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apewne zwróciliście uwagę na zdjęcie, 
jakie znalazło się na okładce. Nie jest 
ono przypadkowe. Tryska z niego ener-
gia i radość, jaką powinno dawać węd-

karstwo, a łowienie karpi szczególnie. Życzyłbym 
wszystkim takiego właśnie podejścia do naszego 
hobby. Ta uwaga nasunęła mi się po obserwacji 
pewnych zdarzeń nad wodami. Zdarzeń dziwnych, 
mało zrozumiałych, a czasami wręcz smutnych. W 
ubiegłym roku nad jedną z najlepszych polskich 
wód, obserwowałem karpiarzy łowiących regular-
nie ryby w granicach 20 kg. Miny na ich twarzach 
wskazywały jednak całkowitą dezaprobatę tego 
co tam się dzieje, bowiem na pytanie „jak idzie”, 
usłyszałem całkowicie serio wypowiedziane sło-
wa: „Beznadziejnie. Tylko jedna dwudziestka, same 
bączki, takie 17–19 kg”. No cóż, łowienie karpi to 
ciężka praca, niemal katorga. Trzeba siedzieć nad 
wodą bez względu na pogodę, a tu w dodatku biorą 
tylko „maluchy”. Znak czasu czy głupota? 
Myślę, że podobnych rozterek nie mają młodzi 
wędkarze, stawiający w karpiowaniu pierwsze kro-
ki. Dla nich każdy złowiony karp to wielka radość 
i satysfakcja. Będziemy starać się im pomagać, aby 
nie tylko łowienie, ale samo bycie nad wodą dawa-
ło wiele przyjemności. Mam nadzieję, że pomocna 
w tym będzie Strefa Młodych, która jest nie tylko 
działem w „Karp Maxie”, ale o wiele większym 
projektem, w który już zaangażowało się wielu 
młodych karpiarzy. O sile Strefy Młodych będzie 
można się przekonać w sobotę 2 lutego w Poznaniu 
na Targach Rybomania. Na naszym stoisku będzie 
to Dzień Młodego Karpiarza z mnóstwem atrakcji i 
gości specjalnych. Już teraz zapraszam. 
Zachęcam do zaglądnięcia do kalendarza zawodów 
karpiowych na 2019 r. (w dziale Aktualności). W 
nim m.in. Drużynowe Mistrzostwa Polski Karpia-
rzy. W ostatnich latach dziwne rzeczy działy się z 
tą imprezą, bo właściwie nikt nie wiedział czy są to 
oficjalne mistrzostwa Polski, czy tylko uzurpują so-
bie to miano. Tu przypomnę, że Mistrzostwa Polski 
Karpiarzy po raz pierwszy zostały zorganizowane 
w 1999 r. przez PZW Okręg Opole. Wszystko na to 
wskazuje, że jak nie w 2019, to rok później wrócą 
pod skrzydła Polskiego Związku Wędkarskiego. 
Wiem, że nikt nie może mieć monopolu na orga-
nizację zawodów rangi mistrzostw Polski, jednak 
wydaje mi się, że zasadne i logiczne jest to, aby 
mistrzostwa karpiarzy, podobnie jak spławikowe, 
spinningowe czy muchowe były w oficjalnym ka-
lendarzu Wędkarskich Mistrzostw Polski organi-
zowanych właśnie przez PZW. Może dzięki temu 
wreszcie będzie mogła powstać polska kadra kar-
piarzy? Będziemy się temu uważnie przyglądać. 
Połamania wędek! 
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Bezpośrednim powodem, dla którego usiadłem do napisania tego tekstu, 
był najpierw telefon, a później spotkanie z właścicielem Łowiska Szachty, 
jednego z najlepszych polskich prywatnych łowisk karpiowych. Poruszył 
on temat, o którym w „kuluarach”, na wielu łowiskach często się mówi, 
ale jakoś nikt oficjalnie nie zabiera w tej sprawie głosu, ba, powiem – nikt 
nie bije na alarm! Właściciel łowiska jest pierwszym, który zdecydował 
się nagłośnić wyjątkowo bulwersującą sprawę. Oto fragment przeprowa-

łów i wypuść” to hasło 
znane chyba wszystkim, 
którzy mieli kiedykol-

wiek do czynienia z łowieniem 
karpi. O ochronie karpia od lat 
piszemy na łamach „Karp Maxa”. 
Maty czy kołyski do odhaczania 
ryb to teraz obowiązkowe wyposa-
żenie każdego karpiarza. Mogłoby 
się więc wydawać, że ochrona kar-
pi to temat, którego nie warto już poruszać, bo każdy 
doskonale wie, jak postępować z rybą, aby w jak naj-
lepszej kondycji wróciła do wody. Nic bardziej mylnego. 
To, że ktoś jest wyposażony w najlepszą matę, worek do 
ważenia i inne podobne akcesoria, wcale nie oznacza, że 
ma świadomość, co znaczy chronić karpia. 

W chwili robienia zdjęcia 
ta ryba już nie żyła

„Z

CHROŃ
ŚWIADOMIE

„PRZYCZYNĄ ŚNIĘCIA JEST 
PO PROSTU GŁUPOTA KARPIARZY”

Z WYWIADU Z WŁAŚCICIELEM ŁOWISKA



dzonego wywiadu: Dnia 15.07.2018 r. dwóch karpiarzy 
Damian W. i Michał M., którzy wielokrotnie dokonywali 
rezerwacji na Łowisku Szachty w Poznaniu (znając re-
gulamin łowiska oraz regulamin Ligi Karpiowej Szachty) 
podczas dwudniowej zasiadki na stanowisku nr 20 do-
prowadzili do uduszenia karpia o wadze 25 kg. Zgodnie 
z regulaminem Ligi Karpiowej Szachty złowionego kar-
pia powyżej 20 kg należy zgłaszać opiekunowi łowiska w 
celu potwierdzenia wagi złowionego karpia. Jednocześnie, 
zgodnie z regulaminem Łowiska Szachty, karpia należy 
wypuścić z powrotem do wody po ewentualnym zrobieniu 
zdjęć itd. Damian W. ok. godz. 11:00 zgłosił złowienie kar-
pia powyżej 20 kg, oświadczając, iż jest już w worku kar-
piowym i czeka na zważenie. Następnie opiekun łowiska 
wraz z gościem (karpiarzem i świadkiem całego zdarzenia) 
przybyli na stanowisko w celu potwierdzenia wagi oraz 
wykonania przy okazji sesji zdjęciowej łowcy do własnej 
galerii. Po wyciągnięciu karpia z worka i uniesieniu w górę 
przez Damiana W. okazało się, że karp się w ogóle nie ru-
sza i ma specyficzny dla śniętych ryb wytrzeszcz oczu. Karp 
został wrzucony do wody, aby wykonać mu tzw. płukankę, 
lecz niestety było za już za późno. Jak się okazało, Michał 
M. przyznał, że karp został złowiony ok. 2:00 w nocy. Dzień 
był słoneczny, ciśnienie bardzo wysokie, a temperatura 
wody wysoka w związku z upalnym latem. Nieznane jedy-
nie są warunki samego holu, które mogły również przyczy-
nić się do śnięcia ryby. Panowie tego dnia kończyli zasiadkę 
i po całej sytuacji w ciągu godziny opuścili łowisko przepra-
szając za zdarzenie, lecz uzasadniając, iż żaden z nich nie 
miał intencji uduszenia karpia. Niezwłocznie skonsulto-
wałem się z lekarzem weterynarii na temat ewentualnych 
przyczyn śnięcia, po czym zostało ustalone, iż konieczne jest 
bezzwłoczne wykonanie sekcji w celu zdiagnozowania przy-
czyny, ponieważ karp mógł być np. chory lub uszkodzony 
mechanicznie itd. 
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Naciskanie brzucha amura 
też może się dla niego źle skończyć

Skan zaświadczenia od pani 
ichtiopatolog, badającej śniętego 
karpia z Łowiska Szachty

Preparaty antyseptyczne 
nie mogą być jedynym lekarstwem
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Niestety, okazało się, że przyczyną śnięcia 
jest po prostu „głupota” karpiarzy, którzy z 
jakiegoś powodu przetrzymywali okazałe-
go karpia (jednego z największych pływa-
jących w łowisku) przez ponad 10 godzin 
w gorącej kąpieli. Dlaczego? Może dla 
lepszych zdjęć podczas dnia? Może żeby 
za dnia pochwalić się gościom? A może 
dopiero o tej godzinie byli wystarczająco 
trzeźwi?
Nie dziwi mnie ton wywiadu właściciela Szacht. Strata takiej ryby jest nie-
powetowana. Każdy, kto interesuje się tą tematyką wie, jaka jest wartość 
komercyjna okazu tej wielkości. 
Wiem o podobnych przypadkach na innych wodach. I nie dotyczy to 

wyłącznie czasu przebywania w worku złowionego karpia. 
Wystarczy odrobina wyobraźni, aby zdać sobie sprawę, ja-
kie warunki musi spełniać środowisko, żeby ryba mogła od-
dychać. Tak, bo ryby przecież oddychają, o czym niektóry 
zdają się zapominać. Karp przetrzymywany w metrowej, 
mętnej wodzie o temperaturze dwudziestu kilku stopni, 
na słońcu, pewnie czuje się tak samo jak jego łowca, który 
byłby zamknięty w samochodzie podczas 30-stopniowego 
upału, w dodatku w oparach spalin przedostających się do 
kabiny. 
Czy tylko w tym jest problem? Niestety nie. Rozmawiając z 
zarządcami łowisk nieraz dowiaduję się o sytuacjach, kiedy 
karpie ledwie przeżywają sesje zdjęciowe. Polewanie ryby 
wodą w niczym nie pomoże, jeżeli potem karp jest przez 
kilkanaście minut wystawiony na słońce podczas fotografo-
wania, raz z lewej strony, raz z prawej, to znów z przodu, raz 
aparatem, raz smartfonem. Mam w redakcyjnym archiwum 

film nadesłany kilka lat temu przez karpiarza, na 
którym chwali się pięknym lustrzeniem, wówczas 
rekordem znanego łowiska. Cała sesja zdjęciowa 
została sfilmowana i trwała niemal… 15 minut! 
W jej trakcie zmieniał się kolor karpia, którego 
skóra pod koniec sesji stała się czerwona. Ta ryba 
kilka dni później została znaleziona martwa. 

Jeszcze mało? Sposób trzymania ryby do zdjęć to kolejna sprawa. Zdecydo-
wana większość karpiarzy robi to dobrze, jednak warto zwrócić uwagę na 
pewien szczegół, który może mieć tragiczne konsekwencje. Otóż podnie-
sienie naprawdę sporych karpi wymaga odpowiedniej techniki. Kiedy jej 
brakuje, wędkarz wspomaga się kolanem, aby oprzeć rybę, nie zdając sobie 
sprawy, że w ten sposób, naciskając na brzuch karpia, może spowodować 
jego wewnętrzne uszkodzenia. Także kładzenie karpia na macie na brzuchu 
jest karygodne. Przecież ryba w swoim naturalnym środowisku jest w swo-
istym „stanie nieważkości”, nigdy brzuchem nie dotyka dna.
Inna sprawa, że są wędkarze, który przyjeżdżają nad łowiska, zazwyczaj 
nie zapoznają się z regulaminem, jaki na nich obowiązuje. Podobnie jest 
na zawodach karpiowych. Nie wiem skąd się to bierze, ale większość (tak, 
większość!) nie czyta regulaminu zawodów, co skutkuje zupełnie niepo-
trzebnymi sytuacjami. Może to po prostu taka polska przypadłość? Zresztą 
ochrona karpia podczas zawodów to odrębny temat. 
Nie wszędzie jednak takie sytuacje wynikają z winy wędkarzy, lecz samych 
właścicieli łowisk. Na wielu europejskich wodach, zresztą polskich także, 
jest zakaz trzymania karpi w workach. Po zważeniu i zrobieniu zdjęć ryba 
musi być natychmiast wypuszczona do wody. Oczywiście odzywają się 
głosy – „a jak sam łowię, to kto ma mi zrobić zdjęcie?”. No cóż, jeżeli nie 

Reanimacja karpia 
nie zawsze pomaga

Zdjęcie sprzed kilkunastu lat, 
ale obrazujące to, o czym 
mowa w tym artykule

Najbezpieczniejszy (dla karpia) 
sposób robienia zdjęć

Przykład już nie głupoty, 
ale barbarzyństwa
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potrafisz sam, jeżeli nie masz statywu i samowy-
zwalacza, to nikt ci nie zrobi zdjęcia. I tyle. Koniec. 
Kropka.      
Powrócę tu do wywiadu z właścicielem Łowiska 
Szachty, którego uwagi są niezwykle cenne, cho-
ciażby z tego względu, że obserwuje on karpiarzy 
z innej perspektywy: Naturalnie wyłania się z 
tego obraz „współczesnego karpiarza”: znajomość 
jedynie podstawowego schematu połowu karpia 
(wyuczonego od kolegi), na pierwszym miejscu 
najnowsze gadżety sprzętu karpiowego, brak poko-
ry, czyli minimum pracy (ryba sama ma wskoczyć 
na matę), butelka whisky, brak poszanowania dla 
środowiska. Wydarzenie na Łowisku Szachty po-
winno wszystkich sprowokować do namysłu – ile 
takich przypadków mogło być na innych zbiorni-
kach? Co jeśli na Łowisku Szachty nie byłoby prze-
pisu zgłaszania wyłowienia takiej ryby? Jak zacho-
waliby się wówczas karpiarze? Mam wrażenie, że 
próby dowartościowywania się zdjęciami na Face-
booku, sprzętem lub ilością wypitego alkoholu nie 
świadczą najlepiej o rozwoju karpiarstwa. Przecież 
od nas wszystkich zależy czy okazów karpi będzie 
coraz więcej, czy też coraz mniej.
Mówimy tu cały czas o łowiskach komercyjnych, 
na których dość łatwo obserwować zachowania 
sąsiadów łowiących na pobliskich stanowiskach. 
Pomyślmy jednak o wodach ogólnodostępnych, o 
dużych zbiornikach zaporowych, gdzie wędkarzy nad brzegami jest znacz-
nie mniej. Nikt tak naprawdę nie wie, co nad brzegami większości z nich się 
dzieje i jak wygląda tam „ochrona” karpia. Pamiętajmy, że w tych wodach 
zazwyczaj nie obowiązują obostrzenia regulaminowe mówiące m.in. o ko-
nieczności używania mat. 

Rozpoczęliśmy pierwszy tegoroczny numer „Karp Maxa” od tych ważnych 
dla nas wszystkich spraw, aby zdarzenie, mające miejsce nad Szachtami 
było incydentem, który już się nigdzie indziej nie powtórzy. Chrońmy zło-
wione karpie, mając świadomość, że niektóre nasze działania (robione na-
wet w dobrej wierze), mogą mieć fatalne skutki dla ich kondycji.  

Polub nasz profil 
Saenger Polska na FB
www.saengerpolska.plKontakt: Łukasz Tomczak - Dyrektor/CEO - Tel. +48 501-656-650 - lt.saenger_polska@op.pl -
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Wzorowy sposób trzymania 
karpia do zdjęcia



1. Krzysztof Kaszyński  – sprzęt 1000 zł
2. rafał szyndler   – sprzęt    600 zł
3. Paweł Dolat   – sprzęt    500 zł
4. Przemysław Grzeliński      – sprzęt    400 zł

zwycięzców prosimy 
o kontakt z firmą tandem baits
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BOGDAN

POZDNIAKOV
dwie wędki
MegaBAITS

NIGHT HUNTER 
CARP

3
Miejsce 1
SŁAWEK

STĘPNIEWSKI
dwa kołowrotki 

MegaBAITS
BIG PIT CARP

FD1370i

Najładniej prezentujące się karpie 
z „PARADY ŁOWCÓW”

MISTER CARP

Miejsce 1

•  plecionka MegaBAITS
CARP 8X  (0,20 mm)

•  żyłki MegaBAITS
3 x 600 m (0,30–0,33
–0,35 mm)

Miejsce 3
ŁUKASZ

MAŁODOBRY



Sponsor Parady Łowców

NAJWIĘKSZE 
AMURY

Przemysław Grzeliński

Paweł Glenc

2 1
Karol Półchłopek

nagroda za 1 miejsce

nagroda 
za 3 miejsce

nagroda za 
2 miejsce

2
1

Miejsce 2
BOGDAN

POZDNIAKOV
dwie wędki
MegaBAITS

NIGHT HUNTER 
CARP

3
Miejsce 1
SŁAWEK

STĘPNIEWSKI
dwa kołowrotki 

MegaBAITS
BIG PIT CARP

FD1370i

Najładniej prezentujące się karpie 
z „PARADY ŁOWCÓW”

MISTER CARP

Miejsce 1

•  plecionka MegaBAITS
CARP 8X  (0,20 mm)

•  żyłki MegaBAITS
3 x 600 m (0,30–0,33
–0,35 mm)

Miejsce 3
ŁUKASZ

MAŁODOBRY
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K A T E G O R I A  3 0  +

Marcin Kusion, mieszkają-
cy w Londynie, podczas zasiadki 
nad Salasco Lake wyholował kar-
pia o wadze 41,90 kg. To najwięk-
szy karp złowiony przez Polaka. 
Szczęśliwy połów miał miejsce 18.10.2018 r. 
Przynętą była kulka pop-up Warmuz Baits 15 mm 
Ananas podpięta sztuczną kukurydzą. Miejscówka 
nęcona była w trakcie łowienia mieszanką Spod 
Mixu i kulek 12 mm Warm Secret i Ananas. Sprzęt: 
wędzisko Shimano TX 2 13 ft / 3,75 lbs; kołowrotek 
Shimano Big Baitrunner XTA; żyłka Fox; przypon 
Chod Rig; haczyk Korda nr 6; ciężarek 113 g; ze-
staw helikopterowy. 
O tym wspaniałym połowie piszemy szerzej na 
str. 100.  

K A T E G O R I A  2 0  +

Łukasz Chorążewicz z Olsztyna może się pochwalić pięknym, peł-
nołuskim karpiem o wadze 29,20 kg. Karp skusił się na bałwanka z kulek 
własnej produkcji (20 + 16 mm) o smaku Squid i został złowiony 9.09.2018 
r. o 5.15 nad ranem w Łowisku Grom Krzywek. Sprzęt: wędzisko DAM 
D-Fender 3,60 m / 3,50 lbs; kołowrotek DAM SLS 570; żyłka Shimano 
Technium 0,35 mm; haczyk Carp’R’Us nr 4; ciężarek kamień 300 g.

29,20

Karol Półchłopek z Brzegu Dolnego podczas zasiadki 
nad 100 ha zbiornikiem PZW, 16 maja 2018 r.  o godz. 4:30 
wyholował amura o wadze 28,60 kg. To jego kolejna ryba 20+ 
zgłoszona do Parady Łowców. Podczas zasiadki wiał mocny 
wiatr z płd.-wsch. i padał deszcz. Jako przynęty Karol użył 
kulki Fruit Exotic 18 mm od firmy LK Baits. Zanętą było ok. 
1 kg kulek i 1 kg pelletu Morwa. Sprzęt: wędzisko Prologic 

C1 XG; kołowrotek Okuma 8K; żyłka Prologic XLNT HP 
Camo 0,38 mm; haczyk E.S.P Curve Shrank nr 4; ciężarek 
90 g; zestaw bezpieczny. 

BANDIT CARP

1

5.10.2018 r. Krzysztof Kaszyński z Rycerzewka 
w zbiorniku PZW, podczas czterodniowej zasiadki, wy-
holował karpia o wadze 28,375 kg. Ryba skusiła się na 
kulkę 20 mm The One Belachan od firmy Tandem Baits, 
a łowisko było regularnie nęcone przez 2 miesiące kuku-
rydzą i kulkami o tym samym smaku. Sprzęt: wędzisko 
MAD FCR 3,90 m / 3,50 lbs; kołowrotek DAM Quick SLS 
570 FD; żyłka PB Control 0,30 mm; przypon fluorocar-
bon 25 cm; haczyk Tandem Baits nr 2; ciężarek 120 g; 
zestaw bezpieczny.

RYBA NUMERU
SPONSOR 

NAGRODA: OKUMA INCEPTION

41,90

28,60

TANDEM BAITS

1
28,375
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Karp o wadze 28,30 kg to zdobycz Tomasza Jonderko ze Stanowic. 
Ryba została złowiona 14.09.2018 r. w Łowisku Nowaki na kulkę 28 mm 
Kryl / Peachpeeper, a miejscówka nęcona była 5 kg kulek i 10 kg orzecha ty-
grysiego. Sprzęt: wędzisko Prologic NLT; kołowrotek Shimano Aerlex; żyłka 
Shimano Technium 0,35 mm; haczyk Mugga nr 2; ciężarek 130 g.

Mateusz Moder ze Słubic, podczas zasiadki na Łowisku Go-
sławice wyholował pięknego karpia o wadze 27,50 kg. Ryba została 
złowiona 6.09.2018 r. i wzięła na bałwanka z kulek Bandit Carp. Sprzęt: 
wędzisko Bruce Ashby Perimeter; kołowrotek Daiwa Emblem PRO 
5500; żyłka 0,35 mm; haczyk Gamakatsu nr 4; ciężarek kamień.

Rafał Szyndler, 26.07.2018 r. podczas zasiadki nad 
zbiornikiem Elektrowni Rybnik na kulkę Tandem Baits Super-
feed Boilies Kałamarnica / Pomarańcz złowił karpia o wadze 
27,60 kg. Sprzęt: wędzisko Mikado Fine Liner 12 ft / 3,00 lbs; 
kołowrotek Mikado Lentus; plecionka Mikado Octra Braid 0,23 
mm; haczyk Korda Kurv Shank nr 2; ciężarek kamień 250 g. 

Karp o wadze 26,50 kg to kolejna życiówka Stefana Kłomskiego 
z Bydgoszczy. Ryba została złowiona 8.09.2018 r. podczas zawodów Srebr-
ny Hak w Jeziorze Miłoszewskim i była to największa ryba tychże zawo-
dów. Jako przynęty 
Stefan używał dwóch 
tonących kulek 14 
mm o smaku Trig-
ga. Sprzęt: wędzisko 
Century FBS 12 ft / 
3,00 lbs; kołowrotek 
Daiwa Tournament 
ISO 5500 QD; fluoro-
carbon Dragon 0,30 
mm; przypon z ple-
cionki PB Skinless 25 
lb; haczyk Carp’R’Us 
nr 4; ciężarek kamień 
około 150 g.

Sławek Stępniewski, 24.08.2018 r. 
podczas zasiadki na Łowisku Expert Karp Ne-
kielka wyholował karpia o wadze 25,88 kg. 
Ryba skusiła się na dipowane ziarno orzecha 
tygrysiego, a łowisko nęcono punktowo mik-
sem ziaren. Sprzęt: wędzisko Anaconda B-52; 
kołowrotek Shimano Ultegra XDT 14000; żył-
ka Anaconda Peacemaker Distance 0,25 mm; 
przypon Ronnie Rig na fluocarbonie; haczyk 
Krank; ciężarek 127 g; zestaw helikopterowy. 

Piotr Wielgosz z miejscowości Tucho-
rza w rzece Ebro wyholował karpia pełno-
łuskiego o wadze 25,70 kg. Przynęta: dwa 
kawałki pelletu 24 mm o smaku Halibut. 
Sprzęt: wędzisko Shimano Tribal TX 5 3,66 
m / 3,00 lbs; kołowrotek Daiwa Tournament 
Entoh 5500; plecionka Power Pro 0,23 mm; 
haczyk Nash Fang Gaper nr 2. 

2

DRAGON

1

28,30

27,50

27,60

26,50

25,88 24,50

25,70 Damian Gębski w niemieckiej żwi-
rowni  złowił karpia o wadze 24,50 kg, obok 
4 innych, mniejszych ryb. Ryba złowiona 
została 09.09.2018 r. po południu, a przynę-
tą była kulka SBS Double Trick Wafter C1. 
Zanęta to pellet, pokruszone kulki i orzechy 
tygrysie. Sprzęt: wędzisko Shimano Tribal 
TX9 12 ft / 3,25 lbs; kołowrotek Shimano 
Ultegra XTD; żyłka Robinson Black Rock 
0,35 mm; przypon Blow Back Rig; haczyk 
Curve Shank; ciężarek 140 g; zestaw bez-
pieczny.
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Łukasz Małodobry zgłosił 
do Parady karpia o wadze 24,50 kg. 
Ryba została złowiona 9.09.2018 r. 
o godz. 6:00 w jeziorze Krążno na 
pojedynczą kulkę pop-up (dumbels) 
Ananas firmy Bandit Carp. Sprzęt: 
wędzisko Prologic Quasar K1; koło-
wrotek Okuma Trio Rex; żyłka Pro-
logic Green Hello 0,33 mm; przypon 
Hinged Stiff Rig; haczyk Prologic 
XC5 nr 6; ciężarek 100 g.

Damian Kocia podczas tygodnio-
wej zasiadki nad węgierskim jeziorem 
wyholował 33 karpie (sporo w grani-
cach 18-19 kg), w tym największego 
o wadze 24,40 kg. Było to pod koniec 
maja 2018 r. Przynętą były dwie kulki 
14 mm Sobieski firmy Invader. Sprzęt: 
wędzisko Century NG+; kołowrotek Shi-
mano Power Aero 10000; żyłka Shimano 
Technium 0,355 mm; przypon z plecionki 
Kryston Quicksilver 35 lb; haczyk Nash 
Fang Twister nr 2; zestaw bezpieczny.

Przemysław Badyniak miał bardzo 
udaną czerwcową zasiadkę na Łowisku Gosławice. 
Największa, ale nie jedyna jego zdobycz, to karp 
24,40 kg. W sumie podczas całej zasiadki udało 
mu się wyholować 56 karpi, a 26 razy waga prze-
kroczyła 15 kg. Największe ryby ważyły: 19,2 kg, 
19,8 kg, 23 kg, 23,4 kg, 24,4 kg. Ten największy 
karp skusił się na dwie tonące kulki Arctic Krill 
z firmy Carp Gravity. Sprzęt: wędzisko Sonik SK3 
13 ft  / 3,00 lbs; kołowrotek Daiwa Power Surf 
5500 QD; żyłka Korda Sub-Line 0,43 mm; haczyk 
Owner C3 Carp nr 1; ciężarek kamień 150 g.

Paweł Dolat z Opatówka wyholował 
karpia o wadze 24,00 kg.  Karp został złowiony  
15.08.2018 r. w jeziorze Dobro Klasztorne (Po-
biedziska k. Poznania) na kulkę 18 mm Japoń-
ska Kałamarnica firmy Tandem Baits. Sprzęt: 
wędzisko Starbaits Partner 3,0 m / 3,00 lbs; 
kołowrotek Shimano BBLC; żyłka Shima-
no Technium 0,35 mm; przypon 30 cm 
z plecionki Kryston Jackal 30 lb; haczyk 
Gamakatsu Specialist Hook nr 1; ciężarek 
120 g.

Michał Berger z Poznania może po-
chwalić się złocistym, pełnołuskim karpiem 
o wadze 23,80 kg. Ryba została złowiona 
9.07.2018 r. w jeziorze Dobro Klasztorne na 
kulkę Fire Tuna firmy Anaconda. Łowisko 
nęcone było punktowo ziarnami i pelletem 
(ok. 0,5 kg). Sprzęt: wędzisko Anaconda 
Corky 10 ft / 3,00 lbs; kołowrotek Shimano 
Beastmaster 7000; żyłka Anaconda Candy 
Line 0,33 mm; haczyk Anaconda nr 4; cięża-
rek Anaconda 90 g.

Arkadiusz Wawerek z Bydgoszczy 
może pochwalić się pięknym karpiem o imie-
niu Adi, który został złowiony w Łowisku Tu-
szynek. Ryba ważyła 23,10 kg i wzięła na kul-
kę 20 mm Kałamarnica / Ośmiornica firmy 
Carpio Ball. Łowisko nęcone było kulkami o 
tym samym smaku (ok. 5 kg) oraz pelletem 
(ok. 16 kg). Sprzęt: wędzisko Shimano Tech-
nium 3,90 m / 3,00 lbs; kołowrotek Shimano 
BBLC; żyłka Shimano Technium 0,35 mm; 
przypon 40 cm Fox Reflex Camu 35 lb; ha-
czyk Carp’R’Us Long Shank Nailer nr 4.

8.05.2018 r. Przemysław Grzeliński z Gdyni 
w Łowisku Jarosławki złowił karpia o wadze 23,00 kg. 
Przynętą na włosie była pojedyncza kulka 14 mm Szalo-

ny Homar firmy 
Tandem Baits. 
Sprzęt: wędzisko 
Tandem Baits 13 ft 
/ 3,50 lbs; kołowro-
tek Daiwa Entoh 
5500; żyłka Daiwa 
0,32 mm; haczyk 
Carp’R’Us nr 6; 
obciążenie zesta-
wu 120 g.

Paweł Szewc z 
Krośnic zgłosił do na-
szej Parady karpia o 
wadze 22,60 kg, któ-
ry złowiony został we 
Francji w zbiorniku 
zaporowym Lac du 
Salagou. Połów miał 
miejsce 14.10.2018 
r., a ryba skusiła się 
na tonącą kulkę Carp 
Gravity Zołza 25 mm. 
Sprzęt: wędzisko Fox Horizon XT 3,60 m / 2,75 lbs; kołowrotek Fox 
12000 XT; haczyk Fox XSC nr 2; ciężarek Fox 120 g. 

DRAGON

3

TANDEM BAITS

3

TANDEM BAITS
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Paweł Glenc z miejscowości Blusz-
czów, 16 września 2018 roku, podczas 
zasiadki na Łowisku Rakowina (Olza) 
wyholował amura o wadze 22,50 kg. 
Jako przynęty Paweł używał bałwanka 
z kulek Mivardi 18 mm Vyzuty Tonda 
plus pop-up 16 mm Nash Tangerine, a 
łowisko nęcone było ziarnami kukury-
dzy (ok. 15 kg). Sprzęt: wędzisko Sonik 
SKS Black 3,60 m / 2,75 lbs; kołowro-
tek Anaconda Magic Runner IV; żył-
ka Wychwood DPH 0,35 mm; haczyk 
Carp’R’Us Cranked Hook ATS nr 4; cię-
żarek kamień 200 g.

Przemysław Grzeliński z Gdyni 
7.07.2018 r. w Łowisku Jarosławki złowił amu-
ra o wadze 22,40 kg. Przynętą na włosie była 
pojedyncza kulka 18 mm Ananasowy Sok 
firmy Tandem Baits. Sprzęt: wędzisko Tandem 
Baits 13 ft / 3,50 lbs; kołowrotek Daiwa Entoh 
5500; żyłka Daiwa 0,32 mm; haczyk Carp’R’Us 
nr 6; ciężarek 120 g. 

Jakub Malzahn z miejscowo-
ści Gliszcz podczas zasiadki na Ło-
wisku Smolno wyholował pięknego 
karpia o wadze 22,20 kg. Ryba wzięła 
6.10.2018 r. na tonącą kulkę GLM 
Excellent Baits 20 mm i Wafters Kay 
Cray Nash Bait 10 mm. Sprzęt: wędzi-
sko Prologic C2 Natura Tech 10 ft / 
3,25 lbs; kołowrotek DAM Quick SLS 
570 FS; żyłka Korda Touchdown 0,35 
mm; haczyk Fox S1 nr 1; ciężarek ka-
mień ok. 350 g.

Piotr Zbik podczas październikowej 
zasiadki na łowisku RSP Krzyżanowice na 
Method Feedera wyholował karpia o wadze 
22,00 kg. Piotrowi za przynętę posłużył bał-
wanek z kulek Odyseya 10 mm CC More plus 
Tutti-Frutti 8 mm Match Pro. Sprzęt: wędzi-
sko Method Feeder; kołowrotek Mistrall; żył-
ka Jaxon 0,26 mm; haczyk Fox nr 7; ciężarek 
Methoda 72 g.

21.09.2018 r. Marcin Sikorski 
ze Szczecina, podczas zasiadki na Ło-
wisku Jarosławki, wyholował karpia o 
wadze 21,60 kg. Karp wziął na tonącą 
kulkę Northern Baits. Sprzęt: wędzisko 
Daiwa Black Widow 3,60 m / 3,50 lbs; 
kołowrotek Daiwa Regal Z 4500 BR; 
żyłka Daiwa Infinity Duo Camo 
0,36 mm; przypon Tandem Baits FC 
pop-up Rig 25 lb; haczyk Tandem 
Baits nr 4; ciężarek 80 g.

Piotr Świstek podczas zasiadki na 
Łowisku Jarosławki, 30.08.2018 r. wyho-
lował karpia o wadze 21,50 kg. Łowisko 
nęcone było pelletem 12 mm (Truskaw-
ka), kulkami 15 mm (Truskawka) oraz 
ziarnami kukurydzy i orzecha tygry-
siego, a na włosie zawisła kulka 15 mm 
Truskawka firmy Carp Gravity. Sprzęt: 
wędzisko Shimano Tribal TX-1 13 ft 
/ 3,50 lbs; kołowrotek Tandem Baits 
Phantom 10000 CR; żyłka Fox 0,35 mm; 
haczyk Fox nr 6; ciężarek 113 g.

Erwin Macugowski z Kazimierzy 
Wielkiej zgłosił do naszej Parady karpia 
o wadze 21,00 kg. Ryba została złowiona 
16.09.2018 r. w Łowisku Hawłowice na kul-
kę 18 mm Karel Nikl Scopex / Squid. Sprzęt: 
wędzisko Nash Entity 3,00 lbs; kołowrotek 
Shimano Ultegra 14000; żyłka Shimano Tech-
nium 0,35 mm; haczyk Carp’R’Us Continen-
tal nr 6; ciężarek 90 g.

BANDIT CARP
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BANDIT CARP
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Marek Wojdyga z Brzezin pod-
czas zasiadki nad zbiornikiem PZW, w 
samo południe 12.05.2018 r. wyholował 
amura o wadze 21,00 kg. Jako przynęty 
Marek użył pojedynczej kulki pop-up 
15 mm Strawberry firmy The Ultimate 
Products. Sprzęt: wędzisko Greys X-Flite 
plus 50 3,90 m / 3,50 lbs; kołowrotek Shi-
mano BBLC; żyłka Prologic 0,37 mm; 
przypon 20 cm Fox Camotex Stiff 25 lb; 
haczyk Fox Curve Shank nr 2.
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Podczas zasiadki na Łowisku Kamień, Piotr Posiadała z miejscowości Gołaszyn, 7 październi-
ka 2018 r. wyholował karpia o wadze 20,20 kg. Ryba złowiona została na kulkę proteinową Tandem 
Baits 16 mm o smaku Doskonała Truskawka. Sprzęt: wędzisko Prologic C3 3,00 lbs; kołowrotek Dragon 
Mega Baits; żyłka Trabucco 0,35 mm; haczyk Tandem Baits Genesis nr 4; ciężarek 90 g.

Dawid Suder z Jawora zgłosił do Parady 
karpia o wadze 20,60 kg. Ryba została wyho-
lowana 11.10.2018 r. w łowisku Strefa Ciszy 
(Spalona), a przynętą był bałwanek z kulek 
Solar (20 + 14 mm) Club Mix plus Squid z 
serii 4th Rod. Sprzęt: wędzisko Tandem Baits 
Phantom 12 ft / 3,25 lbs; kołowrotek Shimano 
Big Baitrunner XT-A LC; żyłka Starbaits Fury 
0,33 mm; przypon Blow Back Rig; haczyk 
Ridge Monkey Beaked Point nr 4; ciężarek 
170 g. Adrian Matlak z Konikowa podczas 

zasiadki na Łowisku Jarosławki, 16.09.2018 
r. wyholował pięknego golca o wadze 20,45 
kg. Ryba skusiła się na pojedynczą kulkę 
18 mm Śliwka /Pieprz firmy Bandit Carp. 
Sprzęt: wędzisko Nash Scope MK2 10 ft / 
3,50 lbs; kołowrotek Fox FX9; żyłka 0,33 
mm; haczyk Gardner; ciężarek 90 g.

