Strategia.karp2020 – Zaproszenie do dyskusji oraz współpracy
W dniu 6 czerwca 2011 roku w Pracowni Ichtiobiologii i Rybactwa Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyło się spotkanie dotyczące opracowania
„Strategii na rzecz stawowej gospodarki karpiowej” zwanej dalej „Strategią”.
List intencyjny, będący wyrazem zaniepokojenia sytuacją w karpiarstwie, w sprawie
konieczności wypracowania „Strategii”, wystosował wiosną 2011 roku zespół, składający się
z osób o uznanym w środowisku rybackim autorytecie, w składzie: prof. dr hab. Bogusław
Zdanowski, prof. dr hab. Ryszard Wojda, dr Zygmunt Okoniewski, dr Jan Żelazny.
Jednocześnie autorzy listu zaprosili szerokie grono osób z wielu instytucji organizacji
rybackich, w tym z nowopowstałych Lokalnych Grup Rybackich, ścisłe związanych ze
stawową gospodarka karpiową, do wzięcia udziału w opracowaniu Strategii.
Po wstępnych przygotowaniach, w dniu 6 czerwca 2011, odbyło się pierwsze oficjalne
spotkanie w sprawie opracowania Strategii. Wzięli w nim udział 15 przedstawicieli niżej
wymienionych podmiotów:
- Instytut Technologiczno-Przemysłowy w Falentach
- Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN w Gołyszu
- Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie
- Towarzystwo Promocji Ryb „Pan Karp”
- Związek Producentów Ryb
- Polskie Towarzystwo Rybackie
- Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
- Lokalne Grupy Rybackie: „Dolina Soły i Wieprzówki”, „ Partnerstwo Doliny Baryczy”,
„Świętokrzyski Karp, „Żabi Kraj”
W wyniku kilkugodzinnej dyskusji dokonano wstępnych ustaleń oraz sformułowano
następujące wnioski:
1. Należy szeroko rozpropagować informacje na temat prac na Strategią oraz utworzyć stronę
internetową jako forum, na którym osoby zainteresowane, szczególnie hodowcy karpia, będą
mogli zgłaszać swoje sugestie oraz uwagi. Informacje na temat prac nad Strategią oraz
zaproszenie do wzięcia udziału w jej powstaniu winna zostać zamieszczona na stronach
internetowych wszystkich organizacji rybackich związanych ze stawową gospodarka
karpiową.
2. Zaproponowano obszary tematyczne, które winny znaleźć się w Strategii.

3. Zaproponowano wstępną listę osób i instytucji, które, mając wpływ na rozwój gospodarki
karpiowej, mogą wesprzeć tworzenie poszczególnych etapów Strategii i jej wdrażanie.
4. Strategia musi powstać w bardzo krótkim czasie, najpóźniej do jesieni 2011 roku, aby
została uwzględniona przez administrację rządową w trakcie prac nad rybackim programem
operacyjnym na lata 2014 – 2020.
5. Uznano, że fakt włączenia się Lokalnych Grup Rybackich w prace nad Strategią znacznie
zwiększa szanse powodzenia jej powstania oraz wdrożenia.
6. Powołany został zespół koordynujący prace nad Strategią w składzie: dr hab. Jadwiga
Seremak-Bulge, dr inż. Zygmunt Okoniewski, Wacław Szczoczarz, dr inż. Jerzy Śliwiński, dr
inż. Mirosław Cieśla.
Celem ułatwienia obiegu informacji uruchomiony został specjalny adres e-mail
strategia.karp2020@gmail.com, na który prosimy przesyłać wszelkie uwagi i sugestie
dotyczące Strategii.
W najbliższym czasie uruchomiona zostanie również strona internetowa, dzięki czemu
będziecie mogli Państwo aktywnie uczestniczyć w tym ważnym dla karpiarstwa
przedsięwzięciu oraz śledzić postępy prac nad przygotowaniem Strategii.
W imieniu zespołu koordynującego
dr inż. Mirosław Cieśla

