„Tradycyjne rybołówstwo łodziowe w Regionie Zachodniopomorskim po 1945
roku- badania i promocja” - konferencja podsumowująca projekt współpracy.
W dniu 28 listopada 2014 roku na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego
odbyła się konferencja naukowa z udziałem środowisk rybackich, przedstawicieli lokalnych
grup rybackich i zaproszonych gości. Dotyczyła ona tradycyjnego rybołówstwa łodziowego
w regionie Zachodniopomorskim po 1945 roku. Jak wynika z wiedzy naukowców takich
badań nie prowadzono po wojnie, więc mogą stać się dobrym początkiem do dalszych
działań w tym kierunku.
W ramach projektu współpracy siedmiu Zachodniopomorskich Lokalnych Grup Rybackich,
środka 4.2 „Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej” Programu
Operacyjnego RYBY 2007-2013, zrealizowany został projekt badawczy pn. „Tradycyjne
rybołówstwo łodziowe w Regionie Zachodniopomorskim po 1945 roku - badania i promocja”.
Operacja została wspófinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego
obejmowała: badania, opracowanie, wydanie monografii i konferencję podsumowującą.
Na konferencji przedstawiono referaty dot. „Rybołówstwa łodziowego Zalewu Szczecińskiego
jako elementu tożsamości Regionu Pomorza Zachodniego”- dr Agnieszka Malkowska,
„Rybacy odrzańscy po 1945 roku”- mgr Alicja Skowronek i Ewa Drabik, „Antropologiczna
recepcja zaginionej przestrzeni. Bazy rybackie w Regionie Zachodniopomorskim”dr Waldemar Kopczyński, „Od rybołówstwa do akwakultury. Przemiany zachodniopomorskiej
gospodarki rybackiej w perspektywie badań etnologicznych”- dr Piotr Maliński, „Regres
rybołówstwa łodziowego oraz jego konsekwencje dla rybaków Zalewu Szczecińskiego”dr Piotr Nowaczyk.
Prawie dwuletni czas realizacji projektu w tym wielomiesięczne badania wśród rybaków
śródlądowych
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i Skandynawii, Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Szczecińskiego.
Wynikiem badań jest publikacja w formie monografii pt. „Tradycyjne rybołówstwo łodziowe
w regionie zachodniopomorskim po 1945 r.” Jej nadrzędnym zadaniem jest ocalenie od
zapomnienia nie tylko sztuki i rzemiosła rybackiego powojennych pokoleń rybaków
łodziowych śródlądowych i nadmorskich, ale przede wszystkim ich kultury, życia oraz
specyfiki i ekonomii pracy. W opracowaniu podkreśla się odchodzenie od tradycyjnych metod
połowu ryb dziko żyjących, które praktykowali rybacy, do wyspecjalizowanej formy hodowli
ryb, to znaczy produkcji i ich przetwórstwa. Obecnie pojawiają się nowe pojęcia i określenia
związane z tą formą pracy, m.in.: rybacy śródlądowi i nadmorscy, rybołówstwo
i infrastruktura czy akwakultura.
Monografia jest ciekawym wydawnictwem z którym warto się zapoznać, książki
rozpowszechnione zostaną wśród rybaków a wersja pdf dla wszystkich zainteresowanych
wkrótce ukaże się na stronach internetowych lokalnych grup rybackich.