13.10.2018 r. Józef Suder z Jawora pod-
czas zasiadki na łowisku Strefa Ciszy (Spalo-
na), wyholował pełnołuskiego karpia o wadze 
20,40 kg. Ryba skusiła się na bałwanka z kulek 
Solar (20 + 14 mm) o smaku Club Mix plus 
Ananas. Sprzęt: wędzisko Sonik Black 12 ft / 
3,00 lbs; kołowrotek DAM Quick SLS 570FD; 
żyłka Starbaits Milspec 0,30 mm; przypon 
Blow Back Rig; haczyk Ridge Monkey Beaked 
Point nr 4; ciężarek 140 g.

K A T E G O R I A  1 5  +

Jakub Górski zamieszkały w Tychach, 
26.08.2018 r. podczas zasiadki na Łowisku 
Nowaki wyholował karpia o wadze 19,00 kg. 
Przynętą była tonąca kulka Mivardi 24 mm 
(seria Excellent) o smaku Cherry. Sprzęt: wę-
dzisko Mivardi G50 3,60 m / 3,00 lbs; kołowro-
tek Mivardi LYNX; żyłka Mivardi Camo Code 
0,38 mm; haczyk Mivardi M-Point AS nr 2. 

Beata Krawczyk podczas zasiadki na 
Łowisku Jarosławki 6.10.2018 r. wyholowała 
karpia o wadze 19,30 kg. Przynętą była kulka 
pop-up Super Feed Diffusion Boile 14 mm o 
smaku Kałamarnica / Pomarańcza. Sprzęt: 
wędzisko York Carp Chaser 3,90 m / 3,50 lbs; 
kołowrotek York Blackfish FR; żyłka Tandem 
Baits Ultra Mono Invader 0,35 mm. 

6.10.2018 r., Wiesław Tatarynowicz 
wyholował karpia o wadze 19,20 kg. Połów 
miał miejsce w gliniance (miejscowość Lubie-
szów k. Nowej Soli), a ryba skusiła się na poje-
dynczą kulkę pop-up TB Super Feed Diffusion 
Boilies o smaku Truskawka Kremowa. Sprzęt: 
wędzisko Daiwa Emcast Carp 3,0 m / 3,00 lbs; 
kołowrotek Daiwa Emblem PRO 5000.  

Artur Furmaniuk z Żulina złowił w Ło-
wisku Cicha Woda karpia o wadze 19,20 kg. 
Połów miał miejsce 28.06.2018 r., a przynętą 
były trzy ziarna kukurydzy. Sprzęt: wędzisko 
Daiwa Emcast 3,25 lbs; kołowrotek Anaconda 
Short Cut; żyłka Prologic Interceptor Urban 
0,331 mm; haczyk Prologic Hoox XC nr 8.

Piotr Kapeliński z Zalasewa podczas 
lipcowej zasiadki na Łowisku Jarosławki złowił 
9 karpi, w tym największego o wadze 19,10 kg. 
Przynętą na włosie była pojedyncza kulka pop-
-up 12 mm Tangy Squid firmy Ultimate Prod-
ucts. Sprzęt: wędzisko Daiwa Emcast 3,60 m / 
3,25 lbs; kołowrotek DAM Quick SLS 570FD.

Dawid Wysocki z Poznania zgłosił do 
naszej Parady karpia o wadze 19,00 kg. Karp 
został złowiony w czerwcu tego roku na Łowi-
sku Szachty. Za przynętę Dawidowi posłużyła 
kulka własnej produkcji o zapachu rybnym z 
dodatkiem muszli homara. Sprzęt: wędzisko 
Prologic C2 Natura 3,0 m / 3,25 lbs; kołowro-
tek Daiwa SS 2600; haczyk Fox nr 2.
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Paweł Grzesło z Chrzanowa zgłosił do 
naszej Parady pięknego golca o wadze 19,00 kg. 
Ryba została złowiona 28.06.2018 r. w żwirow-
ni Zakole A (Rozkochów) na bałwanka z kulek 
Meus Spectrum (tonąca 18 plus pop-up 15 
mm) o smaku truskawkowym. Sprzęt: wędzi-
sko Maver 3,90 m / 3,50 lbs; kołowrotek Daiwa 
Windcast S5500; żyłka Gardner 0,30 mm; 
haczyk Gardner Mugga nr 4; ciężarek 100 g.

Katarzyna Goździejewska pod-
czas zasiadki na Łowisku Chwałowice 19 
września 2018 r. wyholowała karpia o wadze 
19,00 kg. Przynętą była kulka pop-up 15 mm 
Key Cray firmy Nash. Sprzęt: wędzisko DAM 
/ MAD D-Fender 3,25 lbs; kołowrotek Fox 
EOS 10000; żyłka Fox 0,35 mm; haczyk Fox 
nr 4; ciężarek 80 g.

Daniel Wiśniewski z Tarnowa 
w dniu 26.08.2018 r. w Łowisku Uroczy-
sko Karpiowe wyholował amura o wadze 
19,00 kg. Przynętą była pojedyncza kul-
ka Nash Citruz 15 mm. Sprzęt: wędzisko 
3,60 m / 3,25 lbs; kołowrotek FOX 12000 
FS; żyłka Shimano Technium 0,30 mm; 
haczyk Korda Kaptor Wide Gap nr 4; cię-
żarek 100 g. 

Bogdan Pozdniakov z Piaseczna w zbiorniku 
Głosków k. Piaseczna złowił karpia o wadze 18,95 kg. 
Połów miał miejsce 8.09.2018 r., a przynętą był bałwanek 
z dwóch ziaren orzecha tygrysiego 12 mm plus połówka 
kulki pop-up Pineapple 14 mm firmy Starbaits. Sprzęt: 
wędzisko Jaxon Antris HTI Carp 3,60 m / 3,50 lbs; ko-
łowrotek Jaxon ACE SW 750; żyłka Caperlan 0,28 mm; 
haczyk Gardner Covert Dark Continental Mugga nr 6; 
ciężarek 92 g.

Arkadiusz Cichosz  z Polko-
wic w żwirowni PZW złowił karpia 
lustrzenia o wadze 18,40 kg. Ryba 
skusiła się 28.08.2018 r. (podczas 
trzydniowej zasiadki) na pojedyn-
czą, pomarańczową kulkę pop-up 
16 mm Fruit Ace firmy Bait Zone. 
Sprzęt: wędzisko Sportex; kołowro-
tek Fox FX11; żyłka Korda Adrena-
line 0,31 mm; haczyk Korda Choddy 
nr 6; ciężarek 106 g; zestaw Chod Rig 
był umieszczony 55 m od brzegu. 

Damian Stojek z Ostrowca 
Świętokrzyskiego 14.09.2018 r. wy-
holował pięknego karpia o wadze 
18,20 kg. Połów miał miejsce w 
zbiorniku PZW (woj. świętokrzy-
skie), a skuteczną tego dnia przynętą 
okazał się bałwanek z orzecha tygry-
siego i kukurydzy. Sprzęt: wędzisko 
Prologic C3 RAS 3,00 lbs; kołowro-
tek Shimano Ultegra 14000 XTD; 
żyłka Shimano Technium 0,30 mm; 
haczyk PB Products nr 6.

Przemysław Pająk z Legnicy w 
czerwcu 2018 r. w Łowisku Gosławice złowił 
pełnołuskiego karpia o wadze 18,20 kg. Przy-
nętą była kulka Profess Grass Spirit. Sprzęt: 
wędzisko Rod Hutchinson 12 ft / 3,00 lbs; ko-
łowrotek DAM Quick SLS 970 FD; żyłka Shi-
mano Technium 0,32 mm; haczyk Tandem 
Baits Curve Shank nr 4; ciężarek 90 g.

Robert Rakowicz w Łowisku Gosła-
wice (w czerwcu 2018 r.) wyholował karpia o 
wadze 18,20 kg. Przynętą były dwie kulki Pro-
fess Signal Baits plus Orzech Tygrysi 16 mm. 
Sprzęt: wędzisko Nash KNX Colt 10 ft / 3,00 
lbs; kołowrotek Spro Black 6000; żyłka Gard-
ner Surf Cast Yellow 0,30 mm; haczyk Vardis 
Gripper Hook nr 4; ciężarek 80 g.

Marcin Karlin ze Straszyna podczas za-
siadki na Łowisku Expert Karp Nekielka złowił 
karpia o wadze 18,20 kg. Karp został złowiony 
29.09.2018 r. a za przynętę Marcinowi posłuży-
ły ziarna orzecha tygrysiego. Sprzęt: wędzisko 
Anaconda B52; kołowrotek Anaconda Magic 
Runner IV; żyłka Climax Carp Line Z-Sport 
0,25 mm; haczyk Korda; ciężarek 110 g. 

DRAGON
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25.08.2018 r. Michał Reformat z 
Gniezna w Łowisku Stary Staw złowił kar-
pia o wadze 18,05 kg. Ryba wzięła na bał-
wanek z kulek firmy Meus 18 mm (tonąca) 
plus pop-up 12 mm o smaku Pomarańcza / 
Makrela. Sprzęt: wędzisko Daiwa Emblem 
13 ft / 3,50 lbs; kołowrotek DAM Quick SLS 
570 FD; żyłka TB Balistic 0,35 mm; haczyk 
Mikado Long Shank nr 4.

Piotr Wasilczuk podczas sierpnio-
wej zasiadki nad jeziorem Wygonin zło-
wił karpia o wadze 18,00 kg. Ryba skusiła 
się na bałwanka (tonąca plus pop-up) o 
smaku Zołza. Sprzęt: wędzisko Century 
Fatboy Slim 3,60 m / 2,75 lbs; kołowrotek 
Shimano Aero Technium 10  000; haczyk 
Fox XSC nr 4; ciężarek 100 g.

Leszek Zieleziński w jeziorze 
Białcz wyholował karpia o wadze 18,00 kg. 
Przynętą była tonąca kulka 24 mm Dev-
il Squid firmy Mivardi. Sprzęt: wędzisko 
Daiwa Black Widow Stalker Carp 3,0 m / 
3,00 lbs; kołowrotek Fox FX 11; plecionka 
Anaconda; haczyk Tandem Baits nr 4; cię-
żarek 120 g.

Jarosław Maszerowski podczas 
sierpniowej zasiadki na Łowisku Ciepień 
złowił golca o wadze 18,00 kg. Przynętą 
na włosie była kulka 20 mm Tiger Nut. 
Sprzęt: wędzisko Daiwa Black Wid-
ow 3,60 m / 3,00 lbs; kołowrotek Daiwa 
Emcast Evo 5500; żyłka Daiwa; haczyk 
Carp’R’Us nr 2; ciężarek 80 g.

Adam Świstek z Ciechocinka zgłosił 
do naszej Parady karpia o wadze 18,00 kg. 
Połów miał miejsce 28.09.2018 r. w Jeziorze 
Miłoszewskim, a przynętą był bałwanek z ku-
lek Nash 20 mm (śmierdząca) plus pop-up 
15 mm (pomarańczowa). Sprzęt: wędzi-
sko Tandem Baits Phantom XT 3,60 m 
/ 3,00 lbs; kołowrotek Shimano Ultegra 
XTD 14000; żyłka Prologic Mimicry 3D 
0,33 mm; haczyk Fox Curve Shank nr 4; 
ciężarek Fox 121 g.

Michał Bisior ze Śremu k. Poznania może 
pochwalić się karpiem o wadze 17,50 kg. Ryba 
została złowiona 12.10.2018 r. w zbiorniku 
PZW na tonącą kulkę 20 mm Truskawka 
od firmy Bait Zone. Sprzęt: wędzisko Cen-
tury NG 13 ft / 3,50 lbs; kołowrotek Shi-
mano Ultegra XTA 12000; plecionka 25 lb; 
haczyk Carp’R’Us Centurion 2000 nr 4; 
ciężarek 224 g.

Daniel Sidorowicz z Nowego Dwo-
ru Mazowieckiego podczas wrześniowej 
zasiadki nad Jeziorem Miłoszewskim wy-
holował karpia o wadze 17,30 kg. Przynętą 
na włosie była kulka 18 mm Bloodworm 
/ Caviar 4D firmy Carp Gravity. Sprzęt: 
wędzisko Daiwa Black Widow 3,60 m / 
3,50 lbs; kołowrotek Dam Quick SLS 570; 
żyłka Gardner Sure Cast 0,35 mm; haczyk 
Carp’R’Us Gladiator nr 4; ciężarek 130 g.

Bartosz Szmyt z Grocholina w Ło-
wisku Rybowo (k. miejscowości Gołańcz) 
złowił karpia o wadze 17,20 kg. Połów 
miał miejsce 11.08.2018 r., a przynętą 
była kulka ananasowa Warmuz Baits o 
średnicy 20 mm. Sprzęt: wędzisko Daiwa 
Black Widow 3,00 lbs; kołowrotek Cor-
moran GBR; żyłka Dragon 0,36 mm; ha-
czyk Tandem Baits; ciężarek 140 g.

Szymon Bryl z miejscowości Szeleje-
wo Drugie w gliniance (nazwy nie poda-
no) 2.10.2018 r. wyholował karpia o wadze 
17,00 kg. Przynętą była kulka Club Mix 
firmy Solar. Sprzęt: wędzisko Daiwa Regal 
2,00 lbs; kołowrotek Shimano Ultegra; ha-
czyk Fox Long Shank nr 1.
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Marcin Gwozdzik zgłosił do naszej 
Parady pięknego karpia o wadze 17,00 kg. 
Ryba złowiona została 9.09.2018 r. w zbior-
niku PZW Kajaki (Środa Śląska) na dwie 
kulki 20 mm Pacific Tuna firmy CC More. 
Sprzęt: wędzisko Anaconda Power Carp; ko-
łowrotek Fox EOS; żyłka Prologic 0,30 mm; 
haczyk Korda nr 4; ciężarek 106 g.

Artur Brzeziński z miejscowości Dęb-
no 29.09.2018 r. w jeziorze PZW k. Więcbor-
ka (woj. kujawsko-pomorskie) złowił karpia 
pełnołuskiego o wadze 17,00 kg. Ryba została 
złowiona na bałwanka z kulek GLM 20 mm 
(własnej produkcji) plus pop-up 15 mm Śli-
mak od firmy Carp Gravity. Sprzęt: wędzisko 
Anaconda Base 50 3,60 m / 3,00 lbs; kołowro-
tek Penn Affinity 700; plecionka Fox Submerge 
Camo 0,20 mm; haczyk Fox Wide Gape nr 4; 
ciężarek 120 g.

W zbiorniku PZW Krzysztof Nowak 
złowił karpia o wadze 16,70 kg. Ryba zło-
wiona została 25.08 2018 r., na kulki Biały 
Rak 24 mm plus GLM 20 mm. Sprzęt: wę-
dzisko Nash Pursuit 10 ft; kołowrotek Shi-
mano Ultegra; plecionka; haczyk Carp’R’Us 
Gladiator; ciężarek 180 g.

Michał Wojciechowski z miej-
scowości Chociwel może pochwalić się 
karpiem o wadze 16,50 kg. Ryba złowiona 
została 29.09.2018 r. w Łowisku Jarosławki 
na bałwanka z kulek 30 mm Wątroba plus 
pop-up 16 mm Punkt G. Sprzęt: wędzisko 
Daiwa Black Widow; kołowrotek Anacon-
da Undercover; haczyk nr 2; ciężarek 80 g.

Mateusz Wójtowicz z Kietrza może 
pochwalić się amurem o wadze 16,50 kg. 
Połów miał miejsce 21.08.2018 r., a sku-
teczną tego dnia przynętą okazała się kulka 
pop-up Ananas firmy Bandit Carp. Sprzęt: 
wędzisko Rod Hutchinson The One 3,60 m 
/ 3,25 lbs; kołowrotek Tica Scepter 10000; 
żyłka Fin 0,35 mm; haczyk Prologic nr 4; 
ciężarek 80 g.

Paweł Bochenek ze Szczecina 
podczas zasiadki na Łowisku Jarosławki 1 
września 2018 r. wyholował karpia o wadze 
16,40 kg. Przynętą był bałwanek z kulek 
Scopex plus Tutti-Frutti. Sprzęt: wędzisko 
Daiwa Black Widow 3,60 m / 3,00 lbs; koło-
wrotek Okuma Custom Black CB80; żyłka 
MAD Guardian Camo 0,35 mm; haczyk 
Fox nr 4; ciężarek 100 g.

Przemysław Bartkowiak z Ko-
bylnik podczas wrześniowej zasiadki na Ło-
wisku Jerzyn złowił karpia o wadze 16,00 kg. 
Przynętą na włosie był bałwanek 20 mm (to-
nąca) plus pop-up 18 mm Arctic Krill firmy 
Carp Gravity. Sprzęt: wędzisko Prologic Fast 
Water 9’6 ft / 3,50 lbs; kołowrotek Anaconda 
Magic Runner IV; żyłka Shimano Technium 
Invisitec 0,305 mm; haczyk PB Jungle Hook 
nr 2; ciężarek 90 g.

Fabian Ciesielski podczas wrze-
śniowej zasiadki na Łowisku Na Owczarni 
(Nowa Wieś) wyholował karpia o wadze 
15,95 kg. Przynętą Fabiana była pojedyncza 
kulka pop-up 12 mm o smaku Doskonała 
Truskawka. Sprzęt: wędzisko Tandem Baits 
Phantom 3,90 m / 3,50 lbs; kołowrotek Penn 
Affinity 8000 LTD; żyłka Awa Shima 0,32 
mm; haczyk Korda nr 4; ciężarek 80 g.

Grzegorz Wziętek z Warszawy wy-
holował karpia o wadze 15,60 kg. Połów 
miał miejsce 5.05.2018 r., zaś skuteczną 
przynętą okazał się bałwanek z kulek Tut-
ti-Frutti plus Kokos. Sprzęt: wędzisko Dra-
gon Dorsz 2,70 m / 250 g (cw); kołowrotek 
Penn F5000; plecionka; ciężarek kamień 
100 g. 
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Tomasz Dytko z Iwonicza-Zdroju, w Ło-
wisku Big Game (Kobylany) złowił karpia o wa-
dze 15,00 kg. Przynętą były dwie kulki 20 mm 
Kałamarnica / Ośmiornica firmy Eko Baits. Sprzęt: 
wędzisko Shimano Alivio DX 12 ft / 3,00 lbs; koło-
wrotek Anaconda Magic Runner IV.

Krzysztof Czerwiński z Bojano-
wa zgłosił karpia pełnołuskiego o wadze 
15,50 kg. Ryba złowiona została w gliniance 
PZW (okręg Poznań) i skusiła się na tonącą 
kulkę 20 mm N-Butyric firmy Warmuz Baits. 
Sprzęt: wędzisko Nash Dwarf 10 ft / 3,50 lbs; ko-
łowrotek Sonik Tournos 8000; żyłka Fox Exocet 
0,33 mm; haczyk Nash Claw nr 4; ciężarek 70 g.

7.10.2018 r. Marta Augustyniak z 
Łupic k. Sławy w Łowisku Rostarzewo zło-
wiła karpia o wadze 15,20 kg. Przynętą na 
włosie były ziarna orzecha tygrysiego plus 
kulka pop-up 10 mm o smaku czosnkowym. 
Sprzęt: wędzisko Shimano Alivio; kołowro-
tek Shimano Ultegra; żyłka Prologic Camo 
0,35 mm; haczyk Korda nr 2; ciężarek 90 g.

Przemek Marcinkowski z Kra-
snegostawu w  łowisku komercyjnym Wzory w 
Nasutowie wyholował karpia o wadze 15,00 kg. 
Przynętą był bałwanek z kulek Starbaits 20 mm 
(Truskawka) plus pop-up Cralusso 11 mm (kwas 
masłowy). Sprzęt: wędzisko Mikado Tachibana 
3,6 m / 3,25 lbs; kołowrotek Quantum Radi-
cal RCF 670; żyłka Mikado Territory Red Line 
0,30 mm; haczyk Prologic XC7 nr 4; ciężarek 
80 g.

K A T E G O R I A  1 0  +

15,0015,50

15,00

15,20

14,50

22,00

Jakub Szczepanik z Warszawy 
6.10.2018 r. w Łowisku Perła Mazowsza k. Bie-
lawy złowił karpia 15 kg. Przynęta: bałwanek z 
kulki własnej produkcji 20 mm i pop-upa fluo 
16 mm TB Milky Mulberry.  
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TB, DRAGON, BANDIT CARP I OKUMA SPONSORAMI PARADY 
W tym roku Paradę Łowców sponsorują firmy Tandem Baits, Dragon, Bandit Carp i Okuma.
Nagrody Tandem Baits będą dla tych, którzy zgłoszą 4 największe karpie złowione na przynęty TB. Dragon 
będzie fundatorem 3 nagród dla najładniej prezentujących się karpi. Bandit Carp przyznawać będzie nagrody 
za 3 największe amury, zaś Okuma ufunduje kołowrotek dla łowcy Ryby Numeru. 
Każdy, kto zgłosi do redakcji karpia lub amura o masie powyżej 10 kg otrzyma od nas odznakę „Łowca 
okazów Karp Maxa”. 

UWAGA! ZGŁOSZENIA RYB ZŁOWIONYCH W 2018 R. 
PRZYJMUJEMY TYLKO DO 15 STYCZNIA 2019 R.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA OKAZU
Imię i nazwisko ................................................................Adres.............................................................................
Numer telefonu ...................................................... Wiek (do wiadomości redakcji) ..............................................

POŁÓW
Gatunek .....................................................................................Waga...................................................................
Łowisko .....................................................................koło miejscowości.................................................................
Data i godzina połowu ...........................................................................................................................................

PRZYNĘTA
Rodzaj (przy kulce – rodzaj, nazwa firmy, średnica) ...................................zapach i barwa....................................
Rodzaj i ilość użytej zanęty ....................................................................................................................................

SPRZĘT
Wędzisko (marka, długość, krzywa ugięcia) ...........................................................................................................
Kołowrotek (marka, model).....................................................................................................................................
Żyłka (marka, grubość)................................................Przypon (marka, rodzaj, długość)........................................
Haczyk (marka, wielkość) ..................................................................Ciężarek (masa) ...........................................
Rodzaj zestawu ......................................................................................................................................................

(np. bezpieczny, przelotowy, Chod Rig,)

SZCZEGÓŁY POŁOWU
Długość zasiadki ................................................ Odległość (umieszczenia zestawu) .............................................
Inne istotne informacje (wg opinii zgłaszającego, np. inne ryby podczas tej samej zasiadki, warunki pogodowe itp.) 

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

Rybę do Parady Łowców można zgłosić online, poprzez portal karpmax.pl (www.karpmax.pl/formularz-zgloszenia-okazu) lub 
wysyłając pocztą wypełniony formularz zgłoszenia wraz ze zdjęciem łowcy z rybą (na płycie CD) na adres „Karp Max”, ul. Monte 

Cassino 6, 75 – 412 Koszalin. Do Formularza na portalu został dołączony Regulamin Parady Łowców.    



Chociaż  łowi łem różnymi  metodami ,  n iespecja lnie  interesowały 
mnie  małe  i  ś rednie  r yby.  Tak ie  tam sk r z y wienie  zawodowe, 
s iedzieć  i  gapić  s ię  w wodę,  czek ając  na coś  w yjątkowego. 

Powiem szczer ze,  że  zostało  mi  to  do dziś .
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dkąd sięgam pamięcią, duże 
karpie spędzały mi sen z po-
wiek. Już jako mały chłopiec 
miałem sny, w których głów-

ną rolę odgrywał ON, największy karp 
żyjący w gliniance, nad którą się wycho-
wałem. Teraz, po wielu latach wiem, że 
tak naprawdę, nie był aż taki wielki. To 
ja byłem mały, a rzeczywistość widziana 
oczami małego chłopca była trochę inna. 
Niemniej jednak to właśnie on wywarł 
duży wpływ na to, jak dziś wygląda moje 
wędkarstwo i ukształtował moje marze-
nia. 
Chociaż łowiłem różnymi metodami, 
niespecjalnie interesowały mnie małe 
i średnie ryby. Takie tam skrzywie-
nie zawodowe, siedzieć i gapić się w 
wodę, czekając na coś wyjątkowego. 
Powiem szczerze, że zostało mi to do 
dziś. Często spotykam się ze złośliwo-
ścią i z uwagami, że jak to, że przecież 
małym karpiom też należy się szacunek 

i że „małe jest piękne”. Oczywiście, że tak. 
Natomiast złowiłem w swoim życiu już 
tyle małych ryb, że nie są one już w stanie 
wygenerować u mnie żadnych emocji. 
Wracając do tych dużych, które ciągle 
spędzają mi sen z powiek, od jakiegoś 
czasu łowię je w miarę regularnie, więc 
spróbuję do tego dorobić jakąś ideologię. 
Oczywiście, za chwilę pojawią się głosy: 

„jedź i złów na PZW” albo najlepiej tam, 
gdzie nie ma ryb, to wtedy zrobisz „wy-
nik”. Zmartwię wszystkich tych, którzy 
chcą, żebym coś komuś udowadniał. 
W moim łowieniu karpi chodzi o emo-
cje. O moje emocje, więc łowię tam, gdzie 
chcę i jak chcę. Poza tym uważam, że do 
złowienia karpia potrzebny jest karp, a do 
złowienia dużego karpia, duży karp. Nie 

tekst  |  foto: 
TOMEK WASILEWSKI
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Tutaj aż pachnie „koniem”  

Porcja zanęty na jedną 
miejscówkę. Zestaw położę obok

Drut ołowiany z ledkora 
przyklei plecionkę do dna 
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namawiam nikogo do robienia tysięcy ki-
lometrów, ale musicie mieć świadomość, 
że nie da się złowić wielkiego karpia tam 
gdzie go nie ma. Najważniejszą zatem 
sprawą jest wybór łowiska, a w później-
szym dopiero czasie zamieszkanie nad 
jego brzegiem. Od wielu lat łowię na róż-
nych wodach, w kraju i za granicą. Nie 
dzielę ich na komercyjne i „dzikusy” tyko 
na takie, gdzie zawsze chętnie wracam i 
takie, gdzie byłem pierwszy, a zarazem 
ostatni raz. Mam wewnętrzną potrzebę 
łowienia „koni”, ale z prostej przyczyny 
nie chcę ich łowić w „wannie”, gdzie jest 
ich pełno. Po prostu nie będę się z nich 
umiał cieszyć. Jeżeli woda ma klimat i 
pływa w niej kilka wartościowych ryb, 
których złowienie nie jest oczywiste, to 
jestem kupiony. Statystyki z kilku ostat-
nich lat wskazują ciągle te same łowiska, 
natomiast wśród nich regularnie poja-
wiają się „rodzynki” łowione w dzikich 
wodach przez karpiarzy, którzy chcieli 
poświęcić więcej czasu na zrealizowanie 
swoich marzeń. Znam osobiście kilku 
fajnych chłopaków, którzy nie zgłaszają 
swoich okazów, bo chcą łowić w ciszy i 
spokoju. 

Właściwa 
długość włosa

Król jednej z wód PZW, w której się 
zakochałem od pierwszego wejrzenia, 
zresztą z wzajemnością…  

Hol z pontonu to 
kwintesencja karpiowania
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Świadczy to o tym, że napraw-
dę można. Wszystko jest kwe-
stią determinacji i podejmowa-
nia właściwych decyzji. 
Wróćmy do świadomego, re-
gularnego łowienia dużych 
karpi, bo uważam, że napraw-
dę można to robić i to nie tylko 
w łowiskach komercyjnych. 
Pierwszym i najważniejszym, 
moim zdaniem, warunkiem 
jest mentalne pogodzenie się, 
że ilość nie idzie w parze z ja-
kością. Być może taktyka zro-
bienia statystycznie jak największej licz-
by brań w końcu da „konia” na macie. 
Natomiast moje doświadczenie podpo-
wiada mi, że na okazy trzeba polować. 
Jeżeli nie jesteście gotowi siedzieć bez 
pika, zjeżdżać pokonani, a po nocce bez 
brania wasza głowa każe wam coś zmie-
nić, żeby mieć jakieś branie, choćby ma-
łego bączka, to nie jest jeszcze ten czas. 
Uważam, że każdy musi się wystrzelać, 
żeby osiągnąć wewnętrzny spokój, po-
zwalający mieć tylko i aż kilka brań w 
sezonie, ale większych ryb. 
Jeżeli wybierzecie zbiornik, kolejnym 
istotnym krokiem będzie lokalizacja 
wielkich ryb. Duże karpie, wykluczając 
ruchy tarłowe, nie są osobnikami żyją-
cymi stadnie i raczej chodzą własnymi 
drogami. Omijam zatem miejsca, w któ-

rych jest najwięcej brań, a 
także klasyczne hot pointy, 
w których łowią wszyscy. 
Branie w takich miejscach 
jest raczej dziełem przy-
padku i może mieć miejsce, 
jak ryby są na mega żarciu. 
Zauważyłem, że aktywność 
ryb, a także konkurencja 
nad wodą decyduje o tym, 
w jakich miejscówkach że-
rują ryby. W wodach poddanych dużej 
presji zanęta wysypana w typowych hot 
pointach często nie była wyjadana i zale-
gała na dnie. Natomiast wysypanie paru 
garści kulek w nietypowych miejsców-
kach często dawało ładne ryby. 
Nigdy nie bagatelizuję stref przybrzeż-
nych. Złowiłem wiele pięknych karpi w 

odległości nie większej niż 30 m od brze-
gu. W ciągu wielu spędzonych nad wodą 
lat złowiłem zaledwie kilka dużych ryb z 
często obławianych miejscówek. Z reguły 
były to brania w dziwnych porach, w któ-
rych karpiowa młodzież była nieaktywna. 
Krótko mówiąc, jeżeli z nocy miałem kil-
ka brań, po których aktywność ryb usta-
ła, a około południa jedno pojedyncze, to 
z reguły była to większa ryba. Jakby stary 
wielki karp nie miał ochoty konkurować 
o pokarm ze stadem mniejszych ryb. Coś 
w tym jest, po pierwsze są one wolniejsze, 
po drugie musiałyby wygrać w konku-
rencji pokarmowej ze znacznie większą 
ilością małych i średnich ryb. Nawet je-
żeli na obrzeżach łowiska kręci się poje-
dyncza wielka ryba i wyjada pojedyncze 
cząstki zanęty, to ma ona naprawdę małą 
szansę na wyprzedzenie młodszych bra-
ci i zjedzenie przynęty. Szczególnie, że w 
większości przypadków pachnie ona in-
tensywniej niż kulki zanętowe, a także ma 
neutralną pływalność. 
Powoli dochodzimy do właściwych 
wniosków. Po pierwsze postawienie 
zestawu w centrum pokarmowym nie 
jest najlepszym pomysłem, po drugie 
polowanie nie polega na tym, że nasza 
przynęta jest tak prowokująca, że zje ją 
pierwsza ryba, która weszła w łowisko. 
Wydaje mi się, że, w łowisku często po-
zostają resztki zanęty albo pojedyncza 
przynęta i wtedy pojawia się koń, który 
ją „ziewnie”. Jeżeli mam taki komfort i 
przed zasiadką mogę wcześniej kilku-
krotnie zanęcić, to na pewno zwiększy 
to moje szanse. Duże ryby często potrze-
bują więcej czasu, żeby wjechać w łowi-
sko i zacząć jeść. Natomiast jeżeli przez 
czas, kiedy nęciłem, ryba kilka razy zja-
dła gdzieś na skraju parę wartościowych 
kulek, to z dużą dozą prawdopodobień-
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Odkąd sięgam pamięcią, 
zawsze miałem hopla 
na punkcie dużych karpi 

W przełowionych łowiskach pojedyncza 
kulka zanętowa to dobra przynęta

5 kulek i garść konopi na zestaw 
to taktyka na grubego zwierza 
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stwa wróci po kolejne. Właśnie tam po-
winien leżeć zestaw dyskretnie obsypa-
ny kilkoma takimi samymi boilami jak 
ta na włosie. 
Ostatnio analizowałem przynęty, a 
także przypony, na które udało mi się 
złowić wielkie karpie. Przez wiele lat 
przewijają się różne smaki, natomiast 
zawsze są to małe przynęty. Mały bał-
wanek, orzech z pływaczkiem, poje-
dyncza kulka zanętowa, ewentualnie 
dwie tonące o mniejszej średnicy. 
Preferencje ryb bardzo często wyni-
kają z tego, na co aktualnie łowimy. 
Trudno jest przecież złowić karpia 
na truskawkę, skoro na wszystkich 
zestawach jest Robin Red. Ponadto, 
jeżeli w danym miejscu łowimy war-
tościową rybę na jakąś określoną kul-
kę, to tak naprawdę nie wiadomo, czy 
gdyby była tam postawiona inna, nie 
złowilibyśmy tej ryby. Ważniejsza jest 
wiara w to, co sypię do wody i co za-
łożyłem na włos, ponieważ pozwala 

mi to z wolnym umysłem czekać na 
to jedno jedyne branie. Jeżeli chodzi 
o małe przynęty – o dziwo – wcale 
nie mam więcej przyłowów w postaci 
białorybu, a także małych karpików. 
Jakiś czas temu mój kolega siedział na 
Rybniku i łowił podobnie jak wszyscy 
na dwa „ping pongi”. Po sześciu do-
bach miał jedno branie, na dodatek 
ryba spadła. Ryba ewidentnie stała, a 
wiele ekip siedziało bez brania. Roz-
mawialiśmy przez telefon codziennie 
po parę razy i w końcu udało mi się 

namówić go na drobne przynęty, inne przy-
pony i inną taktykę. Efekt był taki, że w dwie 
doby złowił kilkanaście karpi, w tym dwa 
naprawdę duże i ani jednego leszcza, jazia 
i innej małej ryby. O dziwo, mała przynęta 
nie sprowokowała brań drobnicy, której jest 
w tym łowisku mnóstwo. 
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Po dobie płynę sprawdzić 
kulki i przestawić zestaw

W zaczepach strzałówka 
o wytrzymałości 70 lb to standard 

Po kilku dobach bez pika, 
ten cud natury postanowił się 
nade mną zlitować



Wielkie karpie naprawdę nie biorą codziennie, 
warto wykorzystać każde branie. Przez wiele lat 
w poszukiwaniu ryb z moich snów, zjeździłem 
Polskę wzdłuż i wszerz. Złowiłem je dopiero 
wtedy, kiedy tak naprawdę poświęciłem się i 
poznałem zbiorniki, w których łowiłem. Wy-
magało to czasu i pokory. Wiele razy wracałem 
pokonany, ze zrujnowaną psychiką. Obrażałem 
się na wody, a także na ryby, na które polowa-
łem, by trochę odpocząć i nie oszaleć. Kiedy na 
chwilę o tym zapominałem, w najmniej oczeki-
wanym momencie jakiś nie znoszący sprzeci-
wu głos kazał mi wracać i próbować dalej. Dać 
sobie szansę, kolejny raz poczuć to coś. Coś, 
czego nie da się opisać słowami, kiedy wielki, 
prawie gotowy do podebrania karp wynurza się 
z wody, a ja mimo upływu czasu ciągle trzęsę 
się jak gówniarz. Jesteśmy u progu nowego se-
zonu, poukładajcie sobie go tak, żebyście i wy 
trzęśli się z emocji. 
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Wiele osób funkcjonuje według utartych stan-
dardów i boi się pójść własną drogą. Argument, 
że łowię grubo, bo wywożę na 400 m i nie chce 
mi się pływać po leszcza, dla mnie nie jest żad-
nym argumentem. 
Przez ostatnie parę lat często łowiłem na jed-
nego orzecha i małego pływaczka 10–12 mm. 
Naprawdę nie złowiłem więcej małych ryb, 
mało tego, statystyki dużych ryb położonych 
na macie znacznie wzrosły. Duża kulka emituje 
do wody tak wiele informacji, że w większości 
przypadków rzucają się na nią małe pazerne 
ryby, które pierwsze odwiedzają łowisko. Dwie 
to swego rodzaju wisienka na torcie, na którą 
leszcze czy jazie turlają tak długo, aż w końcu się 
nawleką, bardzo często z zewnętrznej strony. W 
wyeliminowaniu drobnicy często nie pomagają 
nawet najdłuższe włosy. Wydaje mi się, że różno-
rodność smaków, na które w różnych okresach 
złowiłem swoje wielkie karpie świadczy o tym, 
że jest to tak naprawdę sprawa drugorzędna. Do-
wodem na to jest fakt łowienia tych samych ryb 
przez innych wędkarzy na zupełnie inne przynę-
ty. Jeżeli wybiorę miejscówkę i właściwie ją zanę-
cę, pierwszym najważniejszym krokiem jest do-
bre postawienie zestawu. Oczywiście uwzględ-
niając specyfikę dna, to, gdzie leży zanęta, gdzie 
jest centrum pokarmowe, a także domniemany 
kierunek, z którego przypłyną ryby. 
Następnym jest właściwa prezentacja przy-
nęty na przyponie, którego karp nie wypluje, 
a dopiero później co to za kulka. W zasadzie 
używam dwóch przyponów, pozostałe to tak 
naprawdę błąd statystyczny. Trochę dłuższy 
niż klasyczny Blow Back z długim włosem 
i hakiem typu banan. Jeżeli ostrze haczyka i 
oczko, z którego wychodzi plecionka tworzą 
kąt zerowy, nie stosuję żadnych pozycjonerów 
ani rurek termokurczliwych. To wystarczy, aby 
podczas próby wyplucia hak się obrócił i za-
czepił w dolną wargę. Wiążę go na miękkiej, 
tonącej plecionce, której wytrzymałość oscy-
luje w granicach 30–45 lb. Długość włosa od 
kółeczka do przynęty to minimum 3 cm, a cza-
sami nawet 4 cm. Kiedyś był to mój przypon na 
Rainbow, dziś używam go wszędzie. Rodzime 
karpie mają równie wielkie pyski, a mechani-
ka zestawu doskonale się spisuje na wszystkich 

wodach. Drugim przyponem 
jest sztywniak typu D-Rig, za-
wiązany z grubej linki mono, 
o średnicy około 0,6 mm. 
Używam go, jeżeli ryby mnie 
oszukują i wyjadają zanętę, a 
nie ma brań, a także w przy-
padku łowienia na orzechy 
tygrysie. Jeżeli drobnica albo 
raki plączą miękkie przypony, 
klasyczny sztywniak z pętlą D 
jest lepszym rozwiązaniem. 
Jeżeli chodzi o sprzęt, to jest 
raczej dostosowany do wa-
runków, w których łowię. 
Wielkie karpie z reguły nie są 
jakimiś superwojownikami, 
natomiast miejsca, w których 
je łowię, są pełne zawad i uży-
wanie finezyjnego sprzętu jest 
proszeniem się o guza. Więk-
szość dużych karpi wzięła w 
takich miejscach, że hol do 
brzegu był niemożliwy. Przy 
wędkach mam naszykowa-
ny ponton z podbierakiem, a 
także tyczką do odczepiania 
linki z zaczepu. Po braniu, w 
zależności od charakteru łowiska albo odcią-
gam rybę od zaczepów albo płynę po nią. Jeżeli 
łowię w zaczepach, płynę po karpia na luźnej 
plecionce i zaczynam właściwy hol dopiero jak 
mam strzałówkę na kołowrotku i bezpośredni 
kontakt z rybą. Wbrew pozorom, przy zacho-
waniu spokoju i wprawie, nie jest to nic trud-
nego. Dzięki temu, że nie drę ryb do brzegu, nie 
tracę ich w głupi sposób. Wszędzie tam, gdzie 
to możliwe, pływam po ryby i holuję je piono-
wo z pontonu. Po pierwsze, omijam wszystkie 
możliwe zaczepy po drodze, po drugie unikam 
przetarcia linki o racicznice i inne ostre przed-
mioty. Po trzecie, taki hol trwa krócej niż darcie 
ryby z dużej odległości do brzegu – jest mniej-
sze prawdopodobieństwo wyrwania jej haka. 
Jeżeli przeanalizuję, w jaki sposób ja i moi kole-
dzy traciliśmy ryby, to, wykluczając sytuacje, że 
wiatr uniemożliwiał wypłynięcie, w większości 
przypadków robiliśmy to na własne życzenie. 
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Kolejna doba bez „pika” to 
normalne przy polowaniu na okazy

„Działa” wycelowane, jedyne co teraz 
mogę zrobić to uzbroić się w cierpliwość
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KRÓTKIE 
ZASIADKI 
Z TACZKĄ  

tekst  |  foto: ANDY MAKER

Gdy masz  taczkę,  możesz  podróżować.  Uwielbiam k rótk ie 
zas iadk i .  Pełną mobi lność  zapewnia  mi  taczk a t ranspor towa. 

