego 16, 78-400 Szczecinek
 e-mail: biuro@lgr.szczecinek.pl
 www.lgr.szczecinek.pl
5 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Partnerstwo Jezior” 
 z siedzibą ul. Rynek 6a, 73-200 Choszczno
 e-mail: lgr@choszczno.pl
 www.lgr.choszczno.pl
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6 Stowarzyszenie ,,SIEJA”  
 z  siedzibą ul. Mieszka I 1, 73-121 Marianowo
 e-mail: lgr-sieja@wp.pl
 www.lgr-sieja.pl
7 Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński” 
 z siedzibą ul. Dworcowa 4, 72-602 Świnoujście
 e-mail: biuro@lgr-zalew.pl
 www.lgr-zalew.pl




