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Pomysł
Hilary Jałoszyński
Sobota 14 Kwiecień 2007 09:13:05
Wysyłając swój głos w dyskusji wpadł mi poniewczasie do głowy także pomysł
uatrakcyjnienia RO (a taki główny cel przyświeca wszelakim "pomysłom"). Ponieważ
czytelnictwo wędkarskich czasopism jest wśród wędkarzy raczej mało
rozpowszechnione z różnych racjonalnych i nieracjonalnych przyczyn (nie czas na
analizę tego stanu rzeczy) PROPONUJĘ otwarcie na RO nowego działu:
"Przegląd prasy wędkarskiej", a w nim prezentacje i recenzje ważniejszych artykułów.
Myślę, że jego popularność będzie większa niż rejestr połowów, a ilość wejść na RO
też trochę się zwiększy. Pomysł "sprzedaję" Adminom za 1 (słownie: jeden) złoty.
Lista artykułów, zdjęć, plików, linków ... itd. powiązanych z tą pozycją

Dodaj wypowied

Powiązane z
Eksperymentalny Internetowy Rejestr Połowów
Dariusz Żbikowski
Piątek 13 Kwiecień 2007

Przyszedł mi do głowy pewien pomysł. Być może wart głebszej analizy i ogólnego
rozpropagowania. Dlatego też jego sedno pozwalam sobie zamieścić w formie
artykułu. W ten sposób skupi on może uwagę większej ilości osób i każdy dorzuci
swoje "trzy grosze".
Analiza możliwości technicznych wykazuje, że w zasadzie mamy na RO dostępnych
kilka możliwych form komunikacji. Albo poprzez WWW, albo poprzez WAP, albo SMS.
Uznałem zatem, że w zasadzie jest realnym stworzenie Eksperymentalnego
Internetowego Rejestru Połowów.
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O tym jak Waszym zdaniem winien on wyglądać i jakie dane winniśmy potem z niego
pobierać, już po obróbce, chciałem podyskutować. Ja sam zakładam, że aby miał sens
winien być najprostszy jak tylko się da!
Co sądzicie o takim pomyśle?
więcej...
Pomysł
Hilary Jałoszyński
14.04.2007 08:46
Pomysłów można mieć na pęczki. Lepszych, gorszych i genialnych. Ale najważniejsze w
takich inicjatywach jest określenie celu pomysłu. Czemu realizacja pomysłu ma służyć?
Tego pomysłodawca nie przedstawia. A tymczasem rejestrów połowów mamy, co
najmniej dwa: w "Wiadomościach Wędkarskich" i w "Wędkarskim Świecie'. Również
wrocławski "Wędkarz Polski" publikuje swoją "Paradę rekordów". Drugim pytaniem
jest: czy zainteresowanie wędkarzy, liczone ilością tzw "wejść" będzie na tyle duże, że
obsługa takiego rejestru przyniesie pożytek? Sam prowadzę na WCWI swojego rodzaju
"rejestr" ukazujących się na rynku wydawnictw, związanych z wędkarstwem (Listy
Bibliofila) z moją parozdaniową recenzją, ale ilość wejść do działu "Biblioteka" oraz
komentarzy nie jest oszałamiająca. Proponuję zatem najpierw określić cele rejestru,
jego przewidywalną popularność oraz inne uwarunkowania. A jakiś poważniejszy
"rejestr" na RO powinien jednak powstać. Pzdr HJ
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Dział "recenzje"
Tomasz Płonka
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15.04.2007 20:00
Jest od tego forum dyskusyjne. Tylko od internautów zależy, czy chcą gadać o
artykułach. Ale skoro większość uznaje, ze "płacą za reklamy", że poziom cienki i nie
kupują gazet, to potem mamy dyskusje o tym jak złowić szczupaka na gumowobler w
kolorze różowym o wielkiści 50cm i o jego wyższości nad gumowoblerem niebieskim.
Uwielbienie internetu jest tak duże, że ludziska szukają tu porad wędkarskich od
wędkarskich speców, a nie zdają sobie sprawy że wśród internautów speców niewielu, a
jak są to nie piszą o miejscach. Gazet nie czytają, na książki też szkoda kasy, to nie ma
z kim o czym gadac, nie ma co się bawić w recenzje.
Co mają powiedzieć ludzi, którzy na rybyjeżdżą raz w miesiącu? Czym się mają z nami
podzielić? Chyba tylko teoriami wysnutymi na podstawie gry w Fishing-simulator. Na
wcwi z tym łowieniem jest trochę lepiej, toteż tam częściej sobie gadam. Bo
przynajmniej z ludźmi, którzy są na rybach raz w tygodniu albo co drugi tydzień
Tak samo jak ty nie widzę celu w ewidencji połowów. No bo któż o zdrowych zmysłach
pisze, że złowił 4 bolenie na Wiśle? Chyba wędkarski samobójca. Internet pełen jest
"czajników", którzy tylko czekają jak ktoś coś chlapnie o miejscówce. Po miesiącu nie ma
tam ryb... Nie jest trudno wykapować, gdzie każdy z nas mieszka i gdzie łowi. Wystarczy
trochę zdjęć do galerii powiesić, parę artykułów napisać, albo jeden wpis w "braniach".
Ja nie wpisuję nic w dziale "Brania", nie wpiszę też w taki rejestr. Mam swój rejestr czyli zdjęcia i widzę, jak z roku na rok coraz mniej ryb się łowi, mimo że łowię nieźle i
tak 50-80 razy w roku