Nad wodą zachowuję s ię  jednak nieco niestandardowo. . .
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Krótkie zasiadki mogą przynieść 
wspaniałe rezultaty, gdy łowimy po-
prawnie i właściwie do nich podcho-
dzimy. Nawet kilka godzin po pracy 

lub całodzienna zasiadka dają szansę wędkarzo-
wi na znalezienie ryb. Dla mnie kluczem jest za-
wsze motywacja wędkarza – jeśli nie poświęcisz 
czasu na znalezienie ryb, to ci się nie uda.
Media społecznościowe zalewa fala zdjęć z gwiż-
dżącymi czajnikami, zachodami słońca lub do-
skonale ułożonymi wędziskami i często, gdy to 
widzę, kpiąco się uśmiecham. Zawsze, gdy zoba-
czę takie piękne zdjęcia, moja pierwsza myśl to: 
„a więc nic nie złowiłeś”. 
To nie po mojemu. Jadę na karpie, aby łowić kar-
pie. Oczywiście wyjazdy na ryby mają także swój 
wymiar towarzyski albo też odwrotnie – jest to 
szansa na spędzenie czasu w samotności. Jednak 
najważniejszą sprawą pozostaje złowienie ryby.

Kilka lat temu razem z moim synem Tomem 
spędziliśmy wiele całodziennych wypadów nad 
kompleksem zbiorników Walthamstow. Od 
pierwszych promieni słońca aż po ostatnie jeź-
dziliśmy wokół zbiornika, a jedynym celem było 
złowienie jak największej liczby karpi. Bardzo 
często, szczególnie jeśli chodzi o Toma, kończy-
ło się to tym, że łowiliśmy więcej niż większość 
wędkarzy na całym łowisku. Dotyczyło to szcze-
gólnie wędkarzy, którzy po zajęciu stanowiska 
siedzieli na nim przez całą swoją zasiadkę.
Każdy postępuje po swojemu i łowi jak mu wy-
godnie. Wszyscy jeździmy na ryby z własnych 
powodów i szanuję poczynania każdego wędka-
rza. Tom zwykł żartować, że kiedy inni wędkarze 
zadowalają się siedzeniem na łowisku, to rosną 
nasze szanse na dobry wynik. Tak czy owak naj-
ważniejsze jest wczesne rozpoczęcie łowienia i 
robienie jak najwięcej w każdej cennej minucie 
nad wodą. Dla tych z was, którzy nie wiedzą, 
na łowisku Walthamstow można łowić tylko w 
dzień. Ponieważ mieszkamy w hrabstwie Kent, 
podróż jest dla nas zbyt długa, aby marnować 
czas po przyjeździe.
Odkryłem dla siebie odmienny rodzaj krótkiej 
zasiadki, a mianowicie wykorzystanie samej 
końcówki dłuższej wyprawy. Pozwólcie, że wy-
tłumaczę. Jeśli jestem nad wodą przez dwie noce, 
to planuję łowienie na koniec wieczora ostatnie-
go dnia, a nie rano. 

To jest ostatni poranek trzydniowej 
wyprawy, ale nie mojej zasiadki 

K

Wszystko, co jest niepotrzebne 
zostaje załadowane do samochodu

Dzięki bocznym zamkom w taczce 
Explorer mam dostęp do sprzętu 
bez rozładowywania całej taczki
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Większość ludzi łowi do ostatniego ranka, 
a potem się pakuje. Tymczasem ja traktuję 
ten ostatni dzień jako odrębną sesję.
Często przed końcem zasiadki widzę 
oznaki karpi i wiem, że moja „dzienna wy-
prawa” jest wciąż przede mną. Mam nawet 
kumpli, którzy w taki ostatni dzień wypra-
wy mówią: „Nigdzie się nie ruszam, pora 
do domu”. Tymczasem ja już przeglądam 
sprzęt i planuję ostatni ruch, zwłaszcza gdy 
zobaczę ryby w innych strefach jeziora.
W skrócie wygląda to tak, że w ostatni ra-
nek pakuję sprzęt i wsadzam wszystko, co 
niepotrzebne do samochodu. Zostawiam 
tylko taczkę i ładuję ją najważniejszymi 
rzeczami: elementami zestawów, małą 
ilością przynęt, wędkami i kołowrotkami, 
podbierakiem, matą i oczywiście zesta-
wem do przygotowania ciepłego napoju. 
Koniecznie taki zestaw!
Wykorzystuję mobilność całości i łowię 
„wprost z taczki”, wyładowując z niej je-
dynie to, co akurat jest potrzebne. Dzięki 
taczce Explorer mogę wykorzystywać 
podczas łowienia jej modułowy system, 
który pozwala na łatwy dostęp do całe-
go wyposażenia. Prawdę mówiąc, dzięki 
bocznym zamkom w dolnej torbie, do-
stęp do wyposażenia jest niezwykle pro-
sty, nawet bez konieczności zdejmowania 
większych rzeczy z góry. Oznacza to, że 
cały czas pozostaję całkowicie mobilny i 
natychmiast mogę się przenieść.
Zestawy zazwyczaj pozostają zawiązane 
do wędzisk, a tak naprawdę to cały czas 
żyją na wędziskach. Stosuję pewną małą 
sztuczkę, która oszczędza mi trochę czasu 
i trudu. Niektórzy mówią nawet, że jest 
całkiem sprytna. Tam gdzie jest to dozwo-
lone, używam przyponu 360, ale wiążę 
długą pętlę na końcu przyponu z plecion-
ki Core-Tex, którą przekładam przez duże 
oczko krętlika z pierścieniem oraz na ha-
czyk, co tworzy połączenie pętli do pętli. 
Czasami zmieniam przypon na Multi Rig 
i wtedy odwiązuję przypon z pętli i wyko-
rzystuję moją dużą pętlę, która przechodzi 

przez oczko haczyka, tworząc przypon 
Multi. Aby lepiej pokazać o co mi chodzi, 
zrobiłem kilka zdjęć. Mam nadzieję, że 
dobrze oddadzą one to, jak szybko można 
dokonać zmiany przyponu.
Jeśli zobaczę oznaki przebywania ryb na 
jeziorze, nie marnuję czasu na przygo-
towanie przyponu i bardzo rzadko nęcę 
łowisko, chyba że uważam to za stosowne. 
Najczęściej jednak wykorzystuję każdą na-
dążającą się okazję i zestaw z przynętą jest 
zarzucany tylko w miejsca oznak przeby-
wania lub żerowania ryb.
Chciałbym w tym miejscu napisać coś o 
zestawach. Podczas takich krótkich wy-
praw mój przypon, który jest 
praktycznie zawsze wykonany z 
plecionki w otulinie Core-Tex, 
jest dość długi. Jest tak dlatego, 
że podczas przerzucania zesta-
wów w miejsca występowania 
ryb, nigdy nie jestem całkowicie 
pewien na co opadnie przypon. 
Myślę, że dłuższy przypon oraz 
zestaw z ciężarkiem na klipsie 

Pojedynczy zestaw został zarzucony w 
miejsce, gdzie ryby często się pojawiają

Moje zestawy cały czas 
pozostają na wędkach, 
co oszczędza cenny czas

Do taczki zabieram 
jedynie niezbędne rzeczy

Sztywne wieko torby do taczki tworzy 
doskonałe miejsce dla najważniejszych 
akcesoriów, wyciągniętych z torby

dają mi większą szansę na dobrą prezenta-
cję przynęty. W takiej sytuacji nie ryzykuję 
i nie ponawiam rzutów, gdyż mogłoby to 
kosztować utratę jedynej szansy na złowie-
ni ryby.
Wędki najczęściej kładę na ziemi i pozo-
stawiam luźną żyłkę, a na szpulę kładę 
kamień lub coś podobnego. Przy okazji 
powiem, że jest to jedyna sytuacja, kiedy 
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łowię na luźne żyłki – nie jestem wielkim 
fanem tej metody.
Kolejną ważną sprawą jest oddalenie się 
od brzegu. Często takie mobilne zasiadki 
wymagają technik skradania, a nie kla-
sycznego pokazywania się nad brzegiem. 
Z taczki biorę jedynie podbierak, matę i 
zestaw do parzenia herbaty. Pamiętajcie, 
zawsze zestaw do herbaty!
Wierzch torby do taczki pełni rolę stolika 
do namiotu, zaś wszystkie akcesoria do 
budowy zestawów, które zabieram ze sobą, 
mieszczą się w najmniejszym pojemniku 
na akcesoria. Takie zasiadki nie polegają 
na zabieraniu nad wodę olbrzymiej ilości 
sprzętu – najważniejsza jest skuteczność. 

Jeśli czuję, że minęło sporo czasu bez 
efektu, to zmieniam miejsce. Spakowanie 
taczki zajmuje mniej niż minutę, składam 
wędki i mogę jechać dalej. Wtedy cała 
operacja znów się powtarza.
Jestem zadowolony, że maksymalnie wy-
korzystałem ten ostatni dzień zasiadki i 
mogę z radością wracać wieczorem do 
domu. Cieszę się z włożonego wysiłku i 
nagród, które otrzymałem wykorzystu-
jąc tak wiele okazji. Wolę to niż jazdę do 
domu rano i rozpamiętywanie tego, ile 
szans mógłbym jeszcze wykorzystać, gdy-
bym pozostał nad wodą.

Kończę swoją zasiadkę 
grubiutkim lustrzeniem 

Wędki często kładę na ziemi – dlatego 
nie potrzeba podpórek i sygnalizatorów

Używam jej potem jako 
pętli do wymiennego 
Multi Riga. Jakże to sprytne

…oraz krętlik, 
zdejmując całkowicie 
odcinek z haczykiem

Stosuję pętlę na swoim 
przyponie 360, którą
przekładam z powrotem 
przez haczyk…

MÓJ PATENT
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o właśnie wtedy wędkarze zaczęli zwracać uwagę na zawar-
tość białka w swoich przynętach, jednak w tamtym okre-
sie istniało wiele wątpliwości, np. jakich składników użyć. 
Dopiero pod koniec lat siedemdziesiątych i na początku 

osiemdziesiątych zaczęto używać białek z mleka, takich jak kazeina. 
Były to czasy, które doprowadziły do olbrzymiego przełomu w two-
rzeniu przynęt. Wędkarstwo karpiowe stało się o wiele bardziej me-
todyczne, ponieważ rosła liczba wędkarzy. Zaczęły powstawać firmy, 
które wykonywały coraz więcej testów i badań. Takie były początki, a 
prekursorami tego typu przynęt byli Kevin Nash i Rod Hutchinson. 

HNV, czyli High Nutrition Value to nie jest wirus,
 którym zarażona jest kulka, ale angielskie

określenie przynęty wysokobiałkowej. Historia tej przy-
nęty zaczyna się w roku 1972, kiedy to Fred Wilton napi-
sał artykuł w broszurce stowarzyszenia British Carp Study 

Group. Jego teoria głosiła, że karp musi mieć wszystko, 
czego potrzebuje, ale w jednej przynęcie. 

Co dzisiaj dla współczesnych karpiarzy znaczy przynęta o wysokiej wartości 
odżywczej? Pierwsze skojarzenie to kulka, która ma w swoim składzie wszyst-
kie najlepsze składniki, jakie są obecnie dostępne na rynku i jakie można sobie 
tylko wymyślić. Wymagania wobec współczesnych przynęt są ogromne. Wyda-
wałoby się, że jest to przynęta, która powinna być skuteczna zawsze i wszędzie. 
Niestety. to tylko teoria. Nawet dzisiaj, pomimo ogromnego postępu w tworze-
niu przynęt, nie ma kulki skutecznej w każdych warunkach. Karpiarze, którzy 
wybierają kulki tylko ze sklepowej półki muszą zdać się na informacje podane 
przez producentów przynęt, a z tym bywa różnie, bo informacje są często dość 
lakoniczne i ogólne. Dla mnie to kolejny argument, aby przekonywać karpia-
rzy do tworzenia własnych przynęt. Dlatego w tym tekście chciałbym zachęcić 
wszystkich tych, którzy będą chcieli stworzyć miks o bardziej skomplikowanym 
składzie do zrobienia kulki o wysokiej wartości odżywczej. 

Preparaty witaminowo-
-aminokwasowe 

Koncentrat białek 
serwatkowych 

Wybór składników 
jest ogromny 

T

KULKI

HNV
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Tworząc swój przepis i wybierając do niego odpowiednie składniki, najpierw 
dzielę je na białka roślinne i zwierzęce, ale to nie wszystko – dodatkowo rozdzie-
lam składniki białkowe w możliwie jak największym stopniu, aż do budowy 
aminokwasowej danego składnika. To pozwala mi później stworzyć profil ami-
nokwasowy przynęty. Typowy podział miksu na białko, węglowodany i tłuszcz 
to, niestety, za mało. W tym przypadku przynęta musi dostarczać źródła stymu-
lacji do żerowania w sposób zmaksymalizowany i zoptymalizowany, co nie jest 
łatwą sztuką, bo wymaga doświadczenia i cierpliwości w testowaniu różnych 
składników i dodatków. Aby sobie ułatwić zadanie korzystam z tabel (UWA-
GA! tabele zamieszczamy w dodatku do tego tekstu, który można znaleźć w 
Aktualnościach na portalu karpmax.pl). Pierwsza tabela zawiera 10 amino-

kwasów egzogennych, czyli takich, które muszą być dostarczone w pożywieniu 
i ich zapotrzebowanie na jeden kilogram miksu. Druga tabela zawiera zapo-
trzebowanie w odpowiednią ilość witamin. Ponieważ każdy składnik, którego 
będę używał w miksie jest rozpisany do budowy aminokwasowej – wiem, jaką 
ilość procentową danego składnika należy użyć w miksie. Za przykład posłuży 
mi miks na bazie mączek rybnych z dodatkami i zobrazuje, w jaki sposób do-
brać odpowiednie składniki:

Mączki rybne – 25%
Mączka z kryla – 5%
Kazeina – 5%
WPC 80 – 5%
Izolat sojowy – 20%
Mąka kukurydziana – 15%
Drożdże piwne – 5%
Semolina – 10%
Nasiona (konopie) – 10%
Olej, np. łososiowy – 15 ml 
Aminokompleks – 5 ml do 10 ml

Jednym z najważniejszych i najlepszych składników 
przynęty będzie hydrolizowane białko rybne poddane 
obróbce enzymem. Dlatego warto użyć kilku rodza-
jów mączek, takich jak pre digest czy LT 94. Istnieje 
wiele innych hydrolizowanych, poddanych obróbce 
enzymami składników, które można wykorzystać w 
miksie, np. proszek wątrobowy. Zawartość procento-
wa danego składnika uzależniona jest od zawartości 
aminokwasów i witamin. Dla przykładu, mączkom 
rybnym brakuje aminokwasu tryptofan i witamin 
A, D, C. Dlatego uzupełnieniem są białka mleka. Do 
wyboru mam kilka rodzajów tych białek, takich jak 
koncentrat białek serwatkowych w (skrócie WPC), 
kazeina, laktoalbumina czy kilka rodzajów kazeinia-
nów. Różnica polega na przyswajalności danego biał-
ka przez układ pokarmowy i rozpuszczalności w wo-
dzie. Kompromisem jest oparte na tabeli wymieszanie 
przynajmniej dwóch rodzajów białka. I wydawałoby 
się, że miks oparty na samych białkach zwierzęcych 
jest gotowy. Nic bardziej mylnego, bo przynęta o zbi-
lansowanej wartości odżywczej wymaga uzupełnienia 
w białka roślinne. 

Przygotowanie 
miksu

Ważenie 
składników

Dodawanie 
ekstraktów

Przygotowanie ciasta na 
bazie gotowego miksu

Ciasto 
jest gotowe

Gotowe 
wałki

Zrolowane 
kulki
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Pomijam już to, że takiego miksu nie da się zro-
lować. Doskonałym uzupełnieniem jest więc izo-
lat sojowy – najwyższej jakości białko roślinne. 
Zawartość białka na poziomie 90% to znakomity 
profil aminokwasowy, składnik lekkostrawny i 
doskonale przyswajalny. Drożdże piwne lub skon-
centrowane są uzupełnieniem witamin z grupy B 
i zawierają ponad 40% białka. Popularna i często 
lekceważona mąka kukurydziana uważana za wy-
pełniacz w miksie, ma 8 z 10 niezbędnych aminokwasów. Ziarna ta-
kie jak konopie czy rzepak są niezbędnym składnikiem w miksie – dla 
przykładu konopie zawierają 25% białka, 28% węglowodanów i 35% 
tłuszczu, ale mają też znakomity profil aminokwasowy. Końcowym 
uzupełnieniem jest Semolina, która ma ułatwiać rolowanie miksu. 
Ważnymi dodatkami są oleje roślinne i zwierzęce, np. konopny, sojowy, 
rybny o różnych odmianach. Olej dodaję do każdego rodzaju miksu 
na poziomie od 15 ml do 30 ml na kilogram mieszanki. Są jeszcze do-
datki, takie jak aromaty i słodziki. Ich wybór jest ogromny, a używanie 
jest indywidualnym wyborem każdego karpiarza. Ponieważ kulki będą 
poddane obróbce termicznej, wymagają uzupełnienia w preparaty ami-
nokwasowe czy ekstrakty. Teoretycznie można obliczyć straty witamin 
podczas gotowania czy parowania, ja jednak uważam, że mimo wszyst-
ko miks należy uzupełnić przede wszystkim w witaminy, ponieważ ich 
straty są zawsze największe. 

Do wyrobienia ciasta najczęściej używane są jajka, ale również z po-
wodzeniem można użyć albuminy, pozostaje tylko zrolować wybrany 
rozmiar kulek i oczywiście ugotować lub uparować. Długoterminowe 
przechowywanie kulek wymaga mrożenia lub użycia konserwantu. 
Nie jestem zwolennikiem dodawania środków konserwujących do 
kulek. Oczywiście jest to moje osobiste uprzedzenie, ale konserwant 
to związek chemiczny i moim zdaniem w kulkach nie jest koniecznie 
potrzebny. 
Przykład miksu na bazie mączek rybnych to tylko niewielki fragment 
możliwości, w jaki sposób można wybierać i kompletować składniki 
miksu o wysokiej wartości odżywczej. Istnieje ogromna ilość skład-
ników roślinnych i zwierzęcych, które można wykorzystać do two-
rzenia kulek domowym sposobem. Zdaję sobie sprawę z tego, że wy-
szukiwanie szczegółowych danych, takich jak profile aminokwasowe 
czy zawartość witamin w każdym produkcie, może nastręczyć wielu 

trudności, ale jeżeli ktoś myśli o tworze-
niu własnych przynęt na wyższym niż 
przeciętnie poziomie, musi poświęcić o 
wiele więcej czasu na zdobywanie wie-
dzy i doświadczenia. Skuteczna przynęta 
na jednej wodzie jest ignorowana przez 
ryby na innej. Dlatego sztuka stworzenia 
skutecznej przynęty to nieustanne po-
szukiwanie i zestawianie ze sobą odpo-
wiednich składników. Kulki proteinowe 
wykonane domowym sposobem dają 
możliwość stworzenia własnej i niepo-
wtarzalnej przynęty. Nie ma większej 
satysfakcji, jeżeli uda mi się zrobić od-
powiedni miks i dopasować go do łowi-
ska. Zachęcam do takich poszukiwań, 
bo naprawdę warto.

Gotowanie 
kulek

Kulki się 
suszą

Pełnołuski na własnoręcznie wykonane 
kulki. Satysfakcja podwójna
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WYTROPIĆ 
KARPIA

Zmienianie  co chwi lę  stanowisk a i  miejsca  połowu 
w pogoni  za  k arpiami ,  to  z  pewnością  nie  jest 

moja  ulubiona takt yk a.  Uwielbiam s iedzieć, 
obser wować wodę i  czek ać na tego jedynego, 

któr y  gdzieś  tam s ię  czai  na  moją  pr z ynętę.  
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rendy jednak ciągle się zmieniają i 
musiałem spróbować innego sposo-
bu łowienia. Zauważyłem także, że 
w ostatnim roku aktywne łowienie 

karpi niejednokrotnie było znacznie efektyw-
niejsze niż długie oczekiwanie, aż wejdą w ło-
wisko. Zacząłem więc stosować taktykę tropie-
nia karpi. 
Tropienie karpi to w zasadzie metoda bardzo 
stara i stosowana głównie przez Anglików. 
Nasi karpiarze raczej preferują typowe biwa-
kowanie, choć zauważam ostatnio w tej materii 
zmiany. U mnie wyszło to zupełnie przypad-
kiem – z braku czasu musiałem zadowolić się 
kilkugodzinnymi zasiadkami, często tylko za 
dnia. Pierwsze próby takich zasiadek zupełnie 

T za nimi nie przemawiały. Myślałem sobie – jak 
ja mam złowić w ciągu 6–8 godzin karpia i w 
dodatku bez wcześniejszego nęcenia? Jednak 
sytuacja wyglądała stosunkowo prosto: albo 
kilka godzin nad wodą, albo wcale. Chyba nie 
muszę pisać, którą opcję wybrałem. 

Woda do tropienia
Mając te kilka godzin do dyspozycji, aby zwięk-
szyć swoje szanse, musiałem wybrać odpowied-
nią wodę. Moim wyborem są przede wszystkim 
małe kilkuhektarowe zbiorniki, gdzie jestem w 
stanie wzrokiem objąć całą powierzchnię. Jest 
to niezwykle ważne, bo namierzenie karpi w 
wielkiej, kilkusethektarowej wodzie graniczy-

łoby z cudem. Chyba że łowisko byłoby nęcone 
od kilku tygodni, a karpie znałyby daną miej-
scówkę, ale przecież piszę tu o szybkim łowie-
niu bez przygotowania. 
Warto też łowić w małych komercyjnych wo-
dach, zwłaszcza jeśli ktoś ma blisko do zbior-
nika. Populacja ryb w takich akwenach jest 
znacznie większa, a więc i szanse na branie 
wzrosną. Sam jednak wybrałem małą glinian-
kę znajdującą się w moich okolicach, gdzie jest 
wystarczająca populacja karpi, aby mieć szansę 
na połów. 
Oczywiście tropię karpie nie tylko podczas tych 
krótkich wypadów, ale także na tych dłuższych. 
Kiedy siadam w fotelu i zastanawiam się, dla-
czego dziś nie brały, ruszam w poszukiwaniu 
oznak żerowania lub przebywania karpi. 

Znaki
Jak wiadomo, żeby zwiększyć swoje szanse 
na skuteczne łowienie, muszę znać akwen, w 
którym łowię. Na starcie wywożę zestawy w 
znane mi miejscówki, gdzie miałem najwięcej 
brań na wcześniejszych zasiadkach. Jak tylko 
zestawy wylądują w łowisku, siadam w fotelu i 
intensywnie obserwuję wodę. Wiele razy same 
karpie swoimi majestatycznymi spławami jak-
by krzyczały do mnie – tu jesteśmy! Pomogło 
mi to wiele razy wywieźć zestaw w odpowied-
nie miejsce. Same spławy to jednak za mało, 
muszę zawsze dobrze położyć zestaw. Używam 
do tego łódki z echosondą – pomaga mi namie-
rzyć najciekawsze miejscówki. Jeśli mam zatem 
namierzone karpie i zestaw dobrze leży, zwięk-
szam szanse maksymalnie. 

Wytropiony okaz 
z mojej glinianki

 Rapid System do szybkiego napełniania 
– doskonały sposób na niewielką ilość 
zanęty obok zestawu

Okulary polaryzacyjne są 
nieodzowne, gdy chcemy 
wypatrzeć ryby 
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Nowoczesny 
sposób tropienia

Echosonda pokazała na 11 m rybę 
„przyklejoną” do dna 

…i efekt po wrzuceniu
do wody  

JAK SYPAĆ?
Najlepiej do wody i z głową. Tro-
pienie karpi wymaga delikatniejsze-
go sypania. W każdej chwili mogę 
zmienić miejsce, więc duża ilość za-
nęty mija się z celem. To ja szukam 
karpi, a nie one mojego żarełka i na 
tym się skupiam. Ma być szybko i 
niesycąco. Dobrym rozwiązaniem 
jest pojedynczy worek PVA zalany 
sosem i w większości wypełniony 
pelletem o różnych średnicach. Ta-
kie rozwiązanie stosuję najczęściej 
wtedy, kiedy wędkę zarzucam z 
brzegu. Jeśli wywożę łódką, wsypu-
ję do obu komór po łopatce pellet 
miksu, kilka kulek i orzechów ty-
grysich. Całość zalewam sosem i 
płynę na uczęszczaną przez karpie 
miejscówkę. Jeśli mam natomiast 
naprawdę mało czasu na łowienie, 
rozrabiam zawsze Gejzer Stick Mix 
z dodatkiem pellet miksu. Wszystko 
zalewam i mieszam. Dzięki wielkiej 
buzującej chmurze w wodzie za-
pach rozchodzi się błyskawicznie. 
Efekt jest powalający – mam wielką 
chmurę roznoszącą składniki zanęty 
i aromaty. Karpie, jeśli są w okolicy, 
przypływają natychmiast, a ja mogę 
być spokojny o swoje połowy. 

Gejzer w woreczku PVA plus 
kulka oklejona pastą… 

Spławy to nie wszystko, bo czasami ich po 
prostu brak. Jednak często widać po tafli 
wody, że jedna część akwenu żyje, bo tworzą 
się oczka, a w drugiej panuje cisza. To dla 
mnie również znak, że to tam warto skupić 
się na łowieniu. Jeśli jest to wiosna, będą to 
płytkie i nasłonecznione części akwenu. Jeśli 
panują upały, wybieram miejscówki na na-
wietrznej stronie, gdzie woda jest bardziej 
natleniona. Późną jesienią zwracam uwagę 
na miejsca głębsze i muliste, gdzie karpie 
znajdują pokarm, którego w tym okresie za-
czyna ubywać. 

Tropienie z echosondą
Nowe technologie pozwalają na jeszcze szyb-
sze odnajdywanie skupionych ryb. Używam 
do tego celu echosondy zamocowanej do 
łódki zdalnie sterowanej. Wiele razy udawało 
mi się namierzyć wędrujące karpie lub sku-
pione w jednej okolicy, właśnie dzięki łódce 
z echem. Mało tego, potrafiłem wyczytać, czy 
w danej porze żerują w toni, czy też z dna. 
Sprawa jest banalnie prosta: kiedy echosonda 
pokazuje ryby w toni lub pod powierzchnią, 
zabieram kija z Zig Rigiem. A kiedy są przy 
dnie, w wodzie ląduje zestaw tradycyjny. 
Wystarczyło wtedy zastosować odpowiednią 
strategię i chwilę później holowałem rybę. 
Ostatnio podejrzałem jeszcze ciekawszy spo-
sób na tropienie i zacząłem go coraz częściej 
stosować. Wypływałem łódką z zestawem na 
głęboką wodę ok. 9–12 m i szukałem poje-
dynczych karpi przyklejonych do dna. Kiedy 
echosonda pokazała jedną dużą rybę buszu-
jącą na dnie, odliczałem 3–4 metry i zrzu-
całem zestaw tuż obok niej. To z pewnością 
żerująca ryba i położenie zestawu na 2–3 
godziny jest naprawdę świetnym rozwiąza-
niem. Tym sposobem mój kolega z zasiadki 
wyjął wspaniałą 23-kg rybę z miejsca wcze-
śniej nie nęconego, a tylko sposobem tropiąc 
karpie. 

Co na hak?
W zasadzie wszystko zależy od tego, gdzie 
łowię i jaka jest populacja karpi. Choć pa-
trząc na te wszystkie zasiadki, stwierdzam, 
że najlepszym i rewelacyjnym sposobem do 
tropienia jest zastosowanie Chod Riga. Pod 
warunkiem oczywiście, że karpie są przy 
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dnie, a nie w toni. Jest to zestaw ułatwiają-
cy łowienie i eliminujący ewentualne błędy. 
Jeśli mam muł czy roślinność podwodną, 
Chod Rig będzie doskonałym rozwiąza-
niem. Przynęta będzie zawsze na wierzchu 
i dobrze widoczna dla karpi. Do tego deli-
katny pop-up, niekoniecznie fluo, bo jak 
zauważyłem w ostatnim czasie, karpie coraz 
słabiej na nie reagują. Lepsze efekty mam 
na pop-upy zrobione z tradycyjnego miksu 
z dodatkiem korka. Naturalny skład miksu 
w kulce pływającej, jak i w kulce tonącej, to 
naprawdę doskonałe rozwiązanie na przeło-
wione wody. 

Zestaw do tropienia na grubsze ryby, 
z pop-upem na korku

Chod Rig bywa 
niezastąpiony 

Siateczka 
z zanętą 
i kulka 
– wystarczy 

Tropienie karpi nie jest zadaniem pro-
stym. Czasami uganianie się za nimi nie 
przynosi spodziewanych efektów. Bywa 
i tak, że latam za nimi aż za często, choć 
staram się wytrzymać 2–3 godziny z ze-
stawem w jednym miejscu. Jeśli się coś 
wydarzy, jest to mój sukces, a jeśli nie, 
walczę do końca. W tym roku szybkie za-
siadki przyniosły mi zadowalające efekty 
– od 3 do 6 ryb w 8 godzin to naprawdę 
niezły wynik. Oczywiście raz czy dwa razy 
przegrałem, ale warto tropić karpie, bo ta 
nowa odsłona karpiowania ma w sobie 
coś naprawdę pięknego. 

Najczęściej używane przeze mnie 
zestawy: pop-up na korku i bałwanek
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C z ę s t o  s ł y s z y m y,  ż e  k t o ś  m a  „ s e z o n  ż y c i a ”,  k a ż d a  t a k t y k a  i  u l u b i o n a  p r z y n ę t a  s p i s u j ą  s i ę  i d e a l n i e , 

d a j ą c  n a m  k o l e j n e  p i ę k n e  t r o f e a .  D o b r a  p a s s a  z a w s z e  k i e d y ś  s i ę  k o ń c z y  i  n a s z e  t o p  p r z y n ę t y 

i  p e w n o ś ć  s i e b i e  n a d  w o d ą  z a n i k a j ą  b a r d z o  s z y b k o. 
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zęsto zadaję sobie pytanie, dlacze-
go tak się dzieje, czy karpie mają 
tak zmienne upodobania, dlacze-
go zeszłoroczne „pewniaki” nie 

przynoszą efektów, a może był to zwykły 
przypadek, łut szczęścia? W takich sytu-
acjach od razu nasuwa się pytanie co zrobić, 
aby przełamać złą passę!

Jeżeli karpie biorą bardzo 
ostrożnie, sięgam po ten zestaw

Mączka krylowa 
jako dopalacz

Poszukaj ich gdzie indziej
Powtarzanie tych samych schematów nad 
wodą to błędna droga. Często, planując za-
siadkę na nowym łowisku, karpiarze wypytują 
stałych bywalców, w którym miejscu położyć 
zestawy.   Karpie bardzo szybko uczą się na-
szych schematów i sprytnie omijają takie miej-
sca, ponieważ kojarzą je z niebezpieczeństwem, 
a nie idealną stołówką. Nie tak dawno miałem 
okazję spędzić dłuższą zasiadkę nad jednym z 
dzikich zbiorników. Wszyscy stawiali zesta-
wy w te same miejscówki i regularnie łowili te 
same ryby. Ci, którzy regularnie odwiedzali tę 
wodę, zaczęli się zastanawiać, gdzie się podziała 
reszta okazów? Wszystko się wyjaśniło, gdy za-
częli szukać ryb w zupełnie nowych, nie odkry-
tych jeszcze zakamarkach wody. Ten przykład 
odnosi się również do sytuacji, gdy przez dłuż-
szy czas nie udaje nam się przechytrzyć żadnej 

ryby. Warto w takich przypadkach zdecydować 
się na zmianę stanowiska, położenie zestawu 
w zupełnie innej partii wody. Niejednokrotnie 
przekonałem się, że aktywne szukanie karpi 
przynosi o wiele lepsze rezultaty niż nudne i 
długie oczekiwania.

