
Zachodniopomorski Dzień Rybaka Śródlądowego w Żabnicy. 

 

Stowarzyszenie „Sieja” w dniu 16 czerwca 2012 r. uczestniczyło w I 
Regionalnym Konkursie „Smaki ryb odrzańskich” realizowanego w ramach 
Zachodniopomorskiego Dnia Rybaka Śródlądowego. Impreza odbyła się w Żabnicy nad 
brzegiem Regalicy przy porcie Gryfskandu, powiat gryfiński. Głównym organizatorem było 
Stowarzyszenie „Razem” a współorganizatorem Stowarzyszenie Dolnoodrzańska 
Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich (DIROW) z siedzibą w Gryfinie. 

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Urząd Marszałkowski Województwa 
Zachodniopomorskiego, który reprezentował Jarosław Rzepa Dyrektor Wydziału Rolnictwa 
i Rybactwa, Powiat Gryfiński, który reprezentował Starosta Gryfiński oraz Miasto i Gmina 
Gryfino reprezentowane przez Burmistrza Miasta. W imprezie udział wzięli również 
zaproszeni przedstawiciele dwóch Lokalnych Grup Rybackich działających na terenie 
Województwa Zachodniopomorskiego: Stowarzyszenie „Sieja” z Marianowa oraz LGR 
„Partnerstwo Drawy” w Szczecinku. 

W programie imprezy były: zawody wędkarskie, występy solistów i zespołów 
artystycznych, wykłady naukowców i lekarzy o wartościach odżywczych i zdrowotnych ryb 
słodkowodnych, pokazy przyrządzania potraw z ryb, rozstrzygnięcie konkursu „Smaki ryb 
odrzańskich”. 

Wybór wsi Żabnica na cykliczny konkurs - „Smaki ryb odrzańskich”, ma swoje historyczne 
uzasadnienie. Na tym terenie według historyków polskich i niemieckich, mógł przed 
wiekami znajdować się targ rybny i plac przeładunkowy ryb należący do zakonu 
cysterskiego z Kołbacza. O bogactwie ryb w wodach Odry i Regalicy oraz w rozlewiskach 
Międzyodrza wspominają już kronikarze m.in. Christiani. Ryby z „Krainy Ryb” bo tak 
nazywano te tereny, od wieków stanowiły podstawę wyżywienia tutejszych mieszkańców. 

Ustanowienie Zachodniopomorskiego Dnia Rybaka Śródlądowego ma na celu w 
szczególności:  

- popularyzację walorów smakowych i zdrowotnych ryb słodkowodnych,  

- większe zainteresowanie spożyciem tych ryb wśród mieszkańców Województwa 
Zachodniopomorskiego,  

- promocję Województwa Zachodniopomorskiego,  

- przybliżenie wiedzy i historii etosu rybaka, w tym rybaka łodziowego. 

Ryby słodkowodne, jak dobrze wiemy, zawierają bardzo dobrze przyswajalne białko i dużo 
soli mineralnych, a wobec tego winny się znajdować na naszych stołach. 

Duże zainteresowanie wzbudzali zaproszeni goście: mieszkańcy z bliźniaczej wsi 
Żabnica położonej w górach, w powiecie żywieckim, w województwie śląskim, którzy 
zaprezentowali swój program artystyczny. 

Obecność lokalnych grup rybackich była wyrazem i potwierdzeniem istniejącej współpracy 
pomiędzy LGR-ami, Samorządem Województwa i lokalną społecznością zamieszkującą 
obszary objęte lokalnymi strategiami rozwoju obszarów rybackich (LSROR). 
Zachodniopomorska Sieć Lokalnych Grup Rybackich natomiast jako jednolity głos 
wszystkich LGR, przyczynia się do wzmacniania procesów aktywizacji i integracji ludności 
zamieszkującej obszary na których rozwinięte jest rybactwo i akwakultura. 