Recenzje
Hilary Jałoszyński
15.04.2007 23:45
Obserwując Twoje dyskusje i spory na forach WCWI i RO, mam podstawy twierdzić, że
jesteś wielkim pesymistą i z góry wykluczasz pozytywny skutek wielu prób działania w
niemal każdej sprawie. Jestem człowiekiem bardzo już starym i doświadczonym przez
życie. Ale do wielu działań przystępuję „z energią, której mogą pozazdrościć młodzi”. To
jest nie moja opinia, lecz wielu młodszych moich kolegów. I dlatego mimo wielu i wielkich
przeszkód na drodze założonych celów, nigdy nie tracę nadziei, że zrobiłem jakiś krok
naprzód, że jakąś cząstkę zadań, jakie sobie postawiłem osiągnąłem. Tyle na marginesie
sprawy, którą poruszyłem ustosunkowując się do pomysłu Kol. Żbikowskiego. A teraz o
swoim pomyśle. Piszesz, że wędkarze nie czytają internauci też nie, to po co komuś
jakieś recenzje? Zanim odpowiem, zapytam Ciebie: jesteś, jak obserwuję i czytam,
doświadczonym wędkarzem. Zabierasz często głos w rozmaitych sporach, za długich, jak
na mój gust, ponieważ cenię sobie zwięzłość wypowiedzi (choć często z trudem mi to
przychodzi); więc powiedz, co po Tobie zostanie w zasobach RO i WCWI, kiedy
zrezygnujesz z jakichś tam powodów z odwiedzania tych portali? Czy będzie można
sięgać do Twoich doświadczeń znad wody? Czy zostawiłeś na którymś portalu trwały
kawałek siebie, aby mogli z tego skorzystać inni? Jeśli tak, to chwała Ci! Jeśli nie, to
namawiam – zrób to! Nie patrząc ilu czytelników to przeczyta. Niechby tylko jeden
wędkarz lub ktokolwiek inny z Twoich istotnych przemyśleń skorzystał, to warto. I nie w
formie kłótliwych przepychanek, ale jako propozycja do wykorzystania przez młodszych,
czy mniej doświadczonych kolegów. Ja na WCWI zostawiam do wykorzystania z mozołem
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zestawioną na podstawie swojej biblioteki i grzebania w archiwaliach, bibliografię p.t.
„Przewodnik po głębinach i płyciznach literatury wędkarskiej w języku polskim”, oraz jego
ciąg dalszy: zawarte w „Listach Bibliofila” informacje o kolejnych wydawnictwach.
Zostawiam sporo ciekawostek z dawnych lat i historię wędkarstwa na ziemiach polskich.
Przewodnik po jeż. Czorsztyńskim. Przekłady rozdziałów o sumie i lipieniu z książki
Sabaniejewa. Przepisałem, poprawiłem i podałem do druku, cykl artykułów jednego ze
znawców tematu o wędziskach. Nie liczę dziesiątek własnych ,rozmaitych i pisanych dla
zabawy rymadeł i mniejszych artykulików na poważniejsze tematy, jak np. art. o
kołowrotkach, indeks porad prawnych i td. i tp Każdy z nich spotkał się z jakimś
mniejszym lub większym odzewem, chociaż komentarzy nie było za wiele. Ale gdy
zajrzałem kiedyś do działu „Biblioteka” to naliczyłem kilka tysięcy wejść do bibliografii.
Czyli warto było ponieść wysiłek jej stworzenia. I tak jest z innymi działami. Dlatego
wydaje mi się, że dla skąpych, oszczędnych, nie posiadających wiele kasy, nawet dla
zdecydowanych sceptyków i wszechkrytykantów warto co miesiąc zamieścić skromny
przegląd czasopism wędkarskich. Kiedyś może ktoś będzie potrzebował jakiejś informacji i
może ją znajdzie na portalu RO. I wtedy autor prowadzący taki dział powie sobie lub
pomyśli: Non omnis moriar...