Delikatnie znaczy skuteczniej?
Jeżeli regularne zmienianie miejscówek i ak-
tywne szukanie karpi nadal nie przynosi efek-
tów, musimy pomyśleć o zestawie końcowym. 
Na ten temat krąży wiele teorii, początkowo z 
większością z nich się nie zgadzałem, lecz z bie-
giem zdobywania bogatszego doświadczenia, 
przekonałem się o ich słuszności i wyrobiłem 
swoje poglądy na ten temat. Gdy miałem dużo 
spinek i pustych brań, decydowałem się na 
zwiększenie haka o jeden rozmiar. 

C
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Miękka plecionka idealnie spisuje się 
podczas delikatnych brań

Warto być 
mobilnym

Dzikie wody PZW 
uczą pokory

Zazwyczaj stosuję haki Curve Shank 
w rozmiarze 4, jest on moim zdaniem 
uniwersalny, dzięki czemu mam możli-
wość dostosowania zmian do sposobu 
pobierania pokarmu przez karpie w 
danej sytuacji. W przypadku, gdy karpie 
nie wykazują żadnych oznak żerowania 
– nie chcą pobierać zestawu bądź tak de-
likatnie żerują, że nie są w stanie zassać 
przynęty wraz z hakiem, decyduję się na 
zminimalizowanie rozmiarów zestawu. 
Stawiam wtedy na malutki hak rzędu 
5–6 oraz skrócenie przyponu do 15–20 
cm na miękkiej plecionce. Delikat-
ny zestaw niejednokrotnie odmie-
niał losy moich zasiadek. Karpiom 
jest zdecydowanie łatwiej pobrać 
delikatny zestaw, przekłada się to 
na szybsze brania i ich większą czę-
stotliwość. Głównym minusem de-
likatnego zestawu jest brak selekcji 
ryb. Delikatny zestaw z niewielką 
przynętą jest w stanie pobrać ryba 
każdej wielkości, lecz w przypad-
ku, gdy chcemy przełamać złą pas-
sę, waga karpi ma zdecydowanie 
drugorzędne znaczenie.

Zmień zestaw końcowy
Jeżeli od dłuższego czasu nie odnotowu-
jemy brania karpi, większość wędkarzy 
skupia się na zmianie przyponu, jego 
udoskonaleniu, konfiguracji. Warto jed-
nak zastanowić się również nad pozo-
stałą częścią zestawu, którą jest ciężarek i 
sposób jego przymocowania. Zdecydo-
wana większość stosuje ciężarki moco-
wane na bezpiecznym klipsie, bo są one 
bardzo wygodne i łatwe w użyciu, ale czy 
przekłada się to na skuteczność zacięć? 
Byłem zwolennikiem tego sposobu, do-
póki nie zacząłem łowić blisko twardych 

zaczepów, gdzie zmuszony byłem sto-
sować ciężarki typu drop off. Wówczas 
przekonałem się o ich rewelacyjnej sku-
teczności. Karp podczas brania nie musi 
podnosić zestawu na wysokość ciężarka, 
aby zadziałała jego masa. W przypadku 
centrycznego mocowania, ciężarek po-
woduje samozacięcie zaraz po reakcji 
karpia na delikatne ukłucie hakiem. W 
przypadku, gdy nawet centryczny cię-
żarek mnie zawodzi, sięgam po model 
typu In Line Impact – specjalne wypro-

filowanie oraz mocowanie przyponu w 
centralnej części ciężarka powoduje, że 
jego masa jeszcze lepiej oddziałuje na 
samo zacięcie karpia.

Zadbaj o wartościową przynętę
Niejednokrotnie miałem tak, że dany 
smak, który w poprzedzającym roku 
spisywał się rewelacyjnie i doskonale 
przebijał się nad naturalnym pokar-
mem, w kolejnym sezonie nie przyno-
sił żadnych rezultatów i doprowadzał 
mnie do szału. Z pewnością tak jak do 
miejsc, karpie również przyzwyczajają 

W zimnej wodzie niewielka 
porcja mixu w PVA 
w zupełności wystarczy
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się do smaków. Dlatego warto sięgać po 
nietypowe smaki przynęt, a jeszcze lep-
szą opcją jest komponowanie własnych 
receptur, które idealnie będą się wyróż-
niały na tle ogólnodostępnych przynęt. 
Gdy decyduję się na gotowce, zwracam 
szczególną uwagę na jakość przynęt, 
strukturę kulki. Czy zawiera nasiona, 
skorupki jaj i inne cenne składniki, 
które można dostrzec lub wyczuć? Aby 
odwrócić złą passę, zwracam uwagę na 
każdy szczegół, dopalam przynęty wy-
sokiej jakości mączkami, które mają za 
zadanie sprowokować karpia do brania. 
Niekiedy, jako dopalacza, można użyć 
zwykłej soli bądź ostrej przyprawy, które 
idealnie wzbogacają naszą przynętę. W 
przypadku, gdy przynęty tonące oraz 
waftersy nie przynoszą skutków, decy-
duję się na pop-upy niewielkich rozmia-
rów, zazwyczaj 10 mm, które również 
dodatkowo dipuję, bądź dopalam beta-
iną. Czasami zawodzą mnie wszystkie 
przynęty typu boilie oraz ziarna. 

Nad wodą skupiam się na 
dopracowaniu taktyki

Sekret działania 
ciężarka 
In Line Impact



ników, m.in. od aktywności karpi. Je-
żeli widzę, że karpie nie są chętne do 
współpracy, decyduję się wyłącznie na 
solidne PVA, jednocześnie rezygnując 
z dodatkowego nęcenia obszaru łowi-
ska np. za pomocą rakiety. Pozwala to 
skupić uwagę ryb wyłącznie na okolice 
przynęty. W takich sytuacjach nie ma 
sensu rozpraszać dodatkowo ryb, któ-
re nie są chętne do szukania pokarmu. 
Zazwyczaj decyduję się na podanie 
drobnego pelletu bądź pokruszonych 
kulek w woreczku typu Rapid System, 
który pozwala dodatkowo wzbogacić 
moje PVA o dawkę oleju bądź liquid 
fooda.  
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Pop-upy potrafią pobudzić 
karpie do brania

KROK PO KROKU: Montaż systemu Drop Off

Potrzebne elementy Zakończ ledkor pętlami Przymocuj ledkor do kółeczka

Nałóż nasadkę na krętlik Przewlecz ledkor przez
plastikowy uchwyt

Nawlecz na ledkor gumową nasadkę

Włóż gumową nasadkę z krętli-
kiem do ciężarka

Wsuń plastikowy uchwyt do górnego 
otworu ciężarka

Zablokuj ledkor gumową nasadką

Naprowadź ledkor na wgłębienie w ciężarku Przymocuj przypon na szybkozłączce Drop Off o wiele lepiej zacina karpie

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

W ostateczności sięgam po białe robaki, 
które najlepiej upodabniają się do natu-
ralnego pokarmu karpi i dodatkowo ku-
szą swymi ruchami. Pęczek podany na 
włosie jest dla karpia ciekawym kąskiem, 
niestety tego typu taktyka nie sprawdza 
się w łowiskach, gdzie jest duża populacja 
białorybu.

PVA zawsze niezawodne!
Z PVA nigdy się nie rozstaję, daje ono 
gwarancję, że pomimo źle położonego 
zestawu, przy przynęcie będzie daw-
ka zanęty. Zazwyczaj używam średniej 
wielkości PVA. Zależy to od kilku czyn-
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ZNACZENIE
DUŻE

C z a s ,  k t ó r y  s p ę d z a m  n a  ł o w i e n i u  k a r p i , 

t o  s p o r y  f r a g m e n t  m o j e g o  ż y c i a .  D z i ę k i 

t e m u ,  u c z ą c  s i ę  n a  w ł a s n y c h  b ł ę d a c h , 

m o g ę  w y c i ą g n ą ć  w i e l e  w n i o s k ó w  i 

p o d z i e l i ć  s i ę  z  w a m i  s p o s t r z e ż e n i a m i . 

Ty m  r a z e m  o  ż e r o w a n i u  r y b.
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Ciśnienie
Bardzo często jest mowa o zbyt wysokim lub 
zbyt niskim ciśnieniu atmosferycznym, wpły-
wającym na żerowanie ryb. Ten mit o wpływie 
ciśnienia już dawno został obalony (czyżby? 
– przyp. redakcji), co pokazały zgłoszenia pięk-
nych ryb łowionych właśnie zarówno przy ni-
skim, jak i wysokim ciśnieniu. Podczas jednego 
z ostatnich wyjazdów w ubiegłym sezonie, za-
obserwowałem bardzo ciekawe zjawisko, które 
pokazało mi, jak ryby reagują w praktyce na 
tego typu załamania pogodowe. Połowa listo-
pada, woda jest już bardzo zimna.   Nie od dziś 

wiadomo, jak ryby reagują na temperaturę, ale o 
tym za chwilę. W aplikacji „Meteo” zobaczyłem, 
jak wykres ciśnienia zmienia się z 1020 hPa na 
1040 hPa. Dla mnie był to istny koniec świata, 
nie wyobrażałem sobie brania w takich warun-
kach. Mimo wszystko udało mi się złowić dwie 
całkiem pokaźne ryby. Zjawisko, które zaobser-
wowałem przy tak gwałtownym skoku ciśnienia, 
to spławy, które przez noc były niczym deszcz 
kamieni spadających do wody. Podejrzewam, 
że były to nie tylko karpie, ale w głównej mierze 
to właśnie one nadawały tę piękną „melodię”. Z 
wielką przyjemnością nie zmrużyłem oka przez 
całą noc. Już od dawna ciśnienie jest dla mnie 

sprawą czysto informacyjną. Teoria mówi o sta-
bilnym ciśnieniu, które powoduje wzmożony 
apetytu u ryb karpiowatych. Czy tak się faktycz-
nie dzieje? Wydaje mi się, że sporą rolę odgry-
wa tutaj głębokość i populacja ryb w łowisku. 
Konkurencja pokarmowa często wymusza na 
rybach „zagęszczenie ruchów”, a co za tym idzie, 
poszukiwanie pokarmu i natrafianie na nasze 
zestawy. W takiej sytuacji, ciśnienie nijak ma się 
do rzeczywistości albo snutych teorii. 
Jednak, oprócz wspomnianych okoliczności, na-
leży podzielić zbiorniki na dzikie i komercyjne. 
Odwieczna wojna panująca w Internecie mówi, 
że te pierwsze są bardziej „prawilne”. 

Nęcenie dostosowane 
do warunków na łowisku

Kamuflaż 
też się przyda

W cierpliwym czekaniu 
pomaga kubek gorącej kawy
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cę, nie tylko w żerowaniu, ale przede 
wszystkim wpływają na miejsce prze-
bywania ryby w danym momencie. 
Powiedzenie: „małe różnice mają duże 
znaczenie” nabiera w tym wypadku 
dużego sensu.

Mój ostatni w sezonie

Załamanie pogody – czekam 
na branie

Szczerze powiedziawszy, mam to gdzieś, łowię 
zarówno na jednych, jak i drugich. Na co jednak 
chciałbym zwrócić uwagę i polecić tym, którzy 
mają problemy z przewidywaniem, ile ryb może 
być w danym łowisku? To fakt, iż chodzi tu wy-
łącznie o populację ryb. Tłumacząc to najpro-
ściej, chodzi o nic innego jak wyżej wspomnianą 
konkurencję pokarmową. Ryby „dzikie”, których 
może być kilka w danym zbiorniku, nie muszą 
intensywnie poszukiwać pokarmu, a co za tym 
idzie, podczas zmiany ciśnienia mogą stać bez 
ruchu przez kilka dni. Efektem takiego stanu 
rzeczy może być tzw. blank. 

Temperatura
To temat rzeka. Spotkałem się ze stwierdzenia-
mi, że w wodzie poniżej 8°C następuje całkowity 
zanik żerowania ryb. Moje zdanie jest zupełnie 
inne. Karpie żerują nawet pod lodem, jednak ich 
aktywność potrafi drastycznie spaść w okresie 
niższych temperatur, co może odbić się brakiem 
wyników i snuciem różnych, wątpliwych teorii. 
Łowiłem karpie zarówno w półzamarzniętych 
zbiornikach, jak i krusząc lód w miejscu, gdzie 
później kładłem swoje zestawy. Łowiłem tak nie 
tylko małe ryby, ale i osobniki o całkiem pokaź-
nych rozmiarach. Moim zdaniem nad wodę 
warto zabrać ze sobą termometr, by sprawdzić 
temperaturę na poszczególnych głębokościach. 
Inaczej będzie z echosondą, która wskaże nam 
temperaturę wody na jej powierzchni. Niekiedy 
płytkie, nasłonecznione zatoki mogą nas bardzo 
pozytywnie zaskoczyć. Z tego, co się orientuję, 
obecnie można bez problemu kupić termome-
try, które mierzą temperaturę w poszczególnych 
partiach wody. Często 1–2°C robią dużą różni-

Pełnia
Wpływ pełni na żerowanie ryby to jeden z cie-
kawszych mitów, który z wielką chęcią obalę, 
podając nie tylko przykłady z własnego do-
świadczenia, ale także z obserwacji innych węd-
karzy. Ile razy słyszeliście: „O, pełnia! To nic się 
nie wydarzy”. Raz byłem świadkiem zdarzenia, 
kiedy chwilę po takim stwierdzeniu, jeden z sy-
gnalizatorów zawył klasyczną „roladą”. Nie jest 
to pojedynczy przykład, ale sytuacja, która mia-
ła miejsce wielokrotnie. Doskonale pamiętam 
noce, w czasie których czołówka była zbędna. 

Idzie noc – czas brań

Niezależnie od pogody sprawdzone 
przynęty zawsze są na włosie
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Czas, czas i jeszcze raz czas – to właśnie on 
pozwoli nam na wyciągnięcie wniosków i 
dopasowanie się do panujących warunków. 
Składając te wszystkie elementy w całość, 
możemy trafić na prawdziwy „dzień konia” 
– wstrzelić się z głębokością, temperaturą 
i wiatrem. To może okazać się kluczem do 
całej układanki.  

Wynik wytrwałości

Obserwacja to podstawa 
każdego wypadu

Było tak jasno, że nie potrzebowałem podczas 
podbierania ryb żadnego dodatkowego świa-
tła – księżyc w zupełności wystarczał. Właśnie 
dlatego najlepiej pamiętam takie chwile i mogę 
śmiało stwierdzić, iż nie widzę różnicy w za-
chowaniu ryb podczas pełni. 

Warunki atmosferyczne
Nie od dziś wiadomo, że to wiatr rozdaje 
karty w wędkarstwie. Chodzi o to, abyśmy 
mogli zwiększać swoje szanse na spotkanie 
z dużą rybą. Właśnie takim przykładem bę-
dzie tzw. koniec fali, czyli miejsca, w które 
wiatr spycha całą wodę. Im większy zbiornik, 
tym bardziej prawdopodobne, że to właśnie 
tam uda nam się coś złowić. Warto zwrócić 
na to uwagę i zamiast się cieszyć z wiatru w 
plecy, który pomaga celniej i dalej rzucać, po 
prostu spakować się i przetransportować na 
drugi brzeg. Często takie zmiany okazują się 
strzałem w dziesiątkę, a wynik takiej decyzji, 
zaskoczył już niejednego. 

Wnioski
Każdy z powyższych przykładów wydaje 
się dość błahy, jednak myśląc i obserwując, 
dojdziemy do wniosków, które mogą do-
prowadzić nas do rozszyfrowania niejednej 
wody. Kolejna sprawa to dostosowanie się 
do danego zbiornika. Może się wydarzyć 

tak, iż na jednej wodzie ciśnienie może 
mieć znaczenie, a wiatr praktycznie żadne-
go i na odwrót. Podczas mojego ostatniego 
wyjazdu wiatr wiał mi w plecy. Mimo to 
łowiłem ryby z głębokiej wody, a zestawy 
nie leżały dalej niż 40 m od linii brzego-
wej. Dlatego tak istotne jest to, co zazna-
czyłem w pierwszych zdaniach tego tekstu. 

www.imperial-fishing.com  Pobierz aplikację „IF Carp Shop“ i skorzystaj z okazji!

MONSTER LIVER BIG FISH

Tomek Szklarek

Rozpocznij dobrze
NOWY ROK!

Max Nollert
Wojtek Ozimek

REKLAMA
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360º RIG
J e d y n y  b e z w ę z ł o w y  k a r p i o w y  z e s t a w  p r z y p o n o w y,  d o  k u l e k  p ł y w a j ą c y c h  l u b  n e u t r a l n i e 

z b a l a n s o w a n y c h .  J e g o  w y j ą t k o w o ś ć  p o l e g a  n a  m o ż l i w o ś c i  o b r a c a n i a  s i ę  h a c z y k a  w o k ó ł  w ł a s n e j  o s i . 

N i e  m a  w i ę c  z n a c z e n i a ,  z  k t ó r e j  s t r o n y  k a r p  z a s y s a  p r z y n ę t ę .   

RIG RING STOPS
Stopery w kształcie 
dzwona, do nadziewa-
nia na haczyk w celu 
ograniczenia ruchu 
stalowego pierścienia 
lub łezki  

TEAR DROP RING
Stalowy pierścień w 
kształcie łezki. Łączony 
z kulką pop-up węzłem 
samozaciskowym, w 
zwężonej części

HOOKLINK SINKFLEX MIĘKKA 
PLECIONKA 25 LB
Plecionka do różnorakich za-
stosowań w przyponach karpio-
wych, również świetnie nadająca 
się jako obejma do kulek pop-up. 
Zalecana wytrzymałość: 25 lbPOP-UP REFLEX

Seria kulek pływają-
cych Rapid. Zachowują 
optymalną twardość i 
wyporność. Mogą prze-
bywać w wodzie przez 
kilka dni bez utraty 
koloru lub pływalności 

ROLLING SWIVEL
Połączenie krętlika i 
stalowego pierścienia. 
W matowym deseniu, 
eliminującym odblask 
światła

SKINLINE STRIPSHELD
Materiał przyponowy składający 
się z 2 warstw: miękkiej, wewnętrz-
nej plecionki i odpornej na przetar-
cie powłoki zewnętrznej. Zalecana 
wytrzymałość: 25 lb

HACZYK M-POINT CS
Lekki, długi i wyjątko-
wo ostry hak pokryty 
teflonem. Specjalnie 
zakrzywiony
trzonek zapewnia opty-
malne wbicie. Polecane 
wielkości: 4, 5, 6 
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Węzeł 
samozaciskowy

Węzeł 
Grinner

ANTI-TANGLE 
SLEEVE SEMI-STIFF

Półsztywna tuleja do 
osłony krętlika łączącego 
przypon z linką główną, 
zapobiegająca splątaniu 

zestawu podczas rzutu

BRAID SCISSORS
Wysokiej jakości nożyczki 
do cięcia żyłek nylono-
wych i plecionek,
z wbudowaną diamen-
tową ostrzałką do ha-
czyków

SKINLINE STRIPPER 
COMBI 
Multi narzędzie pomocne 
w zaciąganiu węzłów, 
a także do usuwania 
zewnętrznej warstwy z 
plecionek z otuliną 

Elementy zestawu 360° zostały 
wykonane na bazie akcesoriów MIVARDI 

DODATKOWE AKCESORIA
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The Don wybrał sie nad Iktus
Derek „The Don” Ritchie ponownie zawitał na jedno ze swoich ulu-
bionych łowisk – Iktus Pau w południowo-zachodniej Francji. W 
przeszłości Derek miał tutaj świetne wyniki, a ta wyprawa okazała 
się najlepsza. W trakcie zasiadki miał kilka gorących dni, kiedy to 
jednego popołudnia złowił dwa karpie powyżej 22 kg i trzy ryby 
powyżej 12 kg. Jednak największą rybą był wspaniały lustrzeń 29,2 
kg. Ale nie obyło się bez „dramatu”. Podczas brania 17 kg lustrze-
nia padał rzęsisty deszcz. Ryba została wyholowana, ale Derek był 
przemoczony do suchej nitki, więc wrócił do namiotu, aby się prze-
brać. W tym momencie nastąpiło branie tego dużego karpia. Nie 
jest on pierwszą osobą, którą widziano nago nad brzegami zbiorni-
ka Iktus, ale wątpię, aby planował swój kolejny pobyt w kalendarzu 
na przyszły rok.

Rekordowe Euro Aqua Luke’a Vanesa
Z całą pewnością Luke Vanes ostatnią swoją wyprawę może uznać za 
zasiadkę życia. Pod koniec października dołączył do swojego przy-
jaciela Luke’a Edwardsa nad łowisko Parco Del Brenta we Włoszech. 
Losując jako pierwszy, wybrał stanowisko 17, gdzie złowił kilka ład-
nych ryb o wadze powyżej 23 kg. Ale była to zaledwie część jego 
podróży po kontynencie, gdyż po tygodniu przeniósł się nad znane 
na całym świecie łowisko na Węgrzech, Euro Aqua. Po dość spokoj-
nym początku Luke zaczął w końcu łowić i wtedy wziął mu świetny 
lustrzeń o wadze 31 kg. Nie mógł jednak przypuszczać, że za chwilę 
przy kolejnym braniu będzie miał do czynienia z absolutnym potwo-
rem – lustrzeniem o wadze 46,3 kg! W chwili pisania tej relacji Luke 
wypuszczał rybę i zostało mu wciąż kilka dni zasiadki. Bez wątpie-
nia więc na jego koncie pojawią się kolejne sztuki. Jednak jest mało 
prawdopodobne, że będą mieć aż taką wagę. Ryba została złowiona 
na specjalne kulki Aqua Diamond zrobione dla łowiska Euro Aqua. Luke Vanes ze swoim węgierskim 

lustrzeniem-potworem

W pełni ubrany Derek Ritchie 
ze swoim dużym lustrzeniem

DOOKOŁA 
ŚWIATA
  REDAGUJE STEVE BRIGGS
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Raj na Węgrzech
Na Węgrzech mówi się o wspaniałej zasiadce nad łowi-
skiem Paradise Lake. Attila Pinke, który prowadzi firmę 
Catch Carp Hungary organizującą wyprawy nad łowisko 
Paradise Lake i wiele innych wód w tym kraju łowił przez 
tydzień z Christianem Ruck. Christian, który był na sta-
nowisku 13, zaczął naprawdę dobrze od złowienia dru-
giego dnia karpia pełnołuskiego o wadze 20 kg. Okazało 
się, że stanowisko to było dobre dla obu wędkarzy, którzy 
złowili tam kilka ładnych ryb, w tym parę kolorowych 
karpi koi. Ale te duże ryby miały jeszcze nadejść i pod 
koniec tygodnia para wędkarzy wyholowała siedem kar-
pi powyżej 20 kg. Obaj też wyholowali ryby o wadze 25 
kg. Wszystkie ryby zostały złowione na sprzęt i przynęty 
Nash.

Sekretny potwórRekord z Lac Rose
Łowisko Lac Rose we Francji zaczyna być rozpoznawalne. Jakiś 
czas temu słyszeliśmy o nim, kiedy złowiono tam pierwszego kar-
pia o wadze 27 kg. Rekord ten właśnie został pobity, gdyż złowiono 
lustrzenia o wadze 29,5 kg. Łowcą okazał się właściciel łowiska Ri-
chard, który znalazł chwilę wolnego czasu na ryby i oczywiście mu 
się to opłaciło. Oprócz rekordu łowiska ustanowił również własny 
rekord życiowy. To jest dobry rok dla tego jeziora. Przedłużająca się 
ciepła pogoda i mało deszczu sprawiają, że ryby cały czas żerują i 
przybierają na wadze. 

DOOKOŁA ŚWIATA

Wyprawa Jamie’ego po rekord
Jamie Clossick w ciągu dwóch tygodni łowił na trzech różnych jeziorach 
w dwóch krajach. W tym czasie złowił ponad 100 karpi, w tym kilka naj-
większych. Jamie tak to komentował: „Miałem na tyle szczęście, że nie 
chodziłem do pracy i zostałem zaproszony przez <Szalonego Franka> ze 
Słowenii na jedno z jezior w Chorwacji, gdzie pływają duże karpie. Mia-
łem nadzieję na pobicie życiowego rekordu, który miałem od 12 lat z ło-
wiska w Anglii. W końcu udało mi się złowić lustrzenia o wadze 27,9 kg 
i moja klątwa została przełamana. Zasiadkę zakończyłem kolejną rybą 
powyżej 27 kg oraz wieloma karpiami powyżej 18 kg i 22 kg. W sumie, 
w ciągu tygodnia złowiłem 35 ryb. Potem pojechałem nad jezioro Bled 
i o pierwszych promieniach słońca ustawiłem się naprzeciwko znanej 
wyspy. W połowie poranka miałem lustrzenia ok. 18 kg i co kilka godzin 
miałem kolejne brania, aż doszło do bardzo ciężkiego holu dużego kar-
pia pełnołuskiego, który wyskoczył z podbieraka. Na szczęście wszystko 
poszło dobrze i było to mój największy karp pełnołuski o wadze 27,1 kg. 
Kolejnego dnia nadal dobrze mi szło i złowiłem w sumie około dziewię-
ciu ryb, z których tylko dwie ważyły poniżej 18 kg.
Z jeziora Bled ruszyłem na łowisko Bear Lake w Słowenii. Straciłem 
bardzo dużą rybę przy podbieraku, a 30 minut później miałem kolej-
ne branie. Okazało się, że był to bardzo długi karp pełnołuski znany 

jako „Oko”, który ważył 26,8 kg. Po 12 latach i wyrównaniu dwukrotnie 
rekordu życiowego, puszka się otworzyła i w ciągu dwóch tygodni na 
trzech różnych jeziorach i w dwóch krajach złowiłem cztery większe 
ryby. 

Jamie z jedną ze swoich ryb z Bled

Niestety mamy niewiele szczegółów związanych z tym połowem, 
ale jest to tak duży lustrzeń, że musieliśmy go tu umieścić. Wiemy 
tylko, że wędkarzem jest Rob Lewis, który spędził tydzień na nie-
znanej francuskiej wodzie. W ciągu tygodnia złowił czterdzieści 
jeden karpi, w tym osiem ryb powyżej 8 kg, trzynaście karpi po-
wyżej 12 kg, dziesięć powyżej 18 kg, siedem powyżej 22 kg, dwie 
ryby powyżej 27 kg, a największą rybą był pełnołuski potwór o 
wadze 40,4 kg.

Atilla i Christian z parą ryb 
z Paradise Lake

Imponujący karp pełnołuski 
40,4 kg Roba Lewisa

Karpie z Lac Rose 
zbliżają się już do 30 kg
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Lustrzeń z Vallee Lake – prawie 30 kg Wspaniały weekend w Austrii
Rzeczą wspaniałą jest fakt, że coraz więcej par dzieli się pasją karpiowa-
nia. Lepszy sprzęt, udogodnienia i więcej dużych karpi – wszystko to 
sprawia, że karpiowanie jest coraz bardziej atrakcyjną formą spędzania 
wolnego czasu. W Austrii Daniel i Anita Schweinzer mieli ostatnio wiele 
udanych wypraw i nie zanosi się na to, aby to się zmieniło.
Podczas ostatniej wyprawy spędzili weekend nad jedną z miejscowych 
żwirowni o powierzchni 4,4 hektara. Przygotowując się do wyprawy, 
pytali się innych wędkarzy o warunki nad wodą i nie wyglądało to naj-
lepiej. Pogodę zdominowało wysokie ciśnienie, więc sytuacja stawała się 
trudna. Ponadto, jak dotąd, złowiono bardzo mało ryb. Jednak na miej-
scu okazało się, że mają jezioro tylko dla siebie i mogą sobie pozwolić na 
rozbicie w centralnej części, a dzięki temu mieć więcej wody do położe-
nia zestawów. Zdecydowali się łowić na cztery wędki i zarzucać zestawy 
na różnych odległościach i głębokościach, aby znaleźć te najlepsze. Każ-
dy obszar został zanęcony kulkami Manilla oraz orzechami tygrysimi, a 
kulki przynętowe zostały oblepione pastą Manilla. 
Pojawiło się małe światełko i spadło ciśnienie, a ryby zaczęły swój show. 
Wyglądało to jakby było zaplanowane. Para wyholowała cztery karpie 
oraz dwa amury, ale wisienką na torcie było to, że były to same okazy, z 
których najmniejszy miał prawie 20 kg, a największy 25,4 kg. 

Nowy duński rekord
Jednym z najważniejszych elementów mojej pracy jest otrzymywanie re-
lacji z krajów, które są mniej znane na scenie karpiowej. Do takich krajów 
z pewnością należy Dania. W ciągu ostatniego roku mieliśmy zaledwie 
kilka informacji o złowionych tam karpiach i choć nie były to ryby dużych 
rozmiarów, jakie zdarzają się w innych krajach, to równie dobrze jest o 
nich usłyszeć.
Jednak ostatnią wiadomością jest fakt, że został pobity rekord Danii, a po-
nadto po raz pierwszy złowiono tam karpia powyżej 20 kg. Karp pełnołu-
ski 20,8 kg został wyholowany przez Flemminga Kastbjerga Rottenberga 
z Kolding i wziął na niezawodne kulki Nash Scopex Squid.

200 pięćdziesiątek Briggsa

Steve Potton ze swoim 
lustrzeniem 29,9 kg

Daniel z największym 
karpiem weekendu

200. karp Briggsa 
powyżej 50 funtów

Nowy rekord Danii

Steve Potton spędził wspaniały czas, kiedy ostatnio odwiedził łowi-
sko Vallee Lake. To francuskie łowisko było doskonałe i Steve wyko-
rzystał to, łowiąc siedemnaście ryb. Wśród nich było pięć ryb po-
wyżej 18 kg, trzy powyżej 22 kg, w tym jego nowy rekord życiowy – 
karp pełnołuski o wadze 22,8 kg, ale największymi rybami były dwa 
lustrzenie o wadze 28,1 kg oraz jego nowy rekord życiowy 29,9 kg. 
Wszystkie ryby Steve złowił z drugiego brzegu, wzdłuż linii drzew, 
nęcąc mieszanką kulek Mainline Cell oraz Hybrid z konopiami i ku-
kurydzą.

Steve Briggs odbył długą wyprawę na łowisko Parco Del Brenta we 
Włoszech. Przebywał tam kilka tygodni, gdyż chciał zobaczyć wiele 
wspaniałych karpi, które pływają w tym zbiorniku. Można śmiało 
powiedzieć, że podróż przekroczyła jego oczekiwania. Na początku 
tygodnia szesnastu wędkarzy rozpoczęło losowanie. Briggs losował 
jako ostatni i pozostało mu stanowisko 22, które i tak mu się po-
dobało. Okazało się, że stanowisko to było puste w poprzednim ty-
godniu i karpie bez wątpienia potraktowały miejsce bez żyłek jako 
swoje schronienie. Brania zaczęły się więc w ciągu paru minut po 
rozłożeniu wędek i nie trzeba było długo czekać, kiedy zaczęły brać 
te największe sztuki. Pierwszą dużą rybą był lustrzeń o wadze 25,8 
kg, a ryba ta zasługuje na uwagę dlatego, że był to 200. karp Briggsa 
o wadze powyżej 50 funtów. Steve stał się tym samym pierwszym 
wędkarzem z Wielkiej Brytanii, który dokonał takiego wyczynu.
Brania trwały cały czas w ciągu tygodnia i zasiadka zakończyła się 
ponad 50 karpiami, z których sześć ważyło ponad 25 kg, a kilka z 
przedziału 18–23 kg. Wszystkie ryby wzięły na waftery firmy Nash 
o średnicy 15 mm Scopex Squid w miejscu zanęconym 12- i 15-mm 
kulkami Scopex Squid oraz pelletami Key Cray. Steve stosował przy-
pony KD Claw Rig z plecionki Skinlink 25 lb.
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Wyjątkowe wyniki na jeziorze Šumbar
Jezioro Šumbar w Chorwacji w ostatnich latach stało się bardzo popular-
ne. W pewnym momencie było miejscem, gdzie podczas zawodów moż-
na było złowić dużo karpi. Potem nastąpił pomór ryb, co mogło oznaczać 
koniec zbiornika. Jednakże ryby, które przetrwały, zaczęły przybierać na 
wadze i nieoczekiwanie jezioro stało się jedną ze znanych wód z dużymi 
rybami, jaką jest dzisiaj.
Kristof Cuderman od jakiegoś czasu organizuje ograniczoną liczbę wypraw 
nad Šumbar, a ostatni z takich wyjazdów był bardzo owocny. Chociaż tem-
peratura otoczenia spadała, to temperatura wody wciąż oscylowała w oko-
licach dziewiętnastu stopni, a ryby spędzały sporo czasu w wyższych war-
stwach. W porównaniu z innymi wyprawami nie było to takie proste, a licz-
ba złowionych ryb spadła. Jednakże ilość została zdecydowanie zastąpiona 
jakością. W sumie złowiono siedem ryb o wadze ponad 30 kg. Sam Kristof 
złowił dwa okazy, w tym wspaniałego lustrzenia o wadze 32 kg. Wśród du-
żych ryb złowiono także olbrzymiego lustrzenia o wadze 38 kg, którego na 
początku nikt nie rozpoznał. Dopiero po przejrzeniu zapisków znaleziono 
zdjęcie tej samej ryby, która w 2011 roku ważyła 23 kg. To pokazuje dlaczego 
jezioro Šumbar przykuwa dzisiaj tak dużo uwagi. 

Wspaniały dublet Fletchera  

Teillatts idzie dobrze
Położone wzdłuż Sekwany łowisko Teillatts we Francji od wielu już lat 
jest popularną wodą. Jest zarządzana tak, aby corocznie można tam 
było łowić ładne ryby. Choć w wodzie nie pływają już te najstarsze 
ryby, to jednak pojawia się wiele nowych, które zajmują ich miejsca. 
Mark Bowyer od wielu lat łowi nad Teillatts i właśnie teraz miał najlep-
szy wynik. Ten 45-letni drwal wyholował dziewiętnaście ryb w ciągu 
swojej tygodniowej zasiadki, w tym dwa lustrzenie o wadze 24 kg i 27,8 
kg. Użył 30 kg kulek Manilla w rozmiarach 16 mm i 29 mm, a przynęty 
uzupełniał białymi wafterami.  

Potwór z Mar-Pêche 

Ten karp pełnołuski przypieczętował najlepszą 
wyprawę Marka Bowyera nad Teillatts

Wspaniały lustrzeń Fletchera o wadze 32,10 kg, 
przy odrobinie pomocy ze strony taty

Duży lustrzeń z Šumbar, 
który wszystkich zaskoczył  

Największy karp z jeziora złowiony 
przez Williama Chapmana

Ojciec i syn Rob i Fletcher Marsh, w ostatnich latach mieli wiele udanych 
zasiadek na łowisku Abbey Lakes. Złowili tam sporo pięknych ryb. Jed-
nak od kiedy sięgają pamięcią, ta zasiadka była najlepsza. Przez sześć nocy 
łowili na zbiorniku Fox Lake i wyholowali aż trzydzieści sześć ryb. Naj-
ważniejszym wydarzeniem było jednak bez wątpienia to, gdy Fletcher w 
krótkim czasie wyholował dwa karpie o wadze 32,10 kg oraz 30,8 kg. Obie 
ryby znacznie przekraczały jego poprzedni rekord życiowy. Wszystkie 
ryby zostały złowione na pokruszone kulki Mainline Cell oraz białe roba-
ki z białą kulką pływającą Cell. Wędkarze stosowali żyłkę Ridgemonkey o 
wytrzymałości 18 lb oraz akcesoria końcowe firmy Ridgemonkey.

Każda woda ma swój stopień trudności i można śmiało powiedzieć, że 
jezioro Mar-Pêche, położone w północnej Francji, jest zaliczane do naj-
trudniejszych. Jednak, gdy wszystko pójdzie dobrze, wyniki całkowicie 
wynagradzają włożony wysiłek.  Tak też się stało w przypadku Williama 
Chapmana, kiedy to spędził tydzień w poszukiwaniu klejnotów z Mar-
-Pêche. Ostatecznie wyholował on pięć karpi, z których cztery miały ok. 
14 kg, ale prawdziwą bestią był lustrzeń o wadze 37,9 kg. 
William łowił ryby na mulistym dnie pomiędzy gęstą roślinnością w odle-
głości 45 metrów od brzegu. Dwa razy dziennie nęcił 2 kg kulek Manilla o 
średnicy 16 mm i 20 mm. Był zadowolony ze złowienia czterech lustrzeni, 
aż w końcu zaciął w piątek rano największego mieszkańca tego jeziora, 
który dał 30 minut świetnej walki. 
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POKROWCE NA 
WĘDZISKA
CZYLI JAK UNIKNĄĆ ZAWAŁU SERCA

Z a r y s o w a n y  l a k i e r,  u s z k o d z o n a  o k ł a d z i n a 

r ę k o j e ś c i ,  w y s z c z e r b i o n a  p r z e l o t k a 

c z y  t e ż  z a n i e c z y s z c z o n y  p i a s k i e m  u c h w y t 

k o ł o w r o t k a  –  t o  r z e c z y,  k t ó r e  m o g ą 

z i r y t o w a ć  k a ż d e g o  z  n a s .  A  m o ż e  b y ć 

j e s z c z e  g o r z e j .  Z g n i e c i o n y  s p i g o t , 

c a ł k o w i c i e  w y ł a m a n a  p r z e l o t k a , 

a  w  s k r a j n y c h  p r z y p a d k a c h 

p o ł a m a n a  s z c z y t ó w k a  l u b 

p ę k n i ę t y  b l a n k  w ę d z i s k a 

b e z  t r u d u  m o g ą  p r z y p r a w i ć

 n a s  o  p a l p i t a c j ę  i  z a w a ł  s e r c a . 

J a k  u n i k n ą ć  t a k i c h  „ n i e s p o d z i a n e k ”,

 m o ż e c i e  p r z e c z y t a ć  w  p o n i ż s z y m  a r t y k u l e .



A co oferują nam, karpiarzom, czołowe, 
wędkarskie firmy? Na początek wyjaśnię 
wam dwa oznaczenia, które musimy 
znać, zanim przystąpimy do poszuki-
wań tego jedynego, wymarzonego mo-
delu pokrowca. Pierwsze oznaczenie to 
długość wędzisk, dla których pokrowiec 
jest przeznaczony. Długość tę określa 
się w stopach angielskich (z ang. foot, 
symbol i skr. ft). Najczęściej oferowane 
są dwie długości pokrowców 12 i 13 ft, 
co według przelicznika stanowi odpo-
wiednio (metryczną) długość 3,66 i 
3,96 m oraz bardzo popularne ostatnio 
pokrowce na wędziska o długości 10 ft 
(3,05 metra). Oznaczenie długości po-
krowca jest przeważnie wyhaftowane 
na jego przedniej części lub znajduje 
się na metce produktowej. Tu trzeba 
zaznaczyć, że pokrowiec nie może być 
ani zbyt długi, ani zbyt krótki, gdyż źle 
dobrany rozmiar może ograniczyć jego 
zdolności ochronne. Drugie, niemniej 
ważne oznaczenie, zapisane jest np. w 
formacie 2 + 2, 3 + 3 itp. Co ono ozna-
cza? W uproszczeniu to nic innego jak 

rozmiar i konfiguracja pokrowca. Zapis 2 + 2 czytamy więc jako po-
krowiec przeznaczony do transportu dwóch wędzisk uzbrojonych (z 
kołowrotkiem) oraz dwóch wędzisk nie uzbrojonych (bez kołowrot-
ka). Analogicznie czytamy zapisy z wyższymi wartościami.
Zanim więc zaczniemy szukać odpowiedniego pokrowca, musimy za-
dać sobie pytanie, ile wędzisk chcemy do niego zapakować? Jeżeli np. 
na co dzień korzystamy z trzech wędzisk, a w dodatku zdarza nam się 
sporadycznie łowić z rzutu, pokrowiec w konfiguracji 3 + 3 będzie dla 
nas idealny. Bez trudu zapakujemy do niego wędziska główne, spoda 
(nawet z kołowrotkiem) oraz podbierak i wędzisko zapasowe, jeżeli 
zajdzie taka potrzeba. Osobiście korzystam z pokrowca w konfiguracji 
4 + 4, w którym mieszczą się trzy wędziska główne, dwa uzbrojone 
spody oraz zapasowy kij, podbierak, parasol, kobra i podpórki. Takie 
rozwiązanie pozwala uniknąć przykrych niespodzianek nad wodą, 
zwłaszcza gdy łowimy daleko od domu. Niestety, największą wadą 
tego systemu transportowego są jego rozmiary i waga, gdyż w pełni 
załadowany pokrowiec swoje waży i nierzadko zajmuje sporo miejsca 
w samochodzie.
A gdy już stoimy przy sklepowej ladzie, dobrze mieć ze sobą (choć-
by jedno) swoje wędzisko lub poprośmy sprzedawcę o przykładowy 
egzemplarz z półki. Wkładając go do pokrowca możemy wtedy oce-
nić jego przydatność. Czy ma on odpowiedni rozmiar? Czy elementy 
mocujące są we właściwym miejscu i czy wypełnienie pokrowca oraz 
wzmocnienia chronią wędzisko w newralgicznych miejscach? Jeżeli 
tak, sprawdźmy jeszcze na koniec jakość wszytych zamków, sposób 
zamykania kieszeni bocznych oraz rozmieszczenie i wytrzymałość 
uchwytów transportowych. Jeżeli nic nie budzi naszych zastrzeżeń, 
pozostaje nam tylko uregulować należność i udać się z nowym po-
krowcem do domu. Pamiętajcie, że dobry, firmowy pokrowiec to nie-
rzadko wydatek kilkuset złotych, a zbyt pochopna i nieprzemyślana 
decyzja o zakupie, może nas niemile zaskoczyć już podczas pierwsze-
go wyjazdu.
Warto zwrócić uwagę, że wśród opisywanych pokrowców (Traper Excel-
lence, Anaconda Travel i Tandem Baits Invader) są prawdziwe  „kombaj-
ny”, które zostały stworzone do transportu ogromnej ilości sprzętu. Za-
pakowane po brzegi są bardzo ciężkie, nieporęczne i zajmują sporą część 
naszej przestrzeni ładunkowej. Być może ma to mniejsze znaczenie pod-
czas samego transportu na łowisko, ale może okazać się już nad wodą, że 
tak ogromnego pokrowca (z zapasowymi wędkami) nie mamy po prostu 
gdzie schować. Pół biedy, jeżeli mamy obszerny namiot lub samochód 
możemy zaparkować tuż za naszymi plecami. W przeciwnym wypadku 
nasz pokrowiec będzie „nocował” na dworze (raczej średnio to bezpiecz-
ne), a zmoczony ulewnym deszczem, potrafi schnąć nawet kilka dni.
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Dobre wędzisko kosztuje niemało i to już 
wie niemal każdy wędkarz. Nic więc dziw-
nego, że chcemy uniknąć wyżej wymienio-
nych niespodzianek. Niestety, fabryczne po-
krowce, w których wędziska są sprzedawane 

(nierzadko również w najdroższych mo-
delach) to kawałek cieniutkiej tkaniny, 

która spełnia głównie rolę nośnika 
informacji. Drukuje się na niej logo 
firmy, oznaczenia modelu oraz 
parametry techniczne wędziska. 
Niestety, ich zdolność do ochrony 
zawartości jest naprawdę znikoma. 
No, może co najwyżej uchroni wę-
dzisko przed kurzem na sklepowej 
półce. Tylko sporadycznie zdarza 
się, że wędzisko dostarczane jest 
przez producenta w ochronnym 
pokrowcu z prawdziwego zdarze-
nia. Tak pakowane modele zda-
rzają się głównie wśród produk-
tów klasy premium oraz egzem-
plarzy ręcznie wykonanych na 
indywidualne zamówienie. Już 
w sklepie zwróci to naszą uwagę, 

gdyż grubo wyściełany, pian-
kowy lub nylonowy pokrowiec, wyraźnie rzuca się 

w oczy na tle mizernych i cieniutkich pokrowców 
fabrycznych. Oczywiście musimy mieć świado-
mość, że w cenę produktu wliczona jest także 
cena pokrowca, a w dodatku jest on przeznaczo-
ny do transportu tylko jednego wędziska (i to 
bez kołowrotka). Rozwinięciem tego systemu 
stały się pokrowce typu „lufa”, które możemy 
transportować pojedynczo lub w połączeniu 
z tzw. bazą, do której dopinamy pojedyncze 
pokrowce. Zaletą takiego systemu jest z pew-
nością jego niska waga oraz niewielka ilość 
miejsca zajmowana w bagażniku. A co, jeżeli 
„lufy” nie spełniają naszych oczekiwań?
Wystarczy zajrzeć do najbliższego sklepu 
wędkarskiego, w którym oferta pokrow-
ców na wędziska karpiowe może przypra-
wić was o zawrót głowy. Od najtańszych 
modeli na dwa (uzbrojone) wędziska, po 
prawdziwe „kombajny” zdolne pomieścić 
aż sześć wędek, do których zapakujemy 
także podbierak, parasol, podpórki lub 
inne rzeczy niezbędne nam na łowisku. 
W dodatku pokrowce te występują w kil-

ku wariantach kolorystycznych, więc mo-
żemy dobrać sobie jego kolor, w zależności 
od naszych upodobań. Jakby komuś było 
mało, może skorzystać z usług firm, któ-
re takie pokrowce szyją na zamówienie. 
Ich cena jest bardzo konkurencyjna w 
odniesieniu do firmowych produktów, 
a największą zaletą takiego pokrowca, 
jest niemalże nieograniczona możli-
wość jego personalizacji. Możemy sobie 
wybrać materiał, wielkość, kolor, rodzaj 

zamków, liczbę i rozmiar kieszeni bocz-
nych, a nawet skonfigurować układ wędzisk 

w komorze głównej. Sami możemy też wskazać ro-
dzaj wypełnienia, miejsca, które należy wzmocnić (np. 

wstawkami z innego materiału), sposób umieszczenia 
otworów wentylacyjnych, a na koniec możemy zamówić 
zdobienie pokrowca choćby za pomocą indywidualnych 
haftów i nadruków.

POKROWCE NA 
WĘDZISKA
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Pokrowiec firmy Faith, oferowa-
ny na naszym rynku przez firmę 
Raven Fishing, wykonany jest 
z mocnej cordury, a na jego ze-
wnętrznej części naszyte zostały 
dwie kieszenie. 
Jedna długa, np. na podbierak lub 
parasol, a druga krótsza znako-

uchwyty transportowe, które bez 
trudu wytrzymują ciężar w peł-
ni zapakowanego pokrowca. Aż 
dziwi fakt, że w pokrowcu tak 
wysokiej klasy nie umieszczono 
dodatkowych otworów wenty-
lacyjnych. Niestety, wysoka ja-
kość produktu znajduje swoje 
odzwierciedlenie w jego cenie, 
ale jeżeli weźmiemy pod uwagę 
wartość sprzętu, który zamierza-
my w nim transportować, chyba 
nie jest to cena zbyt wygórowana.

łane) fartuchy zapinane na rze-
py, co zapobiega porysowaniu 
wędzisk. Wewnątrz pokrowca 
bez trudu zmieścimy kołowrot-
ki typu big pit, a na tylnej ścia-
nie (od wewnątrz) znajduje się 
też specjalna kieszeń na alumi-
niowy, usztywniający stelaż. W 
dolnej części pokrowca oraz na 
kieszeni kołowrotków znajdują 
się wstawki z gumowanego two-
rzywa, które dodatkowo chronią 
zawartość przed uszkodzeniem. 
Na zewnątrz pokrowca (na całej 
jego długości) naszyte są trzy 
przestronne kieszenie na np. 
podbierak i parasol oraz dwa 
pasy mocujące do przypięcia 
dodatkowych elementów na-
szego ekwipunku. Pokrowiec 
wyposażono też w dwa solidne 

micie pomieści kobrę, podpórki 
lub fotograficzny statyw. Dwa 
uchwyty transportowe pozwalają 
bezpiecznie przenosić pokrowiec 
wraz z całą jego zawartością. Mo-
del testowy ma długość 12 ft i wy-
konany jest w układzie 3 + 3. Ma 
on niezbyt grube wypełnienie, a w 
środku znajdują się sztywne opa-
ski mocujące zapinane na rzep. 
Przez całą długość pokrowca 
wszyta jest zabezpieczająca falba-
na, która chroni wędziska przed 
wzajemnym porysowaniem, a w 
tylnej części znajduje się kieszeń 
na stelaż usztywniający. Pokro-
wiec ten wyposażono w dobrej 
jakości zamki błyskawiczne, ale 
próżno na nim szukać wzmacnia-
jących wstawek, wentylacyjnych 
otworów czy też dodatkowych 
elementów mocujących. Ma to 
swoje odzwierciedlenie w niskiej 
wadze pokrowca, co w połączeniu 
ze stosunkowo niską ceną, czyni 
go bardzo atrakcyjną propozycją 
dla każdego karpiarza.
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Anaconda Travel Rod System
Cena: 360 zł  

Pokrowce Travel Rod System zna-
ne są na naszym rynku od lat. 
Dostępne są one w kilku konfigu-
racjach i rozmiarach. W tej serii 
znajdziemy więc pokrowce na 
wędziska dwuskładowe (12 i 13 ft) 
oraz na wędziska trzyskładowe. 
Pokrowiec ten wykonany jest z 
mocnego, poliestrowego mate-
riału i zapinany na wytrzymałe 
zamki. W środku znajdują się 
elastyczne uchwyty na wędziska 
oraz ochronne (grubo wyście-

Faith Holdall Deluxe Full Padded
Cena: 230 zł    

Klasyczny 
model 

Lekki i
poręczny 
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Pokrowiec firmy Jaxon, o sym-
bolu katalogowym UJ-XTS205, 
bardzo podobny jest w swej klasie 
wykonania do pokrowca firmy 
Faith. 
Uszyty został z mocnego po-
liestru, uzbrojonego mocnym 
zamkiem błyskawicznym, a do 
przenoszenia służą dwa uchwy-
ty transportowe. Na zewnątrz 

Pokrowiec Camo Lite to następ-
ca znanego i cenionego modelu 
FX. Ta przemyślana konstrukcja 
została wykonana z gęstego ma-
teriału poliestrowego i pomieści 
w sobie 5 uzbrojonych wędzisk w 
układzie przeciwsobnym.
Trzy wędziska ułożone są w jed-
ną stronę, a dwa w przeciwną. 
Dostosowany do kołowrotków 
typu big pit oraz przelotek pro-
wadzących o średnicy 50 mm ma 
miękkie, wyściełane, wewnętrz-
ne separatory oraz sztywne pa-
ski mocujące wędziska. Cały 
spód pokrowca został specjalnie 
wzmocniony (usztywniony), 
by chronić wędziska przed zła-
maniem, a w jego dolnej części 

pokrowca naszyte zostały dwie 
kieszenie, np. na podbierak lub 
inne, długie elementy wyposa-
żenia, a w środku znajduje się 
kieszeń na stelaż usztywniający. 
Przez całą długość pokrowca 
wszyta jest zabezpieczająca falba-
na, a wędki przed przesuwaniem 
możemy zamocować przy po-
mocy sztywnych pasków zapina-
nych na rzep. Podobnie też jak w 
modelu Faith, próżno szukać w 
tym pokrowcu dodatkowych ele-
mentów wzmacniających, mo-
cujących czy też wentylacyjnych 
otworów. Prezentowany pokro-
wiec występuje tylko w jednym 
układzie (2 + 2), a więc pomieści 
jedynie dwa uzbrojone i dwa nie 
uzbrojone wędziska. Jeżeli więc 
szukamy lekkiego i kompakto-
wego pokrowca, w który chcemy 
zapakować tylko wędziska i pod-
bierak, to ten model idealnie się 
do tego celu nadaje, a ponadto 
miłym zaskoczeniem będzie dla 
nas jego cena.  

umieszczone są plastykowe stóp-
ki zapobiegające np. zabrudzeniu 
pokrowca. Na zewnątrz umiesz-
czone są małe kieszonki na ak-
cesoria (np. ciężarki) oraz jedna, 
większa kieszeń na podbierak. 
W pokrowcu wszyte są także 
mocne, dwustronne zamki, a za 
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nawet najbardziej wybrednych 
klientów, ale od razu uprzedzam, 
że do najtańszych nie należy.

komfort przenoszenia 
odpowiadają rączki z 
usztywnionej pianki 
oraz zdejmowany pa-
sek na ramię. Całość 
wykonana jest w kamu-
flażu Fox Camo i jak 
przystało na firmę Fox, 
produkt ten z pewno-
ścią spełni oczekiwania 

Fox Camo Lite 3 Up / 2 Down Sleeve
Cena: 650 zł   

Jaxon UJ-XTS205
Cena: 135 zł  

Bardzo 
pojemny 

Prosty i
tani 
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Pokrowiec firmy Mivardi do-
stępny jest w trzech rozmiarach 
145, 205 i 215 cm, ale niezależnie 
od wybranej długości pozwala 
nam transportować jedynie dwa 
uzbrojone wędziska. 
Wykonany został z mocnego 
poliestru w maskującym kamu-
flażu CamoCODE i wyposa-
żono go w mocny zamek bły-
skawiczny. Dwie wewnętrzne 
komory bez trudu pomieszczą 
nawet największe kołowrotki, a 
wewnętrzny separator z wyście-
łanej tkaniny chroni wędziska 
przed porysowaniem. W dolnej 
części pokrowca znajdują się 
wstawki wzmacniające, a po-
środku uchwyt do przenoszenia 

Model CDX to nieco „większy 
brat” pokrowców CamoCODE 
firmy Mivardi. Uszyty został z 
grubego, mocnego i wodoodpor-
nego materiału (rip-stop) w ka-
muflażu MCP.  
Zapinany jest za pomocą wy-
trzymałych i szerokich zamków 
błyskawicznych, a w środku (w 
zależności od wybranego mode-
lu), możemy komfortowo zmie-
ścić 3 lub 4 wędziska uzbrojo-
ne w kołowrotki typu big pit. 
Obszerna, w całości rozpinana 
(dwukierunkowym zamkiem) 
i wyściełana komora, pozwala 
swobodnie zapakować wędki do 
środka, a te z kolei są od siebie 

kingu. Kosztuje niewiele ponad 
sto złotych, a do tego jest bardzo 
lekki i zajmuje niewiele miejsca 
w samochodzie. Idealnie więc 
nadaje się na szybkie i krótkie 
wyjazdy nad wodę.

oraz wszyty pas transportowy 
na ramię. Pokrowiec na jednym 
boku ma niewielką, otwartą kie-
szonkę, w którą możemy wsu-
nąć np. sztycę podbieraka, a u 
góry możemy go zamocować 
przy pomocy opaski zapinanej 
na rzep. Niestety, to rozwiązanie 
ma jeden istotny mankament. 
Brak zewnętrznej kieszeni po-
zwala nam jedynie przypiąć 
sztycę, natomiast kosz podbie-
raka lub podpórki musimy już 
transportować osobno. Jeżeli 
jednak nie przeszkadza wam 
brak dodatkowej kieszeni, to ten 
poręczny i kompaktowy pokro-
wiec z pewnością znajdzie uzna-
nie, np. wśród miłośników stal-

oddzielone przegrodami, co 
zapobiega ich porysowaniu. 
Dodatkowo możemy przy-
piąć wędki w środku za po-
mocą pasków z rzepem, co 
uchroni je przed przesuwa-
niem się w czasie transportu. 
W dolnej części pokrowca 
znajduje się wzmocnienie 
z gumowanej tkaniny oraz 
dwie niezbyt duże kieszonki 
służące do transportu para-
sola, podbieraka lub statywu 
do ważenia. W odróżnieniu 
jednak od modelu Camo-
CODE, w dolnej i górnej 
części pokrowca znajdują 
się cztery specjalne pasy, 
dzięki którym możemy 
pewnie zamocować zarów-
no długą sztycę podbieraka, 
jak i jego kosz lub tradycyjne, 
krótkie podpórki. Pokrowiec 
wraz z zawartością możemy 
przenosić za pomocą uchwy-
tu lub regulowanego paska na 
ramię, a newralgiczne miejsca 
zostały wzmocnione za pomocą 
szerokiej, materiałowej taśmy. 

PORADY SPRZĘTOWE   |     ARKADIUSZ KACZOROWSKI

Mivardi Rod Sleeve CamoCODE 205 – Dual
Cena: 120 zł  

Prologic CDX Rod Holdall
Cena: 390 zł  

W trzech 
długościach 

Mocny i
wodoodporny 
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Seria Excellence to nowoczesne i 
funkcjonalne pokrowce, wykonane 
z dwóch materiałów o różnej tekstu-
rze, co daje bardzo wysoki efekt este-
tyczny oraz chroni pokrowiec (i jego 
zawartość) w najbardziej newral-
gicznych miejscach. 
W pokrowcu zmieścimy aż 6 wę-
dzisk uzbrojonych (również w 
układzie przeciwsobnym), które 
mocujemy elastycznymi paskami, 
a od reszty pokrowca oddzielone 
są wyściełaną falbaną. Podobnie też 
jak w modelu Invader, szczytówki 
wędzisk są dodatkowo chronione 

Invader EX to również znany i ce-
niony model pokrowca, który od 
dobrych kilku sezonów cieszy się 
niesłabnącą popularnością. Dostęp-
ny jest w dwóch rozmiarach (12 i 13 
ft), a model testowy zdolny jest po-
mieścić aż 6 wędzisk uzbrojonych (w 
układzie przeciwstawnym), 3 wędzi-
ska nieuzbrojone oraz wszelkie po-
trzebne nam akcesoria dodatkowe. 
Wykonany z mocnej cordury, zapi-
nany jest na mocny i solidny (jed-
nokierunkowy) zamek. Na boku 
pokrowca naszyte są dwie obszerne 
kieszenie, w których bez problemu 
zmieścimy podbierak (wraz z ko-
szem), parasol, podpórki, a także 
statyw i worek do ważenia ryb. Jak-
by tego było mało, w dwóch miej-
scach wszyte są regulowane pasy 

za pomocą specjalnych zakładek, a 
dodatkowo w górnej i dolnej czę-
ści pokrowca znajdują się wzmoc-
nienia z tkaniny PCV.  Sztywność 
całego pokrowca gwarantuje (mon-
towany wewnątrz) składany, alu-
miniowy stelaż, a cały pokrowiec 
wraz z kieszeniami zapinany jest na 
mocne zamki błyskawiczne z meta-
lowymi żakardami. Dwie kieszenie, 
skoro o nich mowa, pomieszczą za-
równo kompletny podbierak, jak i 
pozostałe akcesoria, ale zostały one 
(dość nietypowo) umieszczone po 
wewnętrznej stronie pokrowca. Z 
pewnością jest to jakiś pomysł, aby 
dodatkowo zabezpieczyć ich za-
wartość, ale zdecydowanie zmniej-
sza to pojemność i funkcjonalność 
całego pokrowca. Pozbawiono nas 
tym samym miejsca na zapasowe 
(nieuzbrojone) wędziska, a w do-
datku łatwo sobie wyobrazić, co 
będzie się działo, gdy do jednej z 
tych kieszeni zapakujemy mokry 
podbierak lub wilgotny worek do 
ważenia. W zamian za to produ-
cent zadbał o komfort naszych rąk. 

spinające, dzięki którym możemy 
przytroczyć dodatkowy ekwipu-
nek. Ściany pokrowca są w pełni 
wyściełane, a wędziska oddzielone 
są od siebie falbaną na całej długo-
ści pokrowca. Wędki możemy rów-
nież zamocować za pomocą taśm z 
rzepem, a ich szczytówki chronione 
są dodatkową zakładką. Spód po-
krowca oraz kieszenie kołowrotków 
wzmocnione są tkaniną PVC „Ball 
Leather”, a sztywność pokrowca za-

PORADY SPRZĘTOWE

pewnia nam składany, aluminiowy 
stelaż mocowany (od wewnątrz) w 
specjalnej kieszeni. Wygodę trans-
portu zapewnia uchwyt z miękkiej 
pianki oraz (wszyty na stałe) regulo-
wany pas naramienny. Z pewnością 
nie jest to najtańszy pokrowiec na 
rynku, ale biorąc pod uwagę jego 
pojemność oraz dobrą jakość wyko-
nania, cena jest pełni adekwatna do 
jakości produktu, który posłuży nam 
przez wiele sezonów. 

Tandem Baits Invader EX 6
Cena: 470 zł  

Wygodny, piankowy uchwyt głów-
ny, dwa uchwyty pomocnicze oraz 
wszyty, regulowany pas naramien-
ny ułatwiają nam transport i prze-
noszenie całego pokrowca.

Traper Excellence
Cena: 450 zł 

Bardzo 
pojemny 

Nowoczesny
i funkcjonalny 
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Walizka na sprzęt z pudełkami 
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PRZEGLĄD KARPIOWEGO RYNKU 

NOWOŚCI SPRZĘTOWE 
Sygnalizator mechaniczny ze świecący-
mi głowicami w 4 dostępnych kolorach 
(niebieski, czerwony, zielony, żółty), 
podłączany do gniazda wyjściowego sy-
gnalizatora. Na półsztywnym wężyku 
tego swingero-hangera zamocowany jest 
przesuwany obciążnik do regulacji na-
pięcia linki. Kulkowy klips w głowicy do 
żyłki może być regulowany za pomocą 
śrubokręta. Sygnalizator ma optyczną sy-
gnalizację brań 1:1.

   www.saengerpolska.pl

anaconda 
Snake Pipe 

Bardzo starannie przygotowa-
na, z najlepszych jakościowo materiałów (bar-

dzo mocny materiał Oxford 2600 o poczwórnej gęstości, wzmoc-
niony cordurą, japońskie zamki YKK) wykonana walizka o wydłużonym kształcie, 
który ułatwia zapakowanie sprzętu w samochodzie lub w przyczepie samochodowej. 
Konstrukcja walizki umożliwia zapakowanie setek drobiazgów w pudełkach i worecz-
kach, tak niezbędnych podczas długiej zasiadki karpiowej czy gruntowej. Walizka w 
każdej ściance ma wkład z pianki, co dodatkowo chroni jej zawartość przed zniszcze-
niem. Dno, wieko oraz ścianki boczne są usztywnione. Wewnątrz walizki przestrzeń 
można zagospodarować według własnego pomysłu, stosując przegródki na rzepach. 
Wieko walizki ma komorę oraz przegrodę na zamku, dodatkowo zamieszczono tutaj 7 
dużych kieszeni z siatki transmisyjnej. Walizkę można wygodnie przenosić za bardzo 
wygodną rączkę lub na pasku naramiennym (odpinanym). W komplecie duże pudełko 
na drobne akcesoria. Wymiary: 113 × 16 × 24 cm. Waga bez pudełka: 2810 g. Cena 
detaliczna: ok. 340 zł. 

   www.firmadragon.eu

FoX 
Czapki Fox Black & Orange, 
Green & Silver 

Nowe wzory zimowych czapek, zbliżone do topowe-
go wzoru Find’em Feed’em Fox’m! Dostępne są dwa 
modele czapek Beani oraz Lined Bobble dostępne 
w wersji Black & Orange oraz Green & Silver. Mo-
del Beani ma podszytą polarem opaskę. Materiał 
zewnętrzny: 100 proc. akryl, podszycie: 100 proc. 
poliester. Model Lined Bobble ma podszycie z po-
laru dla większego komfortu termicznego. Materiał 
zewnętrzny: 100 proc. akryl, podszycie: 100 proc. 
poliester. 

   www.foxint.com
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OWNER 
Haczyki Carp Taff

radical
Kołowrotek Ritual SLO  

Kołowrotek przeznaczony do łowienia głównie na 
dużych wodach. Ritual SLO ma wbudowany naj-
wyższej klasy mechanizm, dzięki któremu poradzi sobie 
z ekstremalnymi wymaganiami. Dzięki wolnemu posuwowi szpuli 
uzyskujemy doskonały nawój linki, co z kolei, pozwala na używanie 
nawet najcieńszych plecionek, które bez problemu będą wysnuwać się 
ze szpuli. Ritual SLO występuje w dwóch rozmiarach: 1070 i 1080, ma 
przedni hamulec wielotarczowy o dużej powierzchni roboczej, rolkę 
nawijającą z systemem zapobiegającym skręcaniu się żyłki, aluminio-
wą szpulę o długim skoku Long Stroke i niezawodny, ślimakowy sys-
tem posuwu szpuli, oraz aluminiową, zapasową szpulę. Sugerowana 
cena detaliczna od 512,70 zł.

   www.zebco-europe.biz/pl

banana rods 
SpodMaker 12’ / 4,75 lb
Wędzisko, które łączy w sobie cechy dwóch różnych karpiówek – 
do używania z rakietą zanętową, czyli jako Spod, oraz do badania 
dna jako Marker Rod. Dlatego też nosi nazwę SpodMarker. Dzięki 
zastosowaniu do produkcji blanku 6 różnych rodzajów węgla, od-
powiednio ze sobą połączonych, to niesłychanie mocne, ale lekkie i 
o cienkim blanku wędzisko pozwala na ekstremalne rzuty, zarówno 
dowolną rakietą zanętową, jak i markerem z ciężarkiem nawet do 
200 g. Odpowiednio zaprojektowana akcja wędziska, w tym szybko 
„gasnąca” szczytówka pozwalają na oddawanie 
bardzo celnych i powtarzalnych rzutów.
Obejrzyj film: https://www.karpmax.pl/
aktualnosci/czytaj/banana-rods-wyko-
nal-dla-nas-spoda-zobaczcie-na-filmie  

   www.bananarods.com

Seria Owner Carp Taff to nowoczesna generacja japońskich 
haków karpiowych. Innowacją w konstrukcji jest całkowicie 
zamknięte oczko TAFF RING, które m.in. zabezpiecza przed 
przetarciem materiału przyponowego. Haki wyróżniają się 
doskonałą wytrzymałością z zachowaniem lekkości podczas 
prezentacji przynęty w wodzie. Dodatkowo pokryto je ma-
tową, teflonową powłoką, która chroni przed korozją i zapo-
biega odbijaniu się promieni światła. Carp Taff dostępne są w 
czterech najpopularniejszych kształtach i rozmiarach: 6, 4, 2.

   www.jaxon.pl

daiwa 
Crosscast Carp
Wędziska karpiowe o dużej mocy i wysokiej klasy wykończeniu. 
Crosscast Carp mają blanki z włókna węglowego High-Modulus 
o nadzwyczajnych rezerwach mocy, dużej stabilności i dynamice. 
Paleta dostępnych modeli pokrywa właściwie wszystkie obszary 
nowoczesnego połowu karpi. Dwie wersje 10’ (3 m) Stalker świet-
nie nadają się do polowań z niedużych dystansów z podchodu 
bądź z łodzi. Pozostałe modele 12’ (3,60 m) i 13’ (3,90 m) pozwa-
lają na łowienie na średnich i dalekich dystansach oraz umożli-
wiają dalekie rzuty. Struktura włókien węglowych oplatająca dol-
nik nie tylko wygląda efektownie, lecz również stabilizuje akcję 
blanku. Przelotki Titanium-Oxyd, uchwyt kołowrotka Fuji, a tak-
że rękojeść pokryta powłoką termokurczliwą, to wyróżniający się 
jakością w tym segmencie cenowym pakiet wyposażenia. Modele 
12’ i 13’ mają przelotkę startową wielkości 50 mm. Sugerowana 
cena detaliczna: od 450 zł.

   www.daiwa.info.pl
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Zupełnie nowy, ciekawie zaprojektowany, 
uniwersalny model rod poda, który zna-
lazł się w ofercie Jaxona na 2019 r. Może być 
używany jako klasyczny statyw, jak również 
jako high pod do łowienia z wędkami ustawiony-
mi niemal pionowo. W mocnym i miękko wyścieła-
nym pokrowcu (80 × 25 × 10 cm) mieści się składany, 
jednoczęściowy stelaż, oraz w osobnych kieszeniach dwa 
buzz bary (na 3 wędki), a także cztery nogi. Stelaż w obu jego 
końcach ma wbudowany system składający się z 2 głowic z 
pokrętłami, które służą do niemal dowolnego ustawiania 
kąta nóg, a także wysokości rod poda. Ramę o długości 70 
cm można rozciągać aż do 125 cm. Pionowe wsporniki w 
kształcie litery „U”, do mocowania buzz barów, są rucho-
me i zamocowane na jednej osi z głowicami, dzięki czemu 
można je złożyć i rozłożyć jednym ruchem. Buzz bary 
mają bardzo przydatną możliwość regulacji kąta usta-

Jaxon 
Statyw PP-STK110

wienia gniazd sygnalizatorów, co jest pomocne w wielu 
sytuacjach na brzegu. Zarówno wsporniki, jak i nogi zo-
stały wyposażone w bardzo wygodne w użyciu miękkie, 
neoprenowe nakładki ułatwiające ich obsługę (wkręcanie). 
Buzz bary mają gniazda pozwalające na położenie 3 wędek 
i dodatkowo metalowe kontry pomocne w stabilnym przy-
kręceniu sygnalizatorów. Nogi statywu tworzą dwie pary o 
różnych długościach (45 i 35 cm), które dodatkowo można 
teleskopowo przedłużyć. Dużym ułatwieniem jest możli-
wość złożenia statywu do transportu, bez odkręcania nóg. 
Dzięki temu późniejsze rozłożenie jest niemal błyskawicz-
ne. Całość wykonana została z duraluminium, pokrytego 
czarnym, matowym lakierem i waży zaledwie 3,8 kg. Cena 
detaliczna ok. 400 zł. 

   www.jaxon.pl



carp spirit
Mata Pop Up  
Mata Pop Up ma wbudowaną specjalną elastyczną ramę, która pozwala na szybkie 
rozkładanie i składanie. Wysokie, elastyczne boki zapobiegają ześlizgiwaniu się ryby, 
a składana osłona uniemożliwia jej wyskoczenie. Mata z grubą 40-mm wyściółką jest 
przyjazna dla ryb – ma gładką powierzchnię, co zapewnia doskona-
łą ochronę nawet na najgorszym podłożu. Dzięki siatkowej 
strukturze materiału odprowadza zarówno wodę deszczo-
wą, jak i tę, którą polewa się rybę podczas odhaczania i 
fotografowania. W komplecie są 2 szpilki do kotwiczenia 
maty przy silnym wietrze oraz torba transportowa.

   www.normark.pl
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anaconda 
Tiki Taka TSX-R6
Zestaw sygnalizatorów o futurystycznym designie 
Black Chrome i dwustronnym systemie transmisji. Za 

pomocą inteligentnego odbiornika, dźwięk, czułość 
i głośność sygnalizatora brań można regulować z 

odległości. Oprócz regulowanych wibracji i funk-
cji latarki odbiornika, system wyposażony 

został jeszcze w wiele innych wyszu-
kanych technicznych dodatków. W 
podstawowym zestawie znajdują się 
2, 3 albo 4 sygnalizatory brań w praktycz-
nej walizce transportowej oraz odbiornik o zasięgu 
min. 150 m. Sygnalizatory mają 6 różnych kolo-
rów LED do wyboru. Jest możliwość przyłącze-

nia lampy namiotowej Anaconda Radio Link 
Device Tent Lamp. 2 stabilizatory snag bar w 

wersji Metal Black można przykręcić na 
urządzenie. 