Twórczość
Tomasz Płonka
16.04.2007 11:58
Tyle napisałem, ile mam wiedzy, czasu, ochoty. Trochę tego jest, nie tylko felietony, ale o
wędkowaniu też. I to prawdziwie, konkretnie, prawie podręcznikowo. O rzeczach, na
których się nie znam nie piszę.
Nie piszę nigdy o miejscach, w których łowię, żeby mi się "stonka" nie zjeżdżała. Wydałem
kilka tysięcy złotych na benzynę, żeby takie miejsca znaleźć, więc niech sobie inni sami
szukają. W gazetach też podaje się wiadomości "z formaliny", czyli opisuje miejsca gdzie
BYŁY ryby ale już nie ma.
Ja nie mam odjazdu na temat tego, co po mnie zostanie. Mam to gdzieś.
Co do sporów, to nie ma żadnych sporów. Jest tylko gadulstwo. Od tego jest forum
dyskusyjne. Dziwi mnie, że tak bardzo wszyscy "obserwują", jakby czekali na jakiś wynik,
albo co...

Gdzieś...
Hilary Jałoszyński
16.04.2007 14:15
Szkoda, że masz to gdzieś, ale czy Ty się czasem nie alienujesz na własne życzenie? I
jeszcze: Ja z reguły, ani sporów, ani gadulstwa nie czytam. Czasem pierwsze dwa, trzy
zdania, aby stwierdzić, że rzecz nie warta funta kłaków. W sprawach poważniejszych zdarza
mi się zabrać głos, ale krótko. Ale z ilości stron forum (wcwi) widzę, jak niektórzy do upadu
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spierają się i sami chyba już zapomnieliby o co, gdyby nie tytuły postów. I tyle.
Pozdrawiam i przy okazji dziękuję za komentarze do moich żartobliwych (czasem nie)
migawek z wędkarskich ścieżek. Hiljot.

Co warte a co nie funta kłaków

Tomasz Płonka

16.04.2007 22:08

Forum to tylko zwykłe rozmowy, gadulstwo. To nie musi być "coś warte". Nie ma wątków
epszych i goszych, takim którym warto poświęcać uwagę albo nie warto. Wszystko zależy ile
się chce komuś gadać, ile ma czasu. I na tym koniec. Dopatrywanie się czegoś innego w
rozmowach to jakieś grube nieporozumienie. Oczekwianie że nagle "coś" będzie ważne, to
też duży błąd. Wiem, że internauci czekają na to "coś". Ale sami nawet nie wiedzą na co.
Nie wolno też nikomu zarzucić, że się powtarza, albo nudnie pisze. Forum jest dla
wszystkich, tych dowcipnych, tych nudnych, .....
Tak że nie "alienuję" się Hilciu. Mam swoje latka, mam już "luz" włączony od dawna, zanim
w internet zajrzałem.
A że czasem piszę "podgrzewając" atmosferę - cóż, taki już mam styl. Tym się bawię. Tak
udzi czasem "wkręcam", albo zagonię w ślepy zaułek. Tylko mało inteligentni wnioskują, że
się zaperzam, że walczę z czyms lub kimś. Ci co czują bluesa, a młodsi - kumają bazę, nie
myślą na podstawie kilku postów że "coś ważnego jest na tapecie". I ty też wiesz, że jedyne
co ważne to zdrowie i jakaś spokojna miejscowka na ryby

unt kłaków

ilary Jałoszyński

6.04.2007 23:03

ubisz mieć ostatnie słowo, więc no comments, ale pozdrawiam HJ

y, Brutusie....

masz Płonka

.04.2007 10:49

o to mnie "podsumowałeś".
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Może faktycznie...
Dariusz Żbikowski
14.04.2007 11:07

... niezbyt jasno napisałem o co chodzi w pomyśle. Nie chodzi mi o dział w stylu Brania
itp. które są w czasopismach. Chodzi mi o ewidencję tego co i ile łowimy. Wypisujemy
w końcu przecież niezbędne karteluszki papierowych rejestrów za każdym razem, będąc
na rybach.

Dane z rejestrow
Tomasz Płonka
16.04.2007 21:58
Dane są w każdym okręgu do wyjęcia. Dla katowickiego za 2005r, o ile dobrze
pamiętam, śrenio 38 dniówek wędkarskich na łeb, 0,5kg ryb dziennie ryb zabranych .
Gdzieś na RO już zamieszczałem szczegółowe dane ile jakich ryb wyłowiono.

Rejestr
Hilary Jałoszyński
14.04.2007 13:54
Jednak nie dość przemyślałeś swoją propozycję. Kompletne zestawienia, co, gdzie i ile
łowimy przedstawiały biuletyny (właściwie całe ksiązki) pod red. A Wołosa, a które ja
otrzymywałem od Tomasza Czerwińskiego "Rybala" z Olsztyna. (tczerwiń
ski@infish.com.pl) Warto byłoby spytać autora opracowań, czy kontynuuje swoje prace.
Jeśli tak, to szkoda wysiłku, aby je dublować. Ale, powtarzam warto się zastanowić nad
celem pomysłu. Pzdr HJ

Gdzie
Dariusz Żbikowski
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16.04.2007 08:09

Ma koncepcja zakłada, że pojęcie "gdzie" nie jest ważne. Ważne jest tylko ile i czego.
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