   www.saengerpolska.pl

carp gravity 
Foto Kalendarz 2019

daiwa 
Infinity 6-leg Chair

FoX 
Chunk Khaki Boots 

Kalendarz na 2019 rok z pięknymi zdjęciami oka-
zów karpi. Jest to wiszący kalendarz w rozmiarze 
A3, z dwunastoma miesiącami i okładką. Każdy 
miesiąc jest na osobnej stronie. Cena 19,90 zł.

   www.carpgravity.eu

Idealna propozycja na jesienne i zimowe zasiad-
ki. Buty wykonane z wytrzymałych materiałów 
wierzchnich przeznaczonych do używania w 
terenie. Wodoodporna membrana pozwala za-
moczyć buty w wodzie bez ryzyka przemoczenia. 
Oddychające podszycie z siatki dla większego 
komfortu. Twarda podeszwa zewnętrzna z bież-
nikiem Dynagrip dla lepszej przyczepności, dla 
dodatkowego komfortu amortyzująca podeszwa 
wewnętrzna EVA Phylon.  Język Fold & Fix po-
magający szybko i sprawnie założyć obuwie. Do-
stępne rozmiary: od 41 do 46. Dostępne modele: 
Chunk Khaki Mid Boots, Chunk Khaki Shoes.

   www.foxint.com

Łóżko karpiowe na 
6 nogach, oparte 
na aluminiowym 
stelażu, dzięki cze-
mu jest niezwykle 
lekkie i komfortowe. 
Dodatkowa, miękka, 
superwygodna mata 
w razie potrzeby może zostać 
zdjęta. Łóżko doskonale się sprawdza zarówno podczas krótkich, jak i dłuższych zasiadek. 
Wyposażone jest w płynnie regulowane nogi z szerokimi stopkami, bardzo stabilnymi rów-
nież na miękkim podłożu. Materiał to 100% poliester (600D pokryty PVC). Waga: ok. 8,50 
kg (bez materaca). Wymiary: 206 × 82 × 38 cm. Sugerowana cena detaliczna: od 1265 zł. 

   www.daiwa.info.pl
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prologic 
Wędziska Custom Black
Minimalistyczne i bardzo eleganckie wędziska karpiowe wykonane 
z włókna węglowego 24T o wysokiej gęstości, w matowo czarnym 
wykończeniu. Duża moc i paraboliczna akcja pozwalają wykorzy-
stywać te kije w każdej sytuacji nad wodą. Mają wysoką zdolność 
rzutową, wzmocnioną dodatkowo przelotką startową o średnicy 50 
mm w najmocniejszych modelach – o krzywej ugięcia 3,00 lb, 3,25 
lb i 3,50 lb. Zastosowano tu przelotki SiC kompatybilne z plecionką. 
Pewność wyrzutu gwarantuje ergonomicznie ukształtowane zgru-
bienie uchwytu na dolniku. Serię tworzy łącznie 10 wędzisk. Pod-
stawę stanowią kije 2- i 3-składowe o długościach od 10’ do 13’ i 
krzywej ugięcia od 3 lbs do 3,5 lbs, oraz teleskop o długości 12’ i 
krzywej 3 lbs. Uzupełnieniem jest wędzisko typu Spod o długości 12’ 
i krzywej 5 lbs, oraz Marker o identycznej długości i krzywej 3,5 lbs. 
Sugerowana cena detaliczna: 193 zł – 308 zł. 

   www.prologicfishing.com

tandem baits 
Icon+ Alarm / Icon+ odbiornik
Sygnalizator Icon+ Alarm (dostępny w 
zestawie 3 + 1) jest wyposażony w 
nadajnik o zasięgu 200 metrów w 
płaskim terenie. Technologia 
oparta jest na magne-
tycznej rolce, zapew-
nia wyjątkowo dużą 
czułość w pięciu za-
kresach. Istnieje możli-
wość indywidualnego usta-
wienia ośmiu rodzajów tonów 
oraz ośmiu poziomów głośności. Ma 
dobrze widoczne diody. Icon+ jest wyjąt-
kowo odporny na zmienne warunki atmosferyczne. Sygnalizator ma 
wkręcane snag bary oraz podświetlenie nocne i ostrzeżenie o zużyciu 
baterii. Rozróżnia brania od i do brzegu.  
Cyfrowy odbiornik radiowy Icon+ ma duży zasięg transmisji, możli-
wość indywidualnego ustawienia głośności i tonu odbiornika, pozwala 
na perfekcyjne dostosowanie się do warunków panujących na łowisku. 
Może współpracować maksymalnie z pięcioma sygnalizatorami. Ma 
możliwość personalizacji transmisji kodów w celu uniknięcia inter-
ferencji z innymi odbiornikami. Wyposażony został ponadto w tryb 
wibracji i tryb cichy.  

   www.tandembaits.com

imperial baits 
Seria Carptrack Cold Water
Seria ta została stworzona 
specjalnie do łowienia od li-
stopada do kwietnia oraz w 
wodzie o temperaturze 
do 12°C. Komponenty 
w miksie pozostały takie 
same, zwiększono tylko 
ilość rozpuszczalnych mączek 
w wodzie. Taka przynęta szybciej nasiąka wodą, oddając wszystkie wła-
ściwości do wody, jak np. aromaty i inne atraktory. Dostępne smaki: 
Monster-Liver, Monster’s Paradise, Birdfood Banana.

   www.imperial-fishing.pl

radical
Deepground Marker 
Deepground Marker to zwarty w budowie marker, znako-
micie sprawdzający się na wodzie, również na dużej fali. 
Dający się w kilka sekund nadmuchać. Do zakotwiczenia 
za pomocą linki z dowiązanym kamieniem w charakterze 
bojki albo do zastosowania w połączeniu z Radical Knock-
-Out Clipssystem w charakterze zrywki. Szerokość 15 cm, 
wysokość 15 cm, kolor czarno-pomarańczowy. Sugero-
wana cena detaliczna od 77,00 zł.

   www.zebco-europe.biz/pl

mivardi 
Namiot Professional 

Nowy projekt śred-
niego, dwuosobowego 
namiotu wędkarskiego z materia-
łu M-TEC 410. Rama z dwóch rurek i strome ściany zapewniają dużą 
przestrzeń wewnątrz namiotu, zachowując niewielkie wymiary cało-
ści. Półkolista budowa chroni wejście i przedsionek, a zastosowanie 
narzuty zapewnia dodatkową przestrzeń. Zastosowano tu podobne 
rozwiązania technologiczne, co w pozostałych namiotach Mivar-
di, tj. uchwyty na wędki, uchwyty zamków z miejscami na świetliki, 
zawieszki na akcesoria, klapy wentylacyjne, duże okna. Do namiotu 
istnieje możliwość dokupienia narzuty. Wielkość: 295 × 280 × 150 cm. 
Sugerowana cena: 1314,90 zł namiot / 689,90 zł narzuta.

   www.mivardi.com
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carp gravity 
Bio Sos Zołza

daiwa 
Emblem Spod
Ze względu na duże zapotrzebowanie 
firma Daiwa wprowadziła do polskiego 
programu legendarny kołowrotek Em-
blem Spod o prędkości zwijania 122 cm 
/ obrót korbką. Stosowany wyłącznie w 
tym kołowrotku mechanizm CastLock 
zapobiega przypadkowemu zatrzaski-
waniu kabłąka przy wyrzucie. Na alu-
miniowej szpuli są dwa klipsy umożli-
wiające precyzyjne, powtarzalne zarzu-
canie. Mechanizm kołowrotka, mający 
ślimakowy posuw szpuli, jest oparty na 
4 łożyskach (w tym jedno CRBB). Su-
gerowana cena detaliczna: ok. 785 zł.

   www.daiwa.info.pl 

tandem baits 
Icon Hanger
Innowacyjne, mechaniczne sygnalizatory brań. Głowice w 
bardzo dobrze widocznym 
kolorze fluo z doskonale 
wyprofilowanym klipsem. 
Icon ma miejsce na świe-
tlik beta light. Ramię w tym 
przypadku zastąpiono linką wykona-
ną z najwyższej jakości stali nierdzewnej. 
Specjalnie zaprojektowany gęsty splot oraz 
otulina ochronna w kolorze Gun Smoke, 
łączą w sobie zalety sztywnych ra-
miom, czyli lepszą odporność na 
podmuchy wiatru i czułość łań-
cuszków. Zapewniają doskona-
łą sygnalizację nawet najde-
likatniejszych brań, zarówno 
do, jak i od brzegu. Możliwość 
dokupienia dodatkowego obcią-
żenia.

   www.tandembaits.com

dynamite baits 
Worm Liquid 
Carp Food

prologic  
Kangurka Bank Bound
Komfortowa, trzysezonowa, 
wodoodporna i oddychają-
cą kurtka typu kangurka o 
2-warstwowej konstrukcji. 
Materiał zewnętrzny wyko-
nany jest ze 100 proc. po-
liestru 320D Taslon, jest 
on miękki i wytrzymały. 
Wzmocniono go wodo-
odporną membraną TPU 
o wodoodporności na 
poziomie 8000 mm 
słupa wody – oczywi-
ście wszystkie szwy 
są podklejone. Śro-
dek wykończony jest 
siatką ze 100 proc. polie-
stru. Z przodu znajdziemy bryzgoszczelny 
zamek z podwójną patką dla maksymalnej ochrony. 
Poniżej zlokalizowana jest obszerna kieszeń zapinana 
na wodoodporny zamek i wyłożona miękkim flisem. 
Aby ułatwić zakładanie i ściąganie kurtki z jej boku 
znajduje się  bryzgoszczelny zamek. Kurtka ma także 
regulację jej dolnego obwodu. Ochronę głowy gwa-
rantuje chowany kaptur z regulacją szerokości i wy-
sokości. Mankiety zapinane są na rzep oraz mają we-
wnętrzne rękawki z Lycry z otworem na kciuk. Kurtka 
ma kamuflaż Bank Bound. Dostępne rozmiary: M – 
XXL. Sugerowana cena detaliczna: 348 zł. 

   www.prologicfishing.com

Kolejny już dodatek do 
najlepiej sprzedającej 
się serii liquidów Dyna-
mite Baits. Gęsta ciecz 
zawiera mączkę ślima-
kową naturalnie bogatą 
w aminokwasy, białka 
i składniki odżywcze. 
Uniwersalna przynęta do 
dopalania pelletów, kulek 
i spodmixów. Tworzy wi-
dzialną i trwałą zawiesinę 
nęcącą w wodzie. Ofero-
wana w litrowej butelce. 

   www.normark.pl

Płynny pokarm w postaci bardzo gęstego 
sosu z dodatkami całych i zmiksowanych 
morskich stworzeń. Bogaty w białka zwierzę-
ce, ekstrakty i przyprawy. Główną zaletą sosu 
są zmiksowane, naturalne stworzenia wodne. 
Nie rozpuszczają materiałów PVA. Sos służy 
do zalewania zanęty oraz do produkcji kulek. 
Dozowanie 5–20 ml na 1 jajko. Zołza – połą-
czenie zapachu Kraba z ostrą papryką chili i 
czarnym pieprzem. Bio Sos Zołza bazuje na 
Liquidzie Haithsa Robin Red + Chili. Butel-
ka 500 ml – 34,90 zł.

   www.carpgravity.eu
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carp spirit
Podbierak Magnum X1 

carp gravity 
Kulka przynętowa Zołza 4D
Połączenie kraba i czarnego pieprzu razem z ostrą papry-
ką chili. W składzie kulek są takie dodatki jak Robin Red, 
Spanish Pepper, GTP 
Spice, osławionej już 
firmy Haiths. To tak-
że połączenie różnych 
mączek rybnych, jak: 
Pre-Digested, Squide/
Liver, Krill, Crayfish i 
wielu innych. Zołza to z 
pewnością ostra kulka 
ze śmierdzielem w tle. 
Słoik 200 ml – 39,90 zł.

   www.carpgravity.eu

Atrakcyjną ofertą dla karpiarzy są dwie serie wędzisk przygotowanych 
przez znaną firmę Ryobi. Bardzo starannie wykonane, o dobrych wła-
ściwościach rzutowych i przelotkach o większej średnicy wewnętrznej, 
a przy tym bardzo atrakcyjnej cenie, stają się przydatne nie tylko dla 
wędkarzy początkujących, a także zaawansowanych, szukających nie-
drogich rozwiązań sprzętowych. Seria Aquapower Carp składa się z 5 
wędzisk dwuczęściowych, o znakomitej dynamice, długości dolnika 56 
cm (model 3,5 lb dł. 3,9 m) znacznie ułatwiającym oddanie dalekich 

ryobi 
Wędziska karpiowe Aquapower Carp i Skyglider Carp

rzutów. Ponadto średnica przelotki prowadzącej (50 mm) ułatwia sa-
modzielną wywózkę i użycie grubszych żyłek. Długość wędzisk: 3,6 m 
i 3,9 m. 
Seria Skyglider Carp to nieco tańsza i bardziej zróżnicowana oferta kar-
piówek, składająca się z 2- i 3-częściowych wędzisk, o długościach 3,6 
m i 3,9 m, oraz krzywych ugięcia 2,75 – 3,0 – 3,5 lb. Sugerowana cena 
detaliczna: od 180 zł (Skyglider Carp); od 250 zł (Aquapower Carp). 

   www.firmadragon.eu

dragon megabaits 
Kołowrotek Big Pit Carp FD1370i 
Pierwszy prawdziwy big pit pod marką MegaBaits. Koło-
wrotek karpiowy najwyższej klasy, przeznaczony do połowu 
na bardzo dużych odległościach. Wzmacniana przekładnia, 
uszczelniane łożyska, łożysko oporowe ze stali nierdzewnej 
oraz pełne zabezpieczenie przed korozją gwarantują, że koło-
wrotek wytrzyma wiele sezonów intensywnego karpiowania.
Obudowa i rotor wykonane są z bardzo wytrzymałego kom-
pozytu. Mechanizm wyposażono w 12 zamkniętych łożysk 
kulkowych ze stali nierdzewnej, w 
aluminiową szpulę klasy „Super 
Long Cast” odporną na korozję mor-
ską, a także w aluminiową 
szpulę zapasową. Łoży-
skowana rolka antyskrę-
ceniowa pokryta została 
azotkiem tytanu (TiN). 
Bardzo mocna przekład-
nia klasy HEG i jednoczę-
ściowa korbka wycinana 
z metalu dopełniają kom-
fortu użytkowania. Waga 
750 g, przełożenie 1:4,5, 
pojemność szpuli 0,35 
mm / 500 m. Cena 
detaliczna: od 480 zł. 

   www.firmadragon.euPodbierak karpiowy ma sztycę wykonaną z wysokomodułowego 
włókna węglowego, wzmocnioną przy koszu (42”) oplotem 3K. Trój-
nik do ramion jest lekki i wytrzymały, stanowi jednoelementową 
konstrukcję z włókna węglowego. Sztyca (182 cm) jest w dolnej części 
pokryta japońską pianką termokurczliwą, która polepsza chwyt i za-
pobiega ślizganiu się dłoni podczas podbierania ryby. Bardzo mięk-
ka, przyjazna dla ryb zielona siatka jest wyposażona w magnetyczny 
klips, który zapobiega jej zaczepianiu o dno podczas łowienia z brzegu 
w płytkim łowisku. Sztyca zakończona jest nierdzewnym kapslem z 
emblematem wykonanym techniką laserową. Gładkie, profilowane 
stalowe końcówki ramion ułatwiają szybkie rozkładanie podbieraka. 

   www.normark.pl



Maksymalna wysokość namiotu 
to 170 cm. Przednie i tylne okna 
zostały znacznie powiększone, a 
rzepy mocujące osłony na nich 

są dwa razy szersze, co sta-
nowi maksymalne za-

bezpieczenie przed 
niesprzyjającymi 
warunkami pogo-
dowymi. Wejście 
ma klapy wentylacyjne, które zmniejszają wilgotność 

wewnątrz namiotu. Duże zamki z uchwytami Easy Grip 
zamontowane w drzwiach wejściowych można wyposa-
żyć w świetliki (światło chemiczne), przez co łatwo je 
będzie odnaleźć w mroku. Dodatkowo, namiot wypo-
sażony jest w cztery rzepy służące do przymocowania 
wędzisk do przedniej ściany namiotu. Pojemność: 2–3 
osoby. Wielkość: 335 × 295 × 170 cm. Sugerowana 

cena 1684,90 zł namiot / 844,90 zł narzuta. 
   www.mivardi.com
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mivardi 
Namiot New Dynasty XL 
Największy model namiotu karpiowego, wyko-
nany z niebywale wytrzymałego materiału M-TEC 
410, o wodoodporności 10000 mm słupa wody. Jest 
to powiększona i unowocześniona wersja namiotu New 
Dynasty, który zyskał miano najlepiej sprzedającego się 
namiotu wędkarskiego w Czechach i na Słowacji. Pomi-
mo znacznie powiększonej przestrzeni, namiot zajmuje 
taką samą powierzchnię co swój poprzednik. Dodatko-
we zaczepy na wkręcane podpórki Storm Pole sprawiają, 
że namiot będzie idealnie napięty z każdej strony. Kon-
strukcja opiera się na 19-mm wzmacnianych żebrach 
w półkolistym ułożeniu. Wydłużony daszek chroni 
wejście przed deszczem i tworzy przestronny przed-
sionek. Wewnątrz 
namiotu znajduje się 
trzynaście zawieszek 
na akcesoria. Szero-
kość namiotu zależy 
od jednego z trzech 
sposobów rozsta-
wienia i można ją 
zmienić w skokach 
co 15 cm.



tandem baits 
Phantom Green
Nowe wędziska TB Phantom Green zbudo-
wane są z dynamicznego, szybkiego i cienkiego blanku 
Super Slim o bardzo niskiej zawartości żywicy, wykonane w tech-
nologii Dual Traper (wysokomodułowa mata 30 TON), uchwytu na wędzisko 
Fuji, z przelotek  z węglika krzemu (w modelach od 3 lb pierwsza przelotka ma 50 mm). 
Kije mają ciekawy design, ale co najważniejsze, doskonałe właściwości rzutowe. Blank szybko „gasi” 
drgania po rzucie, dodatkowo do minimum zostało zredukowane skręcanie się blanku, co wpływa na celność 
rzutów. Gama składa się z kilku modeli: 10 ft / 3 lb to idealna wędka do łowienia z łodzi, krótkie i paraboliczne wędzisko 
daje pełną kontrolę nad rybą; 12 ft / 3 lb to idealna wędka do łowienia na czystej wodzie, niesamowita frajda podczas holu, ale także 
kontrola i moc; 12 ft / 3,5 lb to maksymalna moc, wędzisko na ciężkie warunki, tam gdzie trzeba ostro przytrzymać rybę; 13 ft / 3,5 lb - mocne 
ultrarzutowe wędzisko.

   www.tandembaits.com

070   |   KARPMAX

KLAMOTY   |     PRZEGLĄD RYNKOWEJ OFERTY

banana rods 
T48 13’ / 3,5 lb
Jeden z najpopularniejszych modeli karpiówek francuskiej 
firmy Banana Rods, specjalizującej się w produkcji wędzisk. 
Każde wędzisko jest robione na indywidualne zamówienie, 
jest więc możliwość wybrania z katalogu firmy różnego ro-
dzaju komponentów, a także personifikacja (nazwisko, flaga 
państwa itp.). T48 o długości 3,90 m i krzywej ugięcia 3,5 lb 
jest wędziskiem wielofunkcyjnym, doskonale radzącym sobie 
w każdym rodzaju łowiska. Charakter tego ekskluzywnego 
wędziska najkrócej można opisać w trzech słowach: moc, od-
ległość, precyzja. Jest przeznaczone do łowienia zarówno w 
wielkich jeziorach zaporowych, w rzekach i w miejscówkach 
z zaczepami. Równie dobrze nadaje się do ekstremalnych 
rzutów, sięgających 160 m. Oprócz właściwości rzutowych, 
podczas holu wędzisko progresywnie, równomiernie oddaje 
swoją moc, pozwalając na doskonałe czucie tego, co dzieje się 
na końcu zestawu, bez względu na to, czy holujemy mniejszą 
rybę, czy też okaz.     

   www.bananarods.com

carp spirit
Namiot Arma Skin Everest  

Nowy Arma Skin Everest 1 podobny jest do większego brata Arma 
Skin Everest+. Rozkłada się łatwo i szybko. Jego stelaż, zbudowany z 
czterech aluminiowych żeber, jest niezwykle mocny i stabilny. Nowe, 
wydłużone żebro przednie tworzy daszek, co zapewnia dodatkową 
osłonę nad wejściem, a także chroni przed zalaniem deszczem środka 
namiotu, podczas gdy uchylony jest przedni panel. Całkowicie zdej-
mowany panel przedni ma boczne moskitiery i wielofunkcyjne drzwi, 
które można dostosować do zmieniających się warunków i pór roku, 
stosując następujące opcje: zamknięte, siatka antykomarowa lub prze-
zroczyste okno z PCV. W tylnej części znajdują się dwa otwory z siatką 
antykomarową, zapewniające doskonałą wentylację. W standardzie 
paski zapinane na rzepy do wędek. Osobno dostępna jest zimowa na-
rzuta Winter Skin – idealna na ekstremalne warunki.

   www.normark.pl
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FoX 
Eos Shelter 
Dostępne są już dwa nowe modele namiotów EOS 1-Man Bivvy (na zdjęciu 
obok), oraz EOS 2-Man Bivvy, a do każdego z nich można dokupić narzuty EOS 
Skin (na zdjęciu poniżej). Serię EOS wyróżnia świetny stosunek jakości do ceny. 
Jest to doskonałe schronienie dla początkujących lub wędkarzy z mniejszym bu-
dżetem. Wersja EOS 2-Man Shelter bez problemu zmieści dwa łóżka standardo-
wej wielkości, dając komfortową przestrzeń (można wstawić stolik oraz torby i 
bagaże). Materiał o wodoodporności 8000 mm zapewni schronienie podczas 
deszczowych zasiadek. Dwupałąkowa konstrukcja z daszkiem, który zapew-
nia dodatkową ochronę. Kolor khaki, pozwala być zarówno modnym nad 
wodą, jak również efektywnie zakamuflowanym.  Dwustronnie otwie-
rane drzwi z zintegrowaną wstawką z siatki oraz panelami z PVC oraz 
pełnego materiału, co pozwala nam skonfigurować namiot do każdych 

warunków atmosferycznych. Jest również możliwość zrolowania przodu, 
co tworzy namiot z otwartym przodem idealny na ciepłe, letnie zasiadki. 
Namioty standardowo wyposażone są w dwa paski na wędki umieszczone 
z przodu namiotu. W komplecie jest lekka podłoga i mocne wkręty mo-
cujące. Całość w zapinanej na zamek torbie transportowej. EOS 1-Man 
Bivvy – wymiary: 205 cm × 270 × 140 cm, waga: 7 kg. EOS 2-Man Bivvy 
– wymiary: 275 cm × 300 cm × 150 cm, waga: 8,6 kg.
Narzuta pozwala użytkownikowi stworzyć drugą warstwę w namiocie 

EOS. Znacząco pomaga ograniczyć kondensację pary wodnej, co 
jest bardzo ważne dla komfortu. Zwiększa ciepło w zimie i pomaga 
schłodzić wnętrze latem. Wykonane z materiału o wodoodporno-
ści 8000 mm. Waga: 2,3 kg.

   www.foxint.com

banana rods 
Cross 10’ / 3 lb

REKLAMA

Jest to absolutny top w swojej klasie – wędzisko przeznaczo-
ne głównie do połowu ze środka pływającego, o długości 3 
m i uniwersalnej krzywej 3 lb. Projektując to wędzisko, firma 
Banana Rods wykorzystała najnowsze osiągnięcia inżynierii 
materiałowej oraz własne długoletnie doświadczenia w pro-
dukcji wędzisk z najwyższej półki. Charakterystyka wędzisk 
zbudowanych z mieszanki 5 rodzajów węgla AeroSpace jest 
prosta i bezkompromisowa – pozwala zatrzymać rybę każdej 
wielkości, zapewniając jednocześnie maksymalną przyjem-
ność z holu. Mimo że wędzisko jest przeznaczone głównie 
do użycia ze środka pływającego, pozwala na oddawanie da-
lekich rzutów, nawet do 120 m. Ma akcję ultrabezpośrednią, 
równomiernie się ugina, zachowując cały czas odpowiednią 
rezerwę mocy. Każde wędzisko jest robione na indywidualne 
zamówienie, jest więc możliwość wybrania z katalogu firmy 
różnego rodzaju komponentów.

   www.bananarods.com



radical 
Samba Brolly

Nocujący nad wodą wędkarz wcale nie musi gnieździć się w małym 
i niewygodnym brolly. W nowym Samba Brolly można niemal tań-
czyć, a jego rozkładanie to kwestia kilkunastu sekund. Namiot wy-
posażono we wszystkie potrzebne elementy, takie jak okno na tylnej 
ścianie, maszty z włókna szklanego, oddychające zewnętrzne pokry-
cie. W środku znajdzie się miejsce na łóżko karpiowe, na mały fotel 
wędkarski oraz na wszystko, co może być potrzebne podczas zasiadki. 
W zestawie jest oprzyrządowanie i płachta podłogowa. Materiał: 100 
proc. polietylen. Wysokość 230 cm, szerokość 280 cm, długość 160 
cm, waga 8,54 kg. Sugerowana cena detaliczna: od 1727,00 zł. 

   www.zebco-europe.biz/pl
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jaxon 
Kołowrotek Dominator DTX 
Flagowy model kołowrotka karpio-
wego z wolnym biegiem, prawdziwy Do-
minator w klasie kołowrotków 
do zadań specjalnych. Z uwa-
gi na przeznaczenie i wielkie 
przeciążenia podczas walki 
z dużymi okazami, całość 
konstrukcji charaktery-
zuje się najwyższymi 
parametrami wytrzy-
małościowymi. Szpule 
o dużej pojemności 
żyłki umożliwiają zastoso-
wanie do dalekich wywózek. 
Wkomponowana w mechanizm 
ślimakowa przekładnia odpo-
wiada za idealnie równy nawój 
żyłki na szpuli. Polecane do ło-
wienia wielkich okazów karpi i amurów oraz alternatywnie do połowu 
sumów na pellet. Szpula główna z duraluminium, lekka szpula zapa-
sowa grafitowa. Przedłużona, 5-letnia gwarancja. Wielkości: 650 i 750.

   www.jaxon.pl  

imperial baits 
Scopana Love
Kulki, które świetnie spraw-
dzają się w zimnej wodzie. 
Wykonane są z dużą zawarto-
ścią rozpuszczalnych białek, 
takich jak protein konzentrat, 
mączka squid liver. Dodatek 
mączki z prażonych orzeszków 
ziemnych w połączeniu z dużą 
ilością pokarmu dla ptaków (nie mylić z Birdfoodem), mlekiem w 
proszku i innych składników, takich jak albumina (mleczna oraz 
jajeczna) tworzą przynętę skuteczną w każdej temperaturze. Za-
wartość flavourów takich jak Scopex oraz Ananas i oryginalnego 
słodzika NHDC dodaje tym przynętom niesamowitej mocy. 

   www.imperial-fishing.pl

mivardi 
Namiot Executive 
Średnich rozmiarów (1- lub 2-osobowy) namiot z materiału M-TEC 410 o wodoodpor-
ności 10000 mm słupa wody. Specjalny system zastosowany w tym namiocie pozwala na 
zmianę szerokości, w zależności od potrzeb. Dodatkowo zastosowano sprawdzone moco-
wanie podłogi (dwa metalowe klipsy i rzepy), 10 zawieszek na akcesoria, a także zamki 

z uchwytami Easy Grip, które można 
uzbroić w świetliki. Przód namiotu 

jest wyposażony w cztery rze-
py na wędki oraz w trzy 

okna z moskitierą, 
warstwą przeźro-
czystego PVC oraz 
osłony (jedno okno na 
drzwiach, i po jednym na 

każdy bok). Z tyłu znajdziemy kolejne okno z mo-
skitierą zabezpieczoną dwoma zamkami błyskawicznymi. Do namiotu istnieje 

możliwość dokupienia narzuty wyposażonej w dodatkowe żebro z rurek, któ-
re tworzy przestronny przedsionek. Wielkość: 275 × 265 × 140 cm. Sugero-

wana cena: 1179,90 zł namiot / 794,90 zł narzuta.
   www.mivardi.com



do pełnej mocy odbywa się 
przez obrót pokrętła hamulca 
o mniej niż 360 stopni – jest 
to rozwiązanie bardzo przy-
jazne w codziennym użytko-
waniu. Pokrętło ma oczywi-
ście zapadkę, co gwarantuje 
precyzyjną regulację przy 
tak niskim skoku pokrętła. 
Mocna aluminiowa korba 
zakończona jest gustowną, 
drewnianą gałką. Waga koło-
wrotka wynosi 750 g. 

Kołowrotek Okuma 8K wzbogacony jest też o ciekawą ofertę do-
stępnych osobno akcesoriów, a mianowicie dwóch rodzajów szpul 

zapasowych. W ofercie znajduje się zapasowa szpula, 
identyczna jak ta, z którą otrzymujemy kołowrotek, 

oraz płytka szpula o pojemności 300 m dla linki o 
średnicy 0,30 mm, doskonała do dalekich rzu-

tów. Pewnym urozmaiceniem jest tu także 
specjalistyczna wersja tego kołowrotka do 

łowienia z plaży, czyli metody Surf Ca-
sting, nazywa się on 8K Surf. Różnica 

pomiędzy podstawową wersją mo-
delu a tym kołowrotkiem to przede 
wszystkim mocniejsze uszczelnie-
nie, odporne na słoną wodę, inna 
korba, a także kolorystyka. Nie jest 
to sprzęt adresowany bezpośrednio 
do karpiarzy, ale może stanowić on 
interesujące rozwiązanie dla osób lu-

biących nieco inną kolorystykę. Cena 
detaliczna 8K w wersji standardowej, 

jak i Surf to 399 zł. Cena szpuli zapaso-
wej – 93 zł.  

   www.okumafishing.eu
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KLAMOTY

oKuma 
Kołowrotek 8K  
8K to pierwszy model typu Long Cast w ofercie Okumy. Sercem ko-
łowrotka jest przekładnia o superwolnej oscylacji, która gwarantuje 
najwyższą precyzję nawoju na szpuli. Odpowiada za nią precyzyjny 
ślimakowy posuw, z wykorzystaniem wycinanego z mosiądzu wałka 
zębatego. Płynność pracy przekładni gwarantuje układ łożyskowa-
nia 5 + 1 z wykorzystaniem łożysk kulkowych ze stali nierdzewnej i 
rolkowego łożyska oporowego Quick-Set. Przełożenie wynosi 4,7:1, 
co przekłada się na nawój aż 108 cm przy pojedynczym obrocie 
korby. Korpus kołowrotka wykonany jest z matowo wykończone-
go grafitu, podobnie jak cyfrowo wyważany rotor o konstrukcji 
CFR – wywołującej cykloniczny przepływ powietrza. Mocny kabłąk 
z pełnego aluminium zwieńczony jest bezoporową rolką kabłąka. 

Model 8K wyposażono w wytrzymałą aluminiową szpulę Long 
Cast z dwoma klipsami do linki. Pojemność szpuli wynosi 550 m 
linki o średnicy 0,35 mm. Pod szpulą pracuje hamulec w systemie Fast 
Drag z uszczelnieniem Hydro-Block. Jest to hamulec o układzie wie-
lotarczowym z podkładkami z olejowanego filcu, pracujący w reżimie 
progresywnym. Oznacza to, że regulacja od niskiego nacisku hamul-
ca (odpowiednika wolnego biegu w kołowrotkach typu baitrunner) 
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NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 

Z KARPIOWEGO ŚWIATA AKTUALNOŚCI

W dniach 16–21 października 2018 roku już po raz 
czwarty odbyła się młodzieżowa seria najbardziej 
prestiżowych zawodów karpiowych na świecie, czy-
li World Carp Classic Junior. Dwie pierwsze edycje 
zorganizowano nad czeskim jeziorem Katlov, kolejna 
nad angielskim łowiskiem Wraysbury Lake, nieda-
leko Londynu. W 2018 r. WCC Junior zorganizowano nad całkiem inną, 
dziką wodą – Lago di Scandarello, w miejscowości Amatrice we Włoszech. 
Na początku grudnia zeszłego roku na portalu karpmax.pl, pojawiła się 
informacja o naborze do polskiej reprezentacji World Carp Classic Junior 
2018. Natomiast o tym, kto został szczęśliwcem, który pojedzie do Włoch 
można było przeczytać już na początku marca. Ross Honey, który jest or-
ganizatorem tych zawodów, podczas Rybomanii w Poznaniu ogłosił, iż w 
zawodach mogą wziąć udział aż 2 polskie drużyny. Pierwotnie w składzie 
byli: Dawid Ratajczak i Piotr Rogala oraz Kacper Stępień i Rafał Studziński. 
Kilka miesięcy później Ross Honey, tak jak 2 lata temu, odezwał się do mnie 
z propozycją reprezentowania drużyny kobiecej 
na mistrzostwach. Od razu, bez wahania się zgo-
dziłam. Niestety, jak się okazało później, tuż przed 
samymi zawodami Rafał z powodów osobistych 
nie mógł wystartować w tej imprezie. W związku 
z tym, że było to w ostatniej chwili i znalezienie 
zastępstwa było już niemożliwe, zrezygnowałam 

WYDARZENIA Młodzi wędkarze 
rywalizowali nad Lago di Scandarello   

WORLD CARP 
CLASSIC JUNIOR 2018 

ze startowania w dziewczęcej drużynie i postanowi-
łam reprezentować Polskę wspólnie z Kacprem.  W 
końcu nastał wyczekiwany od dawna październik. 
Piotrek Rogala zdecydował się odwiedzić łowisko 
kilka dni wcześniej, aby poznać lepiej Lago di Scan-
darello, wysondować całą wodę, podpatrzeć i pod-
pytać tamtejszych wędkarzy oraz przede wszystkim 
spróbować swoich sił na tym jeziorze. Wspólnie z 

Nasz team tuż przed
otwarciem zawodów

Oficjalne otwarcie

Warunki były dość trudne

tekst: KASIA KOZŁOWSKA
foto: K. KOZŁOWSKA, 
FOUR ANGLING COMPANY

Podczas rejestracji
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Kacprem i Dawidem oraz kapitanami drużyn, którymi zostali Jerzy Rataj-
czak i Marek Stępień wyjechaliśmy z Polski 14 października wieczorem, aby 
po długiej, około 20-godzinnej podróży w końcu zawitać nad brzeg prze-
pięknego Lago di Scandarello. Niestety, nie zobaczyliśmy zbyt wiele, ponie-
waż było już ciemno. Podczas spaceru nad brzegiem jeziora spotkaliśmy 
mojego znajomego Riccarda Battisi, Włocha, który wspólnie z Danielem 
Colapicchionim był odpowiedzialny za całe przygotowania we Włoszech. 
Riccarda miałam przyjemność poznać 2 lata wcześniej podczas World 
Carp Classic Junior w Czechach, gdzie był kapitanem włoskiej drużyny. 
Od razu powitał nas bardzo serdecznie i pokazał słynne Bivvy City, czyli 

miasteczko namiotowe, gdzie mogliśmy rozbić nasz camping. Kiedy już 
wszystko było gotowe, wspólnie z naszym włoskim znajomym poszliśmy 
odwiedzić Piotrka, który wraz ze swoim wujkiem Darkiem łowili na sta-
nowisku numer 5. Podczas spaceru Riccardo opowiedział nam dużo o tej 
wodzie, ponieważ nad nią się wychował – zna ją więc jak własną kieszeń. 
Dowiedzieliśmy się, gdzie najlepiej szukać ryb, na jakich głębokościach, 
oraz jakie rodzaje i smaki przynęt sprawdzają się najlepiej. Okazało się, że w 
jeziorze jest mnóstwo raków, dlatego warto stosować większe i twarde kulki 
proteinowe, najlepiej te śmierdzące (krabowe, rakowe, rybne itp.). W mi-
łym towarzystwie czas zawsze szybko mija, więc w błyskawicznym tempie 
nastała noc i każdy, wymęczony podróżą, poszedł spać. 

W sieci Ruchu, Kolportera, 
   i salonach Empik 

jest dostępny 

www.robertjagielski.pl

Włoski team z jednym 
z trzech karpi

Luke Mallet z Walii złowił największego 
karpia w historii WCC Junior

W TYCH  SKLEPACH ZNAJDZIESZ KARP MAXA

AKTUALNOŚCI
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Następnego dnia około 9.00, gdy się obudzili-
śmy, naszym oczom ukazała się piękna woda, 
oraz wszystko, co zostało przygotowane przez 
organizatorów. Po przepysznym śniadaniu wy-
braliśmy się na spacer, by przyjrzeć się lepiej 
przygotowanym stanowiskom. Na pierwszy 
rzut oka było widać ogromną różnicę pomiędzy 
tą wodą, a naszymi polskimi. Niesłychanie stro-
me brzegi, niekiedy usypane całe ogromnymi 
i ostrymi kamieniami, wcale nie prezentowały 
się bezpiecznie, lecz trzeba przyznać – miało to 
swój niepowtarzalny urok. Czas szybko zleciał, 
nastał moment rejestracji i poznania się bliżej 
z pozostałymi zawodnikami. Ja z Kacprem by-
liśmy pierwszą drużyną, która wzięła udział w rejestracji, natomiast Piotr 
z Dawidem byli szóstą ekipą. Podczas rejestracji każda z drużyn losowała 
kolejność oficjalnego losowania stanowiska na otwarciu, które odbyło się 
następnego dnia. Okazało się, że ja z Kacprem będziemy losować jako trze-
cia drużyna, natomiast Piotr z Dawidem jako drudzy. Po rejestracji odbył 
się przepyszny poczęstunek, tym razem przygotowane zostały różne rodza-
je pizzy wraz z napojami.  Kolejnego dnia odbyło się zwiedzanie pobliskich 
miejscowości – Amatrice oraz Rieti. Już o godzinie 8.00 został podstawiony 
autokar, który zabrał wszystkich zawodników na zwiedzanie. Na początek 
odwiedziliśmy klasztor św. Franciszka z Asyżu, kolejne było sanktuarium 
w miejscowości Poggio Bustone. Następnie udaliśmy się do miejscowo-
ści Rieti, gdzie odbyło się Flag Parade, czyli przemarsz z flagami ulicami 
uroczego Rieti. W końcu po całym dniu wyczekiwania nadszedł moment 
oficjalnego otwarcia oraz jeden z bardziej istotnych momentów, czyli loso-
wanie stanowisk. 
Po pięknej ceremonii wszyscy zostali przetransportowani autokarem z po-
wrotem nad jezioro. Podczas podróży Ross zaproponował, by każdy z za-
wodników opowiedział coś o sobie przez mikrofon. Niestety, nie starczyło 
czasu, by każdy miał swoje 5 minut, lecz większości osób na szczęście się 
udało. Wśród tych szczęściarzy był Piotrek i ja. Następnego dnia od 8.00 
rozpoczęło się transportowanie zawodników na ich stanowiska. Większość 
z nich musiała zostać przewieziona łodziami. Obie z polskich drużyn miały 
ogromne szczęście i mogły podjechać autem prawie nad samą wodę. Rów-
no o 12.00 było można usłyszeć donośny dźwięk trąbki, który informował 
wszystkich o oficjalnym rozpoczęciu zawodów.  Pierwszego dnia na wodzie 
panowała totalna cisza, ryby nie były zbyt chętne do współpracy. Początko-
wo podejrzewaliśmy, że było to spowodowane zamieszaniem jakie panowa-
ło od samego rana nad jeziorem. Kilka pływających łodzi i pontonów, prak-
tycznie od poranka do wieczora, ponieważ każdy posiłek był dostarczany 
na stanowisko do każdej z drużyn. Wszyscy liczyli, że nocą nastanie cisza, a 
ryby zaczną współpracować. Niestety, pomimo bardzo dobrze wytypowa-
nych miejscówek za pomocą Deepera oraz użycia przynęt i zanęt najlepszej 
jakości, noc wcale nie okazała się lepsza od dnia. 
Następnego dnia po śniadaniu zdecydowaliśmy się na zmianę kulek oraz 
miejscówek. Tak naprawdę, aż tak nie przejmowaliśmy się faktem, że nie 
złowiliśmy ryby, ponieważ żadna z drużyn jej nie złowiła. Nagle wszystko 
uległo zmianie. Około godziny 15.00 dostaliśmy informację o pierwszym 

karpiu, który został złowiony przez włoską drużynę. Dowiedzieliśmy się, że 
został on złowiony z płytkiej wody, czyli zupełnie odwrotnie niż na naszych 
obu stanowiskach, gdzie mieliśmy dość duże głębokości. Wraz z Kacprem 
znaleźliśmy płytsze miejsce w zatoce, gdzie postawiliśmy jeden zestaw na 
noc. Niestety, pomimo starań i podczas nocy na całym zbiorniku nic się 
nie działo. Kolejny dzień mijał tak samo, kiedy po godzinie 11.00 ponownie 
włoska drużyna złowiła rybę. Nowy oficjalny rekord World Carp Classic 
Junior – karp o wadze aż 19,2 kg! Informacje o kolejnej rybie pojawiły się 
około 16.00. Podobnie jak poprzednie, również i ten ważący 13,9 kg karp 
został złowiony przez włoski team. Po usłyszeniu takich informacji zaczęli-
śmy się nieco niepokoić, że nie udało nam się jeszcze nic złowić. Prowadzą-
ca drużyna łowiła na stanowisku numer 9, które znajdowało się po drugiej 
stronie jeziora. Na kolejną rybę nie trzeba było długo czekać, już około go-
dziny 17.00 na nasze stanowisko przyjechał Riccardo z zapytaniem – czy 
może pożyczyć tripoda do ważenia, ponieważ drużyna z Walii (stanowisko 
numer 10, tuż obok Włochów) złowiła naprawdę olbrzymią rybę. Jak się 

okazało jakiś czas później, faktycznie miał rację. 
Karp okazał się nowym oficjalnym rekordem 
World Carp Classic Junior, a jego waga wynio-
sła aż 25,2 kg! W pewien sposób ta informacja 
zmotywowała nas jeszcze bardziej do działania, 
tym bardziej, że mieliśmy jeszcze trochę czasu 
przed sobą. 
Przed wieczorem całkowicie zmieniliśmy naszą 
taktykę i myśleliśmy, że może teraz nam się uda. 
Po godzinie 21.00 dostałam informację od Ric-
carda o rybie złowionej przez czeską drużynę 
(jak się później okazało, na Zig Riga, w miej-
scu, w którym głębokość wynosiła 24 m!), któ-
ra łowiła na stanowisku numer 1. Znajdowało 
się ono znacznie bliżej naszego stanowiska niż 
9 i 10, mieliśmy więc jeszcze większą nadzieję 

na złowienie czegoś. Niestety, ostatnia noc nic nie przyniosła dla żadnej 
z polskich drużyn. Rano o godzinie 8.00 zakończyły się zawody, a Włosi 
zostali oficjalnie mistrzami świata, drugie miejsce zajęła drużyna z Walii, 
zaś trzecie Czesi.  O godzinie 12.00 w miejscowości Amatrice odbyło się 
oficjalne zakończenie i wręczenie nagród. Każda z drużyn dostała prezenty 
przygotowane przez sponsorów imprezy. Po ceremonii zakończenia odbył 
się poczęstunek.  Pomimo faktu, że karpie zostały złowione jedynie przez 3 
drużyny, trzeba przyznać, że dla wszystkich była to niesamowita przygoda. 
Poznaliśmy wielu wędkarzy z zagranicy, nawiązaliśmy nowe znajomości 
oraz przede wszystkim przeżyliśmy kolejną przygodę życia i odwiedziliśmy 
całkiem inne dla nas łowisko. Szczególne podziękowania należą się sponso-
rom – Pani Joannie z firmy Normark Polska, która jak zawsze wyposażyła 
mnie mistrzowsko w produkty marek Carp Spirit oraz Dynamite Baits, 
Andrew Bakerowi z Anglii, który zaopatrzył w przynęty Dynamite Baits 
oraz firmie Deeper. W szczególności trzeba podziękować Rossowi, bez któ-
rego to wszystko by się nie odbyło oraz Riccardowi i Danielowi z Włoch 
za perfekcyjne przygotowanie i opiekę nad wszystkimi teamami. Barbara i 
Daniel, dwójka młodych marshali zasługuje na gratulacje za całą pracę oraz 
rewelacyjne zdjęcia. Na końcu trzeba podziękować Panu Przemysławowi 
Mroczkowi, który jest polskim agentem WCC. 

Ostatnia ryba zawodów 
złowiona przez Czechów

Firma Normark Polska jak zwykle 
zadbała o nasze wyposażenie

Zwycięskie drużyny 
na podium
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Podajemy informacje, które dotarły do naszej redakcji do końca listopada 2018 roku. 

ZAWODY Gdzie będziemy rywalizować w nadchodzącym sezonie? 

Zawody karpiowe w 2019 roku

Organizatorzy zawodów, niewymienionych w tym zestawieniu, mogą przesłać informację o swoich imprezach, pisząc na maila: redakcja@karpmax.pl. 
Uzupełnioną listę wydrukujemy w kolejnym numerze „Karp Maxa”.

Zawody „Karp Maxa”
8–13.04      – Tydzień na Gosławicach/Rozpoczęcie Sezonu; Łowisko Gosławice; zawody@karpmax.pl (brak wolnych miejsc)
22–26.05    – Karpiowy Puchar Normark/Polskie eliminacje do World Carp Classic; Łowisko Nekielka; wcc@karpmax.pl    
                           (brak wolnych miejsc)
20–23.06    – Konszachty z Foxem/Fox kontra Reszta Świata; Łowisko Szachty; konszachty@karpmax.pl
4–8.09         – Srebrny Hak; Łowisko Miłoszewo; zawody@karpmax.pl (brak wolnych miejsc)

Zawody pod patronatem „Karp Maxa”
25–28.04    – Zawody o Puchar Dębowego Dworu; Łowisko Dębowy Dwór; rafal.poweska@gmail.com 
8–12.05       – Golden Carp (Grand Prix Nekielki); Łowisko Expert Karp Nekielka; www.expert-karp.pl
11–18.05    – Karp Klub Bytom i Przyjaciele; Łowisko Gosławice; hans.bronek@wp.pl
15–19.05    – X Zawody o Puchar Smoka Wawelskiego; Łowisko 3K; tel. 667 071 122
25–28.05    – Maraton Karpiowy Karp Klub Bytom; Zbiornik Brantka; hans.bronek@wp.pl
5–9.06         – IV Złota Łuska z Carp Gravity; Łowisko Dobro Klasztorne; tomek-slowinski@wp.pl
6–9.06          – VI Puchar Carp World; Łowisko Gajdowe; zawody@carp-world.pl 
7–9.06         – Zawody z No Respect; Łowisko Ademac; tel. 600 829 766
13–16.06    – Puchar EffectBaits; Łowisko Zgoda; piotr@effectbaits.pl
26–30.06    – VII Memoriał im. Tomasza Olesia; zbiornik Babiczok; tel. 692 710 558
21–25.08    – Nekielka Cup (Grand Prix Nekielki); Łowisko Expert Karp Nekielka; www.expert-karp.pl
29.08–1.09    – Potyczka Teamów Śląskich; Łowisko Uroczysko Karpiowe; hans.bronek@wp.pl
9–14.09       – Otwarte Drużynowe Mistrzostwa Polski Karpiarzy; Łowisko Dębowa
19–22.09    – VIII Puchar Krakowskiego Klubu Karpiowego; Łowisko 3K; tel. 667 071 122 
25–29.09    – VIII Karpiowy Puchar Dzikiej Wody Lgiń Duży; jezioro Lgiń Duży; dederek1@o2.pl

Pozostałe zawody
10–14.04    – Big Fish Nekielka; Łowisko Nekielka; www.expert-karp.pl
24–28.04    – Wielkopolskie Manewry Karpiowe; Łowisko Jerzyn; ekspert.ostrow@op.pl
24–28.04    – I Karpiowe Rzutowe Mistrzostwa w Carp Castingu; Łowisko Uroczysko Karpiowe; tel. 504 671 613
8–12.05       – Eliminacje do MPwWK-PCM; Łowisko Jerzyn; zawody_jerzyn@wp.pl
8–12.05      – VIII Karpiowy Puchar Śląska; Łowisko Uroczysko Karpiowe; tel. 504 671 613
16–19.05    – IV Puchar Karp24.pl; Łowisko Wzory; tel. 609 024 340
5–9.06         – Puchar Carponline; Łowisko Jerzyn; sklep@carponline.pl
5–9.06         – Manewry Karpiowe; Zbiornik Pogoria III; zawody_pogoria@wp.pl
3–7.07         – Wielkopolskie Dni Karpiowe; Łowisko Nekielka; www.expert-karp.pl
18–22.09    – V Jesienne Żerowanie z MAD; Jezioro Miłoszewskie; tel. 502 086 630
16–20.10    – Big Fish Nekielka; Łowisko Nekielka; www.expert-karp.pl



POKAZY Nowości sprzętowe  

DAIWA I CORMORAN NA 2019 ROK 
Hotel Warszawianka w Jachrance był miejscem, gdzie firma Daiwa-Cor-
moran Polska zorganizowała pokaz nowości na zbliżający się sezon. Nas 
oczywiście interesowały głównie nowości sprzętu karpiowego, ale trzeba 
przyznać, że zaprezentowanych zostało sporo bardzo ciekawych wędzisk 
i kołowrotków do innych metod połowu. Spośród kołowrotków big pit 
wyróżniał się model Daiwa Emblem Surf, który powinien zainteresować 
nie tylko łowiących z plaży morskiej, ale przede wszystkim karpiarzy. To 
niemal identyczny model jak wersja karpiowa. Jedyna różnica to srebrny, a 
nie czarny lakier. Spośród wędzisk pokazano pełną serię Daiwa Crosscast 
(modele od 3 do 3,90 m), w tym długo oczekiwaną, wzmocnioną „trójkę” 
o krzywej 3,5 lb. Fani Method Feedera w 2019 r. będą mieli z czego wybie-
rać, bo to m.in. świetne kręcioły Freams LT i Ninja Feeder LT o płytkich 
szpulach. Daiwa to jednak nie tylko wędziska i kołowrotki, ale także akce-
soria, m.in. miękkie wiadra do zanęty oraz wiaderka do nabierania wody.
W ofercie Cormorana na uwagę zasługują nowe stojaki (w tym ciekawy tri-
pod Gun Pod z obrotową głowicą), pokrowce na wędki, 
a także kołowrotki i akcesoria do Method Feedera (podpór-
ki i adaptery na szybkozłączkach). 

Obejrzyj film: https://www.
karpmax.pl/aktualnosci/czytaj/
zobaczcie-jakie-nowosci-szy-
kuje-daiwa-i-cormoran-na-
-2019-rok
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POKAZY Nowości sprzętowe  

POKAZ NOWINEK SPRZĘTOWYCH D.A.M. 
W połowie października 2018 r. odwiedziliśmy podwarszawskie Rancho pod Bocia-
nem, w którym odbył się pokaz nowości firmy D.A.M., znajdujących się w katalogu na 
2019 r. Największym zainteresowaniem cieszyły się nowe serie kołowrotków Quick, a 
wśród nich big pity serii 6 SLS (z klasyczną dźwignią wolnego biegu) oraz LC (kołowro-
tek rzutowy). Od 2019 r. D.A.M. zmienia nazewnictwo swoich kołowrotków, przecho-
dząc na numerację (w przypadku modeli karpiowych 6 i 5). Wszystko na to wskazuje, 
że w przyszłości powstaną także kołowrotki jeszcze wyższej klasy (7 i być może 8).   
Karpiowa marka MAD to również sporo nowości, m.in. wędziska XT1, Greyline i Old 
Skool G2. Na pokazie nie zabrakło także nowych podbieraków Greyline, wózków trans-
portowych oraz całkiem nowych akcesoriów (wśród nich gotowych przyponów z do-
ciążonych elementów) oraz hangerów Duo Head. Pokazano też nowe ubrania, łóżka 
o wzorze camou, od nowa zaprojektowaną kołyskę, pokrowce 
na wędziska z przelotką startową 50 mm oraz potężny namiot 
Habitat High Rise o wysokości aż 195 cm. 

Obejrzyj film: https://www.karpmax.pl/aktualnosci/czy-
taj/zobaczcie-jakie-nowosci-szykuje-dam-i-mad-carp-
-na-przyszly-rok



POKAZY Nowości sprzętowe  

POZNALIŚMY OFERTĘ PROLOGIC 
W hotelu Narvil w Serocku k. Warszawy firma Svendsen Sport zorgani-
zowała pokaz nowości marek Prologic, Okuma i Savage Gear. Nas oczy-
wiście interesowały produkty tych dwóch pierwszych. 
Prologic pokazał serie nowych wędzisk C3C, Custom Black i Classic, także 
2-sekcyjne podbieraki CC20 o sztycy z włókna węglowego. W katalogu na 
2019 r. znajdą się również nowe śpiwory Thermo Armour Super Z i Cru-
zade+. Odnowiono też ofertę toreb. Storm Safe to 3 wodoszczelne, sztywne 
torby wykonane z materiału EVA. Nowością, o której mówi się bodaj naj-
więcej są sygnalizatory System K3 z obudową z włókna węglowego, oraz 
odbiornikiem z wbudowaną latarką. Sygnalizatory mechaniczne wzboga-
ciły się natomiast o hangery K3 w 6 kolorach głowic. Z innych ciekawych 
nowości warto wymienić czołówkę Lumiax, a także haczyki z krętlikiem 
do zestawów pływających. Zaprezentowano także nowe serie ubrań, m.in. 
kombinezon i bluzę Realtree Fishing oraz koszulę, T-shirty, polo i kan-
gurkę. Uzupełnieniem ubrań były wodery i niskie buty gumowe. 
Okuma pokazała głównie nowe kołowrotki feederowe: LS-6K Baitfeeder, 
Pulzar Baitfeeder, Dynadrag XP Baitfeeder i Ak 
Baitfeeder. Nowością spośród karpiowych koło-
wrotków typu big pit był model Inception.

Obejrzyj film: https://www.karpmax.pl/aktu-
alnosci/czytaj/film-z-pokazu-nowosci-pro-
logic-i-okuma-na-2019-rok
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WYDARZENIA Rekord świata – kolejna bariera przekroczona

PIERWSZY KARP PONAD 50 KG 

ODESZŁA KOLEJNA LEGENDA
– JOHN WILSON NIE ŻYJE
W swoim domu w Tajlandii 13 listopada 2018 r. 
zmarł John Wilson. Był powszechnie uznawany za 
największego brytyjskiego wędkarza wszech czasów. 
Miał 75 lat. 
John Wilson, zawsze pogodny i roześmiany, był 
dziennikarzem, pisarzem i autorem filmów wędkar-
skich, jednak najbardziej był znany z serii progra-
mów telewizyjnych „Na ryby” („Go Fishing”), których w latach 1986–2002 był 
długoletnim gospodarzem. Prowadził także własną firmę wędkarską w Norfolk, 
był również płodnym pisarzem w tej dziedzinie sportu i legendą inspirującą lu-
dzi młodych i starszych do łowienia ryb. Był w tym uniwersalny, z powodzeniem 

łowiąc zarówno drapieżniki, jak i ryby spokoj-
nego żeru (w tym karpie, które wyjątkowo 

hołubił). W 2009 r. z rąk księcia 
Karola otrzymał Order Imperium 
Brytyjskiego.
Niedawno ogłosił decyzję po-
wrotu do Anglii, aby być bliżej 
swojej rodziny. Zostawił żonę, 
Jo, dwoje dzieci i sześcioro 
wnucząt, a także mwviliony 
wędkarzy, których zafascy-
nował swoim nietuzinko-
wym podejściem do łowie-

nia ryb. 

Została przekroczona kolejna, niebotyczna granica. Jeszcze niedawno wydawało się, że 40 kg 
to maksymalna waga, do jakiej mogą dorosnąć karpie. Wszystko się zmieniło, kiedy kilka lat 
temu pojawiły się pierwsze doniesienia z małego, węgierskiego łowiska Euro Aqua. 
Bite tam rekordy windowane były coraz wyżej, aż do 49 kg. Sprawą czasu było, więc kiedy zosta-
nie złowiony gigant o masie ponad 50 kg. Stało się to 23 listopada 2018 r. Karpia o wadze 51,2 kg 
wyholował Michel Schoenmakers. 

ODSZEDŁ 
KAROL ZACHARCZYK
12 listopada 2018 r., w wie-
ku 64 lat, niespodziewanie 
zmarł Karol Zacharczyk, 
dziennikarz, publicysta, autor 
i współautor wielu książek węd-
karskich, fotograf, globtrotter, 
wielki przyjaciel karpiarzy. Był au-
torem zdjęć do pierwszej polskiej 
książki poświęconej wędkar-
stwu karpiowemu – „Karp”, 
autorstwa Przemysława Mroczka. 
Przez lata był dziennikarzem „Wiadomości Wędkar-
skich” i to właśnie m.in. dzięki jego staraniom, wtedy, 
na początku lat 90. ub. wieku, rodzące się nowoczesne 
wędkarstwo karpiowe, znalazło swoje stałe miejsce na 
łamach tego czasopisma. Karol pociągami i autobusa-
mi objechał Polskę wszerz i wzdłuż i chyba nie było 
rzeki czy jeziora, nad których  brzegami nie stanąłby 
z wędką, aparatem fotograficznym i nieodłącznym, 
wielkim plecakiem.
Będzie nam brakowało jego opowieści znad wód przy 
ognisku i dumek, które cudownie śpiewał. Żegnamy 
Karola, ale jego niezwykła osobowość na zawsze po-
zostanie w naszej pamięci.                                   Redakcja
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WYDARZENIA Rozpoczął się sezon targów wędkarskich  

RYBOMANIA ZAWITAŁA DO STOLICY 

W dniach 8 i 9 grudnia rozpoczął się sezon targów wędkarskich 
2018/2019. Inauguracyjną imprezą była Rybomania, która tym 
razem zawitała do Warszawy. Targi odbyły się w nowo powstałym 
centrum wystawienniczym Global Expo, mieszczącym się w halach 
dawnego FSO. 
Był to tym samym powrót wędkarskiej imprezy targowej do stolicy, 
po kilku latach nieobecności. Powrót udany, choć wydarzenie nie 
było szeroko nagłośnione, a z dużych firm wędkarskich wystawiała 
się jedynie Daiwa. W zgodnej ocenie wystawców, ale również od-
wiedzających targi, warszawska edycja Rybomanii ma bardzo dobre 
perspektywy i w dużo większej odsłonie powinna powrócić za rok. 
Wędkarska specyfika tego regionu Polski doskonale predysponuje 
Warszawę jako miejsce targów, na których wystawiać się będą firmy, 
które dedykują swoje produkty głównie wędkarzom spinningowym 
oraz spławikowym. 

tekst  |  foto: PRZEMYSŁAW MROCZEK

Rybomania po raz pierwszy 
pojawiła się w Warszawie

Orient Rods na stoisku Invadera

Flagman z ciekawą ofertą 
dla karpiarzy

Daiwa tym razem głównie 
z ofertą dla spinningistów

Angielski Wychwood 
debiutuje w Polsce
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Nas oczywiście interesuje rynek karpiowy. Firm właśnie karpiowych 
też w Global Expo nie zabrakło, choć byli to przede wszystkim wy-
twórcy przynęt: Bandit Carp, TT Carp, Invader, MC Karp, Imothep, 
Delta, Meus, AK Baits. Spośród marek oferujących akcesoria karpiowe 
można było spotkać dwie firmy z Ukrainy – Mad Carp i Flagman (ofe-
rujący ponadto kołowrotki karpiowe i wędziska do Method Feedera). 
Ukraiński akcent pojawił się też u Invadera, który pokazał rzutowe 
wędziska karpiowe marki Orient Rods. Jedno z największych stoisk 
zajmował NG24.pl (akcesoria, wędziska, namioty), pokazał się rów-
nież Trakker i Wychwood.
Na targach nie zabrakło też ofert turystycznych, m.in. swój debiut 
miała nowa firma Arka Kraszewskiego Easyfishing.pl. 
Rybomania Warszawa była naturalnie „przygrywką” do najważniej-
szego wydarzenia zimowego sezonu, czyli Rybomanii w Poznaniu, 
gdzie wszyscy najwięksi gracze wędkarskiego rynku pokażą swoje 
oferty w pierwszy weekend lutego 2019 r. 

Mad Carp specjalizuje się 
w akcesoriach do zestawów końcowych

Ekipa Delta Baits

Meus, jak zwykle, 
z całą ścianą przynęt

Na stoisku NG24.pl

Easyfishing.pl, nowy projekt 
turystyki wędkarskiej

Ciężarki karpiowe, 
do wyboru do koloru

Jak zwykle na Rybomanii, nie mogło 
zabraknąć pokazów sprzętu

Trakkermen



O  p r z y n ę t a c h  k a r p i o w y c h  m o ż n a  b y  n a p i s a ć
 n i e j e d n ą  k s i ą ż k ę .  O p r ó c z  b o g a c t w a  s m a k u  i  z a p a c h u 

d o s t ę p n e g o  o b e c n i e  n a  r y n k u ,  p r a k t y c z n i e  c o  s e z o n  f i r m y 
z a l e w a j ą  n a s  n o w o ś c i a m i .  C z ę s t o  w a ż n i e j s z y  o d  s m a k u 

i  z a p a c h u  j e s t  j e d n a k  s p o s ó b  p o d a n i a  p r z y n ę t y. 
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POP
tekst  |  foto: MARCIN CIEŚLAK  I TOMEK SIKORSKI

KARPIE
W RYTMIE

warstwy wody. Pamiętajmy tylko aby dobrać 
stonowane kolory. Świetnym rozwiązaniem 
będzie także zastosowanie pływających 
przynęt tam, gdzie na dnie są większe war-
stwy mułu. Oglądajmy otoczenie. Wiele ło-
wisk ze względu na charakter i przybrzeżne 
drzewa po prostu się zamula. Spadające do 
wody liście w końcu gniją i tworzą mulistą 
warstwę, w której zamieszkują drobne orga-
nizmy wodne. Strefy te w ich poszukiwaniu 
penetrują karpie. Wystająca z dna naturalna 
przynęta zaciekawi karpia czy buszującego 
w młodych pędach roślin amura. Co ważne, 
jeśli odpowiednio będziemy żonglowali za-
pachami i kolorami, przynęty te będą dzia-
łały cały sezon. Nam, oprócz tradycyjnej 
halibutowej klasyki sprawdziły się pływają-
ce kulki owocowe. Skuteczne były również 
nieco zapomniane śmierdziele o smaku 
czosnku. Nie jest to jednak regułą i swoje 
karpie musicie zwyczajnie sprawdzić sami. 
Nadchodzący sezon i powoli zbliżająca się 
wiosna, będą ku temu świetną okazją.

rzed nami kolejny sezon, mamy 
nadzieję, że udany i pełen pięknych 
ryb. Warto zrobić research i zaopa-
trzyć się w rzeczy, których dotąd nie 

próbowaliśmy. Jeśli chodzi o przynęty, to każ-
dy wędkarz szybko znajduje ulubiony smak, 
zapach i kształt, ale czy to wszystko? Czasami 
spoczywająca na dnie przynęta przestaje być 
atrakcyjna, a lepiej do podajnika załadować 
przynętę pływającą. Popularne pop-upy w 
niektórych przypadkach są wręcz niezastąpio-
ne. W wędkarstwie karpiowym stosowane od 
lat, ale kiedy sięgnąć po pływającą przynętę w 
Methodzie? W minionym sezonie szukaliśmy 
właśnie odpowiedzi m.in. na to pytanie. Jak 
mawiał nieodżałowany Roman Wilhelmi w 
kultowych „Alternatywach”: „Najpierw scho-
dzimy do dna, żeby się od niego odbić” – i tak 
to w skrócie i z lekkim przymrużeniem oka 
jest właśnie z tymi pop-upami.

Methoda pełna sprzeczności
Talerz na suto zastawionym stole, czyli po-
dajnik nabity pelletem i zanętą, w której 
ukryty jest smakowity kąsek. Tak właśnie 
wielu wędkarzy postrzega Method Feedera. 
Nie bez racji zresztą, bo to coś, w co chętnie 

uderzają ryby, dokonując tym samym samo-
zacięcia i spektakularnego odjazdu. Na tym 
to wszystko polegało i wciąż w 90% polega. 
Nieraz spotkaliśmy się jednak z tym, że na 
rybnym łowisku, gdzie brań było co nie-
miara, aktywność ustawała, gdy z jakiegoś 
powodu przynęta wypadała z podajnika. 
Jak wytłumaczyć zatem to, że przynęta le-
żąca na dnie, na grubym i krótkim przypo-
nie, ale obok podajnika, jest nieatrakcyjna, 
i na branie możemy czekać godzinami, zaś 
ta, unosząca się w toni, jednak ryby kusi. 
Urokowi pop-upów poddajemy się w tym 
sezonie dość często. Poniżej prezentujemy 
podstawowe okoliczności, w których warto 
sięgnąć właśnie po przynęty tego typu.

Na dnie czy nad dnem?
Po przynętę pływającą warto sięgnąć wszę-
dzie tam, gdzie roślinność przykrywa dno. 
Na pewno tego typu przynęta będzie lepsza 
na eutroficznych łowiskach związkowych, 
gdzie zalane groble czy pobliskie zatoki 
przykryte są na całej swej długości rogat-
kiem czy moczarką. Tam też zaglądają prze-
cież karpie w poszukiwaniu wodnych mię-
czaków i skorupiaków zamieszkujących te 

Czosnkowy pop-up to zapomniana, 
ale skuteczna przynęta

P
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Ciemność, widzę ciemność
Kuleczki pływające szczególnie te w żywych, 
jaskrawych kolorach, można śmiało poda-
wać w łowisko o znikomej przejrzystości. 
Tak w sezonie wygląda często większość 
popularnych karpodromów, komercji i płyt-
kich łowisk specjalnych. Pływająca przynęta 
połączona z odpowiednim kolorem będzie 
łatwiejsza do odnalezienia przez karpie. O 
właściwościach jaskrawych przynęt pisali-
śmy w poprzednim numerze, dlatego nie 
będziemy zagłębiać się w koloryty. W mętnej 
wodzie ruch przynęty jest niezwykle istotny, 
a unosząca się ku górze przynęta z podajnika 
do Methody w ciemnej i nieprzejrzystej wo-
dzie może być bardzo skuteczna. Oczywiście 
od każdej zasady są wyjątki. Znamy łowiska, 
gdzie ryby biorą tylko na przynęty podane 

tradycyjnie w koszyku do Methody, ale zna-
my także mętne wody, gdzie zdecydowanie 
lepsze i co ważne bardziej łowne, są pop-upy.

Soczyste smakołyki
Pop-up jest znakomitym produktem do di-
powania wszelkiej maści płynami i atrakto-
rami.  Unosząca się w wodzie kulka roznosi 
nad dnem chmurę aromatu, która zdecy-
dowanie pomaga zainteresować karpiowate 
naszą przynętą. Mogą to być typowo kar-
piowe dipy, boostery i nowości do dipowa-
nia o barwach fluo, które barwią na ostry 
żarówiasty kolor nie tylko samą kulkę, ale 
także wydobywającą się z niej chmurę sma-
kowo-zapachową. Tego typu eksperymenty 
polecamy szczególnie na mętne i biologicz-
nie zanieczyszczone zbiorniki komercyjne, w 
których woda nabiera postać mętnej zupy. Tu 
zdecydowanie żarówiasta kulka o wyraźnym 
smaku np. tutti frutti, z pewnością będzie ła-
twiejsza do znalezienia.

Owocowa, pływająca kulka na 
komercyjne karpie

Pływający pop-up o smaku morwy będzie 
skuteczny w mętnej wodzie 
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podajniki. Wtedy także możemy eksperymentować z długością przy-
ponu, który uniesie się z kulką z naszego podajnika. 
Na koniec warto podkreślić rolę pop-upów podczas łowienia karpi na 
tak zwaną kulę wodną. Nie jest to co prawda ściśle związane z Method 
Feederem, ale chyba sami musicie przyznać, że mając w swoim arsenale 
znaczne ilości pływających i smakowitych przynęt, łowienie tą metodą 
powinno stać się dużo prostsze. Pop-upy są rynkowym zamiennikiem 
dla popularnego „motylka”. Brania w tej metodzie są niezwykle efek-
towne... ale to już zupełnie inna historia.  

Co do okruszka
Dodatkową właściwością pop-upów będzie łatwość ich kruszenia. 
Większość przynęt ze względu na swoje właściwości daje się pokru-
szyć w palcach bez zbędnych kruszarek do kulek. Warto dodać odro-
binę skruszonych fragmentów kuleczek, które będą wybijać ku górze. 
Tam, gdzie drobnica lubi podskubywać przynęty, i to nawet te słusz-
nych rozmiarów, zabieg ten zdecydowanie odradzamy, ale tam, gdzie 
większość populacji stanowią cyprinusy, 
a mniejszych ryb w łowisku nie jest dużo, 
warto wzbogacić tym swoją mieszankę. 
Może okazać się, że ciekawskie karpie pod-
płyną do silnie pracujących drobin. Podob-
nie jak w przypadku wędkarstwa wyczyno-
wego może to być sposób na ściągnięcie w 
okolice dna żerujących ryb w toni lub przy 
powierzchni. Bywają dni, kiedy karpie 
zwyczajnie omijają spoczywające na dnie 

Ostatnia faza holu

Amury też lubią 
pływające przynęty

Pływające dumbelsy 
sprawdzały się 
przede wszystkim 
latem

Marzenie wędkarza, czyli muliste 
i zarośnięte łowisko. Idealny 
poligon dla kulek typu pop-up



OKUMA 
Wędziska Ceymar Feeder
Podstawą tych wędzisk są węglowe blanki, smukłe i bardzo dobrze wywa-
żone. Wszystkie kije są trójskładowe i dostarczone z trzema szczytówkami, 
charakteryzują się progresywną akcją. Zbrojenie stanowią lekkie przelotki 
i również niskiej wagi, a jednocześnie wytrzymałe mocowanie kołowrotka 
z grafitu. Elegancji dodaje uchwyt z naturalnego korka i stonowana kolo-
rystyka wędzisk w czerni z czerwonymi akcentami. Zakończenie dolnika 
wykonane jest z aluminium. Oferta wędzisk podzielona jest na trzy grupy: 
Feeder, River Feeder i Method Feeder. Pierwsza grupa to wędziska o długo-
ściach 3,6 m i 3,9 m, obie o ciężarze wyrzutu 40–80 g oraz 60–120 g. Nowo-
ścią w tej grupie na sezon 2019 jest kij mierzący 3,0 m, o ciężarze wyrzutu 
40–80 g. Kije rzeczne o długości 3,9 m i 4,2 m, o gramaturze wyrzutu do 
150 g. Wersje Method Feeder w długościach 3,3 m i 3,6 m o wyrzucie do 
60 g. Sugerowana cena detaliczna: 210–294 zł. 

   www.okumafishing.eu
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browning 
Torba Sphere Compact Multipocket
Pod marką Browning Sphere kryją się produkty o innowacyjnej kon-
strukcji i ponadstandardowej jakości premium. Torby i pokrowce 
Sphere wykonane są z najwyższej jakości, specjalistycz-
nego materiału PVC, wykończonego w wyraźny efekt 
włókna węglowego. Duże główne komory zamykane 
są klapą i łatwym do wyczyszczenia podszyciem. 
Boczne kieszenie mają dodatkowe, duże otwarcia 
dla łatwego dostępu.  Wytrzymałe, nylono-
we stopki na całej długości od spodu, chro-
nią przed przetarciem.  Podwójne rączki 
transportowe oraz podbity, wygodny pa-
sek na ramię. Dł. 70 cm, szer. 37 cm, wys. 
30 cm. Sugerowana cena detaliczna: od 
378,30 zł.

   www.zebco-europe.biz/pl

jaxon 
Kołowrotek Neo Method Feeder 
Klasyką w Method Feederze jest stosowanie 
kołowrotków z przednim hamulcem. Neo MF 
to właśnie taka konstrukcja, w nowocze-
snym i ekskluzywnym wydaniu. Prze-
kładnia ślimakowa zapewnia idealny 
nawój żyłki na szpuli, której średnicę 
poszerzono w celu osiągnięcia kom-
fortowego ułożenia linki i polepszenia 
właściwości rzutowych. Dodatkiem konstruk-
cyjnym jest plastikowy kołnierz przesuwający się 
po rotorze – ta innowacja ogranicza możliwość 
wplątania się żyłki pod szpulę. Płynna praca tego kołowrotka jest wspo-
magana przez 6 łożysk, z zastosowaniem łożyska oporowego OWC. 
Kołowrotek jest dostępny w dwóch najpopularniejszych rozmiarach 
dla tej techniki połowu: 300 i 400.

   www.jaxon.pl

jaxon
Wędziska Genesis Pro Method Feeder
Powiększa się oferta wędzisk firmy Jaxon do Method Feedera. Wę-
dziska Genesis Pro MF to kije w klasycznym zakresie długości od 
2,70 m do 3,60 m, w dwóch klasach ciężaru rzutowego 45 g i 60 g. 
Wyraźnie wysmuklone, eleganckie blanki mają wystarczającą re-
zerwę mocy, by umożliwić skuteczne lądowanie dużych leszczy i 

karpi. W komplecie są czułe, 
wymienne szczytówki. 

   www.jaxon.pl

okuma 
Kołowrotek Barbarian 
Kołowrotek z wolnym biegiem szpuli i 
jego wyłącznikiem w systemie Auto 
Trip. Korpus i rotor wykonane są z 
odpornego kompozytu grafitowego. 
Płynna praca przekładni o przeło-
żeniu 5,0:1 (rozmiary 30 i 40), lub 
4,5:1 (rozmiar 55), to zasługa dwóch 
łożysk kulkowych i pojedynczego rolko-
wego łożyska oporowego. Zastosowany jest tu system łożyska 
oporowego Quick-Set o bezstopniowej pracy. Kołowrotek ma 
cyfrowo wyważany rotor w systemie RES-II. Mocny kabłąk wy-
konany jest z pełnego aluminium. Ścisły i twardy nawój gwarantuje 
łożyskowana rolka kabłąka w systemie EFR-II. Model ten dostarczony jest 
z obrabianą mechanicznie szpulą aluminiową oraz zapasową szpulą gra-
fitową. Pojemność szpuli dla linki o średnicy 0,30 mm wynosi: 120 m w 
rozmiarze 30, 200 m dla wielkości 40 i 300 m dla największego modelu. 
Pod szpulą pracuje wielotarczowy hamulec z japońskimi podkładkami z 
olejowanego filcu. Kołowrotek ma wytrzymałą, podwójną korbę z alumi-
nium. Sugerowana cena detaliczna: 160 zł – 180 zł. 

   www.okumafishing.eu

browning
Koszyk zanętowy Window Classic
Nowa, ulepszona wersja klasycznego, chronio-
nego patentem koszyka zanętowego Window 
Feeder. Może być używany na dwa sposoby: 
można wypełnić go robakami i obrócić tuleję, aby zamknąć okno lub 
wypełnić koszyk dowolnym ziarnem i za pomocą zanęty zakleić okno, co 
pozwoli na jego szybkie opróżnienie. Ciężarek na końcu pozwala na długie 
rzuty. Koszyk występuje w 5 wariantach rozmiarowych. Długość od 4,4 cm 
do 5,8 cm oraz waga 20–50 g. Sugerowana cena detaliczna od 6,30 zł.

   www.zebco-europe.biz/pl
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Wiktor Cheba z Rawy Mazowieckiej nadesłał zgłoszenie karpia 
19 kg, którego złowił 19.07.2018 r. w żwirowni PZW. Jako przynęty użył 
kulki Nash Baits Citruz Pop-Up. Sprzęt: wędzisko Daiwa Black Widow 
Stalker 3 m, 3 lbs; kołowrotek Okuma Custom Black; żyłka Shimano 
Aero Specimen 0,36 mm; haczyk Nash Fang X2; przypon Ronnie Rig.

Podczas zawodów Konszachty z Fox’em Piotr Rogala z War-
szawy wyholował karpia 17,1 kg. Było to 21.07.2018 r. Przynętą była 
kulka własnej produkcji („Łapa Niedźwiedzicy”). Sprzęt: wędzisko 
JRC 3,6 m, 3 lb; kołowrotek Shimano BBLC; żyłka Shimano Tribal 
0,40 mm; haczyk Nash Pintpoint Claw 4. 

Paweł Poraziński z Bysławia  5.09.2018 r. złowił w Łowisku Lisi 
Ogon karpia 15,8 kg. Przynęta – kulka Stalomax 18 mm. Sprzęt: wędzi-
sko Jaxon Arcadia 3,6 m; kołowrotek Robinson Taures Carp; żyłka Ro-
binson Black Rock 0,33 mm; haczyk Mikado Territory Wide gap 2. 

Bartek Jaworski jest łowcą amura o wadze 15,6 kg, który został 
złowiony w Łowisku U Szerszenia na orzech tygrysi. Sprzęt: wędzisko 
Fox Warrior S 2,75 lb; kołowrotek DAM Quick SLS 570FD; żyłka Mika-
do Redline 0,30 mm; haczyk PB nr 6.

Mikołaj Piwowarski z Przecławia złowił karpia ważącego 
15,5 kg. Tę rybę złowił 1 lipca 2018 r. w Łowisku Jarosławki. Przy-
nęta to bałwanek z kulek Carp Zoom Amur 20 mm i Meus Amur 
Durus 18-mm (pop-up). Sprzęt: wędzisko MAD D-Fender II; ko-
łowrotek DAM Quick SLS; żyłka Prologic XLNT 0,35 mm; haczyk 
Korda Choody 4.

19 kg

wiek łowcy:

15 lat

17,1 kg

15,6 kg

17,3 kg

wiek łowcy:

8 lat

wiek łowcy:

17 lat

15,8 kg

wiek łowcy:

14 lat

15,5 kg

wiek łowcy:

13 lat

wiek łowcy:

17 lat

PARADA MŁODYCH ŁOWCÓW

Łowcą wspaniałego lustrzenia 17,3 kg jest Bartek Świerc z Sie-
mianowic Śląskich. Ryba została wyholowana 28.08.2018 r. w Uroczy-
sku Karpiowym w Ligocie. Przynętą był Hookers Boosted Dojrzała 
Morwa TB 18 mm. Sprzęt – wędzisko Mikado 3 m/3 lb; kołowrotek 
Okuma Custom Black CR-60; żyłka Kryston 0,31 mm; haczyk Korda 
Wide Gape 4; zestaw bezpieczny.
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KACPER ZAJEGA KACPER SIKORA 

JAKUB STENGERT ANTON KRUPOP 

KAJETAN KOWALCZYK DOMINIK WALCZAK 

 ŁUKASZ KAPAŁA 

BŁAŻEJ CZARNOWSKI  PIOTR BRZĘCZEK 

DAWID LYGA MIKOŁAJ KOT  

Duża torba wyściełana warstwą termoizola‑
cyjną z kieszeniami bocznymi na akcesoria i dużą 
kieszenią z  przodu, wyposażona w kompletny 
zestaw obiadowy dla dwóch osób. Zawiera 
dwa odporne na uszkodzenia talerze, sztućce, 
dozownik na cukier i sól z precyzyjnym uszczel‑
nieniem z  silikonu, deskę do krojenia, nóż ‑piłka, 
dwa termo kubki, otwieracz do piwa i wina i dwa 
małe ręczniki frotowe. To wszystko w ekskluzy‑
wnym designie serii CamoCODE.

CamoCODE
Termiczna torba

obiadowa

ROZMIAR 47 x 25 x 30 cm

Cena: 314,90 zł

www.facebook.com/mivardipolska

www.mivardi.cz

DAWID BOJANOWSKI 

14,1 kg

wiek łowcy:

15 lat

13 kg

wiek łowcy:

13 lat

10,5 kg

wiek łowcy:

17 lat

9,2 kg

wiek łowcy:

10 lat

9 kg

wiek łowcy:

6 lat

8,85 kg

wiek łowcy:

11 lat

7,5 kg

wiek łowcy:

15 lat

8 kg

wiek łowcy:

13 lat

6,7 kg

wiek łowcy:

8 lat

5,3 kg

wiek łowcy:

15 lat

5,1 kg

wiek łowcy:

16 lat

5 kg

wiek łowcy:

17 lat

RE
KL

AM
A
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awsze starałem się walczyć z takim 
błędnym twierdzeniem i pokazywać, 
że aby skutecznie łowić duże okazy 
wystarczy przede wszystkim zapał, 

chęć zdobywania wiedzy i podstawowy sprzęt, 
który wcale nie musi być drogi. Musi być nato-
miast odpowiednio dobrany. Wielu doświad-
czonych karpiarzy ma w swoim arsenale sporo 
rzeczy, które po jakimś czasie okazały się kom-
pletnie nieprzydatne. To elementy ekwipunku, 
które sprawiają, że pakowanie staje się bardzo 
czasochłonne, a my musimy niejednokrotnie 
bardzo się nagimnastykować, żeby wszystko 
pomieścić. Stąd, w moim tekście chciałbym opi-
sać, co powinna wziąć pod uwagę osoba, która 
zaczyna swoją przygodę z wędkarstwem i nie 
jest przekonana czy dana rzecz jest ważna, czy 
może przeciwnie – nigdy nie przyda się w czasie 
zasiadki. 
Zacznijmy od tego, że najistotniejszym elemen-
tem karpiowego oprzyrządowania jest wszystko 

niezbędnik młodego karpiarza

tekst  |  foto: KUBA ZIEMIANIN

ZCzęsto można spotkać się z opinią, że 
wędkarstwo, a szczególnie karpiarstwo to sport 

drogi, a kupno odpowiedniego sprzętu przez 
młodego człowieka, który ma mocno ograniczony 

budżet, jest niemożliwe. Większość formułuje 
takie wnioski widząc znaczną ilość sprzętu, który 

gromadzą karpiarze .

Dobra jakość elementów zestawu końcowego 
pozwoliła na skuteczny hol tego karpia Różne plecionki przyponowe
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to, co znajduje się pod wodą. Oczywiście chodzi 
tutaj przede wszystkim o zestaw końcowy, ale 
także linkę główną. Są to najważniejsze rzeczy, 
na których powinniśmy się skupić podczas za-
siadki (pomijając kwestie lokalizowania ryb i 
dobrze dobraną strategię nęcenia).
Zestaw końcowy ma styczność z karpiem. To 
właśnie zestaw decyduje o tym, czy uda nam 
się przechytrzyć rybę i w efekcie zakończyć hol 
sukcesem. Moim zdaniem, nawet jeśli nie dys-
ponujemy dużymi zasobami pieniędzy nie po-
winniśmy przesadnie oszczędzać na zestawie 
końcowym. Niewielkie bowiem niedociągnię-
cie może zakończyć się utratą zdobyczy lub po 
prostu brakiem brań. Jeżeli nasz haczyk nie jest 
już ostry, lekko się wygiął, a plecionka przetar-
ła, powinniśmy jak najszybciej wymienić dany 
element zestawu. O ile przy ekwipunku biwako-
wym niedociągnięcia są raczej kwestią wizualną 
i decydującą jedynie o komforcie łowiącego, o 
tyle niezawodność naszego sprzętu pod wodą 
ma niebagatelne znaczenie i wymiernie prze-
kłada się na efektywność ło-
wienia. 
Pierwszą i najważniejszą 
rzeczą, którą pakuję na wy-
jazd karpiowy jest skrzynka 
z wszelkimi akcesoriami do 
konstruowania zestawu koń-

cowego. Każdy karpiarz powinien mieć w swo-
im ekwipunku kilka podstawowych produktów, 
bez których nie jest w stanie skutecznie łowić. 
Jako że w sklepach wędkarskich mamy całą 
gamę produktów do konstruowania zestawów 
końcowych, wybór odpowiednich jest utrud-
niony. Aby nie doprowadzić do sytuacji, w któ-
rej stwierdzimy, że nasz zakup jest kompletnie 
nietrafiony, postaram się wskazać wam kilka 
niezbędnych produktów, które powinniście po-
siadać. 
Zacznijmy od przyponu. W zależności od wa-
runków panujących w łowisku, ilości zaczepów, 
przynęty i wielkości ryb, nasz haczyk i plecionka 
przyponowa powinny się różnić. Wskazane jest, 
aby w naszym ekwipunku były dwa rodzaje ha-
czyków – z krótkim i długim trzonkiem – w ma-
łym i dużym rozmiarze (najbardziej uniwersalne 
będą 4 i 6; wielkość zależy od rodzaju haczyka i 
producenta). Te pierwsze (z krótkimi trzonkami) 
idealnie nadadzą się do pojedynczej przynęty (np. 
pojedynczej kulki pływającej), a drugie (zwane 

przez producentów Long 
Shank) – do wszelkiego 
rodzaju bałwanków. 
Kolejnym kluczowym 
elementem jest plecion-
ka przyponowa. Pod-
stawowe dwa warianty 
plecionek to plecionka w 
otulinie (sztywna, używa-
na przy łowieniu z rzutu) 
oraz bez otuliny (miękka, 
niezwykle skuteczna przy 
łowieniu z wywózki). 
Plecionki przyponowe 

dostępne są w kilku warian-
tach wytrzymałościowych, 
zaczynając od 20 lb, a koń-
cząc na 50 lb lub więcej. Ja 
zdecydowanie najczęściej 
używam plecionki 35 lb, jest 
ona najbardziej uniwersalna. 
Do prawidłowego skonstru-
owania przyponu potrzebu-
jemy jeszcze rurki termo-
kurczliwej lub pozycjonera 
(tzw. Mouthsnaggers), dzię-
ki któremu haczyk szybciej 
wbije się w pysk karpia. 
Należy pamiętać, że w kar-
piowaniu można stosować 
różnego rodzaju przypony, 
np. D-rig, Chod Rig, Blow-

back Rig itp. Do każdego z nich potrzebować 
będziemy dodatków, np. kółeczek (tzw. ringów), 
obciążników lub fluorocarbonu. 
Zestaw końcowy, oprócz przyponu, może się 
również składać z leadcora. Jest to wytrzymały 
odcinek materiału, który w środku ma ołowia-
ny rdzeń. Dzięki temu ściśle przylega do dna i 
staje się niewidoczny dla ryb.  Jest to ważny ele-
ment, który powinniśmy nabyć, chcąc stworzyć 
prawidłowy zestaw. Do leadcora dowiązujemy 
krętlik, do którego z kolei  zaczepiamy przypon. 
Najwygodniejszym i najlepszym rozwiązaniem 
będzie tzw. szybkozłączka. Jest to krętlik, któ-
ry z jednej strony ma specjalny uchwyt, dzięki 
czemu w szybki i prosty sposób zamocujemy 
przypon. Jako zabezpieczenie szybkozłączki 
potrzebować będziemy silikonowej rurki, która 
ma dwa zadania. Dzięki niej nasz przypon nie 
spadnie z krętlika oraz nie będzie podatny na 
splątania. Jako dopełnienie sprzętu znajdujące-
go się pod wodą potrzebować będziemy strza-
łówki. Jest to odcinek (ok. 10 metrów) grubej 
żyłki, który przywiązuje się bezpośrednio do 
plecionki lub żyłki. Dzięki temu podczas holu 
lub rzucania zestawem nasza żyłka lub plecion-
ka nie będzie narażona na uszkodzenia.
Ważną kwestią, o której chciałbym także na-
pisać to wybór odpowiednich ciężarków. Ich 
rodzaj musimy uzależnić od warunków w 
łowisku. Ciężarki dzielimy na centryczne i 
boczne (z krętlikiem). Właściwie, w swoim ar-
senale powinniśmy posiadać i jedne, i drugie. 
Te pierwsze dobrze sprawdzą się przy łowieniu 
z rzutu. Minimalizują ryzyko splątania się ze-
stawu podczas zarzucania. Do łowienia z rzutu 
powinniśmy wybrać ciężarek w aerodynamicz-
nym kształcie, przystosowanym do tej metody 
łowienia. Co do gramatury, to musimy uzależ-
nić ją od parametrów naszego wędziska. Przy 
łowieniu z wywózki najlepszą opcją będzie cię-
żarek boczny, z wypustkami, które będą dobrze 
trzymać się dna.

Lista zakupów:
- haczyki w dwóch rodzajach i wielkościach 
(krótki i długi trzonek, rozmiar 4 i 6) 
- plecionka przyponowa w otulinie, oraz ple-
cionka bez otuliny (grubość 35 lb)
- ledkor 
- szybkozłączki
- nasadka zabezpieczająca krętlik
- strzałówka
- klipsy bezpieczne
- ciężarki  

Zaczynając przygodę z karpiem, taka ilość 
sprzętu do niczego nie będzie potrzebna

Linka strzałowa

Warto mieć ze sobą kilka różnych 
rodzajów haczyków

Akcesoria przyponowe. Nie zapomnijmy 
też o stoperach do kulek

Ciężarki do rzutu 
i do wywózki
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tekst  |  foto: WOJCIECH DZIWIŃSKI  / 14 LAT

W połowie czerwca wraz z kolegami postanowiliśmy 
planować już nasze wakacyjne karpiowe wypady. Po 
niedługim czasie zadecydowaliśmy, że naszą pierwszą 
zasiadkę zrobimy dosłownie na początku wakacji.

Jako łowisko wybraliśmy oddaloną ok. 60 km od naszego miejsca 
zamieszkania wodę PZW. Dokładnie 11-hektarowy zbiornik Śródle-
sie 2, który od 2012 roku jest także łowiskiem ,,No Kill”. Po apelach 
kończących rok szkolny, zostało nam tylko spakować drobne rzeczy 
do auta i ruszyć na pierwszą wakacyjną zasiadkę. Około godziny 15 
zameldowaliśmy się nad brzegiem, na którym mieliśmy spędzić ko-
lejne dwie doby. Szybkie rozstawienie sprzętu, zapoznanie się z wodą 
i przyszedł czas na nęcenie. Na początku postanowiłem nie nęcić zbyt 
grubo, ponieważ jak się dowiedzieliśmy, przyjechaliśmy kilka godzin 
po zakończeniu zawodów. Postawiłem więc na ,,kiełbaskę” z siatki 
PVA z drobnym pelletem i pokruszonymi kulkami. Około godziny 16 
zestawy były już w wodzie. Pierwsze branie nastąpiło ok. 17, niestety, 
jak się okazało, był to całkiem sporych rozmiarów leszcz, których tam 
akurat nie brakuje. Do wieczora, poza kilkoma leszczami, nic się nie 
działo. Około godziny 2 w nocy na kiju mojego kolegi nastąpił piekiel-
nie mocny odjazd, ale po paru minutach holu ryba się spięła. Lekko 
załamani poszliśmy dalej spać. Około godziny 6 rano ten sam kolega 
wyciągnął 2-kilogramowego karpika. Mimo niewielkiej wagi karpia, 
cieszyliśmy się z tej ryby. Bez brań minął nam cały poranek, jak i po-
południe. Wczesnym wieczorem między 17 a 18, mój hanger delikat-
nie uniósł się do góry. Po zacięciu pomyślałem: „kolejny leszcz”. W 
połowie holu uświadomiłem sobie, że jest to zupełnie inna walka niż 
te poprzednie. Po niedługim, 5-minutowym holu w podbieraku wy-

lądował amur. Po szybkim ważeniu i krótkiej sesji zdjęciowej nieco 
ponad 6-kilogramowy amur wrócił do swojego domu. Byłem bardzo 
szczęśliwy, w końcu po ponad dobie na macie wylądowała jakaś więk-
sza ryba. Podobnie jak poprzedniego wieczoru, nasze sygnalizatory 
milczały. Noc też minęła bez pika. Ostatniego dnia, wczesnym ran-
kiem obudził mnie bardzo głośny jednostajny pisk, który dochodził 
z mojej centralki. Wybiegam z namiotu i widzę jak hanger obija się o 
sygnalizator, a szpula kołowrotka, jakby nie mogła przestać się kręcić. 
Podnoszę wędkę z rod poda i czuję opór. Ryba bardzo wolno i maje-
statycznie poruszała się w wodzie. Chyba amur – powiedziałem do 
chłopaków. Jednak w porównaniu z ostatnią walką ta trwała trochę 
dłużej. Po niecałych 10 minutach w podbieraku jest ryba, po którą 

tutaj przyjechałem. Podczas ważenia wskazówka wagi zatrzymała się 
na 15 kilogramach. Emocje, jakie wtedy czułem, były nie do opisania. 
Jest to jeden z większych karpi żyjących w tym łowisku, a zarazem 
moje nowe PB. Niestety było to ostatnie branie naszej pierwszej wa-
kacyjnej zasiadki. Jednak, jak się za chwilę dowiecie, nie ostatniej. Po 
około 2 tygodniach, już tylko z jednym kolegą, ponownie stawiliśmy 
czoła tej wodzie, teraz jednak mieliśmy spędzić tam 4 dni, w tym 3 
noce. Warunki pogodowe były bardzo ciężkie. Momentami wiał silny 
wiatr i było pochmurnie, co chwilę padał deszcz, a parę godzin póź-
niej było słonecznie i gorąco. Miejscówka, która poprzednim razem 
obdarowała nas przepiękną rybą, teraz nie pozwoliła nam nic złowić. 
Trzeciego dnia rano zadecydowaliśmy, że zmieniamy miejsce. Była to 
nasza ostatnia deska ratunku z tego powodu, że zwolniło się najlepsze 
miejsce na całej wodzie. Po godzinie od zmiany miejsca kolega wy-
ciągnął bardzo walecznego amura w granicach 5–6 kilogramów. W 
moim przypadku wyprawa ta zakończyła się bez ryby. Po powrocie 

opowiadanie

CIERPLIWOŚĆ I WYTRWAŁOŚĆ 
SPOSOBEM NA SUKCES

Przedpołudniowy karp

Równe 15 kg



do domu czułem, że jestem nienasycony, i że muszę tam wrócić i wy-
równać rachunki z tą wodą. I wróciłem. W połowie sierpnia ponow-
nie dostałem okazję zmierzyć się z tym zbiornikiem. Ostatnio muszę 
przyznać, że mimo kombinowania z różnymi przyponami i różnymi 
sposobami łowienia i nęcenia, ta woda po prostu ,,skopała mi tyłek”. 
Tym razem rozstawiłem się na przeciwnym brzegu niż poprzednio. W 
planie miałem nęcenie za pomocą rury wyrzutowej i taśmy PVA, na 
której było zawieszone parę ziarenek 12-mm pelletu, który pozwalał 
mi nęcić punktowo i miałem pewność, że zestaw nie splatał się pod-
czas rzutu. Dostałem informację, że około 90 m od brzegu, na którym 
siedziałem, znajduje się dość szeroka podwodna droga, którą kiedyś 
poruszały się koparki wydobywające żwir. Postanowiłem, że tam wła-
śnie postawię zestawy. Parę godzin od zarzucenia, z wyżej opisanego 
miejsca, nastąpiło branie. Ryba chwilę po zacięciu się spięła. Pierwszy 

kontakt z rybą po czterech dobach spędzonych tam i jeszcze spinka. 
Nie poddawałem się, ale czułem, że będzie trudniej, niż myślałem. 
W nocy o godzinie 1.30 na mojej macie wylądował 5-kilogramowy 
karpik. „Na szczęście nie będę musiał znowu wracać o kiju” – pomy-
ślałem. Zadowolony, bo w końcu udało się coś złowić, położyłem się 
dalej spać. Kolejne branie nastąpiło o 10 rano. Całkiem szybki hol i w 
podbieraku ląduje, jak się później okazało, 7-kilogramowy lustrzeń. 
Po tym wszystkim moje ciśnienie na rybę spadło i nie zależało mi tak 
jak poprzednim razem. Przedostatniego dnia po południu, udało się 
jeszcze złowić 6,5-kg amura, który do tej pory jest moją życiówką, jeśli 
chodzi o ten gatunek. Kolejnego dnia o 8 rano, wraz z kolegą zakoń-
czyliśmy naszą ostatnią wakacyjną zasiadkę, na której nauczyłem się, 
że cierpliwość i wytrwałość muszą kiedyś poskutkować i uda nam się 
osiągnąć to, czego oczekujemy. 

REKLAMA

Życiowy amur 6,5 kg
Czekamy na branie



Rok 2018 minął niepostrzeżenie, a jego ostat-
nie miesiące były dla ekipy Uśmiechu Młode-
go Karpiarza pełne pracy i wyzwań. Formu-
larze zgłoszeniowe, o których mogliście prze-
czytać w poprzednim numerze „Karp Maxa”, 
przychodziły do nas do końca września. 
Październik upłynął nam na przeglądaniu 
zdjęć i filmów, czytaniu tekstów, których napi-
sanie było jednym z tegorocznych wymogów. 
Dzieciaki, jak zresztą zawsze, dały z siebie 
wszystko. Wymagania nie były duże. Finalnie 
aż 33 młodych karpiarzy dostało paczki. Nad-
chodzący sezon zaczną odpowiednio przy-
gotowani i dobrze zaopatrzeni. Każde z nich 
znalazło w paczce spory zapas jedzenia karpio-
wego, który pozwoli rozpocząć sezon, jak tylko 
puszczą lody. Nasza wspaniała młodzież często 
prosi o akcesoria do robienia przyponów – to 
również znalazło się w każdej paczce. W tym 
roku zamiast koszulek z logo UMK (jak było w 
poprzednich dwóch edycjach) dzieciaki dosta-
ły czapki, które za kilka miesięcy będziemy wi-
dzieć na zdjęciach w relacjach znad wody. Tak-
że i w 2018 roku udało się nam zdobyć wędki, 
kołowrotki oraz nawet łóżka. Każdą rzecz 
możecie zobaczyć w grudniowych postach na 
facebookowym profilu Uśmiechu Młodego 
Karpiarza.
W tym miejscu ponownie dziękujemy każdej 
osobie, która dołożyła choćby najmniejszą ce-
giełkę. To dzięki wam to wszystko jest możliwe, 
to dzięki wam miesiące pracy mają sens. W 
końcu to dzięki wam pojawiają się uśmiechy 
i słowo „dziękuję”. W paczkach od sponsorów 
było wszystko, czego dzieciaki potrzebują. Ko-
lejny raz udowadniamy, że UMK jest ponad 
podziałami oraz to, że wspólnymi siłami moż-
na zrobić dużo dobrego. 
Trudno jest podsumować w kilku słowach 
cały 2018 rok. Były to dziesiątki relacji z 
zasiadek, tysiące zdjęć, setki komentarzy. 

Były konkursy organizowane nie tylko przez 
ekipę, ale także osoby prywatne i firmy kar-
piowe. Dorośli w ciągu trwającego sezonu 
przekazywali młodym sprzęt, pomagając im 
w ten sposób nad wodą. 
Chcemy pokazać, że obecność i pomoc do-
rosłych i bardziej doświadczonych karpiarzy 
jest nieoceniona. Młodzież uczy się właśnie 
od was. Maksymilian Kluska napisał nam 
tak: Obserwacja starszych karpiarzy wpływa 
w znaczny sposób na moje doświadczenie. 
Do pewnego momentu moje wypady skupia-
ły się na łowieniu na grunt czy na spławik. 
Sprężyna na zestawie, przypon typowo na 
zarybieniowe karpie, kukurydza na hak no 
i jazda! (...) W pewnym momencie, mając 
pod ręką spławik, grunt i spinning odczu-
łem spory pociąg do karpi. Kręciło mnie to 
niesamowicie. Zaraz zmiana akwenu i nowa 
znajomość. Poznałem karpiarza z prawdzi-
wego zdarzenia, kulasy, rod pody, typowo 
karpiowe wędziska i masa innych „zabawek” 
– to mi się spodobało. I tak zacząłem coraz to 
więcej podpatrywać jego kroki nad wodą. W 

międzyczasie miałem już 
jakieś pojęcie o karpiowa-
niu i wspólnie mogliśmy 
porozmawiać na takie 
tematy. Tematem, który 
utwierdził nas w tym, 
że znaleźliśmy wspólny 
język to propagowanie 
zasady „Złów i wypuść” 
– znajomy cieszył się, że 
postrzegam świat karpio-
wy w ten sposób. Zaczęły 
się wakacje i coraz więcej 
spotkań nad wodą, przy 
czym miałem coraz więk-
sze pojęcie o karpiowaniu 
po prostu z Internetu. 

Jednak to i tak nie da tak wiele jak obecność 
kogoś bardziej doświadczonego przy boku i 
zobaczenie pewnych wskazówek w realnym 
świecie. Podpatrywałem jego umiejętności, 
to, co i jak robi zaraz po przyjeździe nad 
wodę, a później starałem się to udoskonalać. 
Osobą, która zaraziła mnie tą piękną pasją 
jest mój dziadek, za co jestem mu bardzo 
wdzięczny! Jak miałem 10 lat zabrał mnie 
na ryby. Nie chciałem, ale pojechałem. Nie 
widziałem w tym najmniejszego sensu, do-
póki nie złowiłem pierwszej ryby. Zacząłem 
regularnie jeździć z dziadkiem. Coraz więk-
sza frajda z łowienia i większe cele, chęć 
złowienia takich ryb, jakie łowi dziadzio. 
Podpatrywanie, obserwacja i bazowanie na 
jego wskazówkach nauczyło mnie wiele. Cie-
szę się, że tak dzielnie mu towarzyszyłem, 
i chociaż nieraz podniosłem mu ciśnienie, 
kiedy nocą splątałem wszystkie wędki, nie 
domknąłem pokrywki od opakowania z ro-
bakami, czy rozsypałem kukurydzę. Czasami 
obserwując jego czynności, także chciałem je 
wykonać, co nie raz i nie dwa, kończyło się 
nieudaną próbą i np. przemoczeniem zanęty, 
której później nie chciał zjeść nawet space-
rujący bocian. Jednak wszystko szło metodą 
prób i błędów, która doprowadziła mnie do 
dzisiejszych umiejętności, które oczywiście 
wciąż udoskonalam. Krok w stronę wędkar-
stwa karpiowego był fantastycznym posunię-
ciem, które nastawiło mój kierunek na jeden 
cel – wielkie karpie. Każda wskazówka i do-
świadczenie będą dla mnie kolejnym krokiem 
do wyższego poziomu.
Ze swojej strony ekipa UMK zaprasza już teraz 
na targi Rybomania Poznań 2019. Znajdziecie 
nas przy stoisku „Karp Maxa” dzięki uprzej-
mości pana Przemysława Mroczka. Będziemy 
tam już od piątku, 1 lutego. Więcej informacji 
znajdziecie niebawem w sieci.

PODSUMOWANIE SEZONU    BAITS

PLECIONKA MegaBAITS Method Feeder 8X SINKING
■  najwyższej jakości wysokoprzetworzone włókna polietylenowe HPPE  ■  technologia ośmiosplotowa 8X  ■  łatwa zatapialność dzięki ciężarowi 
właściwemu większemu od wody  ■  idealnie okrągły przekrój  ■  zerowa rozciągliwość  ■  kolor: ciemnobrązowy  ■  średnice: od 0.06 do 0.20 mm  
■  wytrzymałość: od 7.40 do 21.00 kg  ■  szpula: 150 metrów

ŻYŁKA MegaBAITS Method Feeder SINKING
■  łatwa zatapialność dzięki pokryciu teflonem, zwiększającym ciężar właściwy  ■  ideal-
nie okrągły przekrój  ■  niska rozciągliwość  ■  brak pamięci kształtu  ■  kolor: kamufla-
żowy (kilka odcieni brązu)  ■  średnice: od 0.18 do 0.35 mm  ■  wytrzymałość: od 3.25 do 
10.70 kg  ■  szpula: 300 metrów www. rmadragon.eu
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ochodzę z Tarnowa, ale od 8 lat mieszkam i pracuję w Lon-
dynie.  Wędkarstwo to moja największa pasja. Przygodę z 
wędkowaniem rozpocząłem w wieku 8 lat dzięki mojemu 
wujkowi Zdzisławowi. Na początku była to metoda spławi-

kowa, a od 10 lat jest to wędkarstwo karpiowe. Doświadczenie zdo-
bywałem głównie na wodach angielskich. W maju ubiegłego roku 
wybrałem się do Włoch nad Salasco Lake, gdzie ustanowiłem swoje 
nowe PB – 25,5 kg. Od tego momentu zakochałem się w klimacie pa-
nującym nad tym jeziorem i postanowiłem, że wkrótce tam wrócę. 
W październiku 2018 r. nadarzyła się okazja i pojechałem w to miejsce. 
Przez pierwsze dwa dni szczęście mi nie dopisywało – ryby przeniosły 
się na środek zbiornika. Próbowałem różnych taktyk, aby je przycią-
gnąć. Niestety, bezskutecznie. Trzeciego dnia zauważyłem, że zaczęły 
pokazywać się spławy i bąble na wodzie. Wytrwale pracowałem, aby 
utrzymać rybę w zatoce, w której miałem stanowisko. Przyniosło mi to 
oczekiwany efekt, ponieważ w krótkim odstępie czasu złowiłem karpia 
o wadze 7,98 kg i 9-kg amura. Jednak potem, przez noc i kolejny dzień 
była cisza.

Z SALASCO LAKE

41,9 KG

Noc 18 października 
była bezwietrzna, a ta-
fla wody bardzo spokoj-
na, niczym lustro, co nie 
zapowiadało nic szcze-
gólnego. 

Mokry? Nieważne!
Ważne to, co w worku!

P
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Przez kilka kolejnych dni bylem nadal oczarowa-
ny. Nie mogłem uwierzyć, że to naprawdę mi się 
przytrafiło. Jestem największym szczęściarzem.
Obejrzyj film: https://www.karpmax.pl/
aktualnosci/czytaj/to-nowy-rekord-polak-
-zlowil-karpia-o-wadze-41-9-kg

informacje o łowisku na stronie 102  

Noc 18 października była bezwietrzna, a tafla wody 
bardzo spokojna, niczym lustro, co nie zapowiadało nic 
szczególnego. Około godziny 23.00 zacząłem zbierać się 
do namiotu. W tym momencie usłyszałem pierwszy sy-
gnał alarmu. Zdziwienie moje było ogromne, ponieważ 
była to wędka, na której najmniej się skupiałem. Tkwiła 
w jednym miejscu od ponad 48 godzin. Po chwili usły-
szałem drugi i trzeci sygnał, następnie sygnalizator osza-
lał, a poziom adrenaliny we krwi sięgnął zenitu. 
Ryba zaczęła wybierać żyłkę z kołowrotka. Szybko ruszy-
łem w stronę wędki, złapałem ją i poczułem rybę. Kij wy-
giął się w pałąk. Zdziwiło mnie to, w końcu wędka była 
dość twarda – krzywa ugięcia 3,75 lb. Ryba dość daleko 
odjechała, a sam zestaw był położony w odległości 100 
m (głębokość ok. 5,5 m), stosunkowo niedaleko jak na 
ten zbiornik. Musiałem stoczyć ciężką walkę, aby rybę 
dociągnąć do brzegu. Gdy była już blisko, znów zrobi-
ła potężny odjazd, tym razem wzdłuż linii brzegowej. 
Emocje sięgały zenitu, ale musiałem opanować nerwy. 
Już wiedziałem, że jest to wielka ryba, nie chciałem jej 
więc stracić. 
Mając świadomość, że może uciec w krzaki lub zarośla, skoczyłem do 
wody i trzymając wędkę równolegle do lustra wody, zacząłem ją przycią-
gać w swoją stronę. Kiedy ryba była blisko brzegu, nadal toczyłem ciężką 
walkę, zaś po chwili, kiedy wypłynęła bliżej powierzchni wody, zobaczy-
łem piękny, świecący i zarazem olbrzymi okaz karpia. Emocje były nie do 
opisania, ale musiałem się kontrolować. 
Żyłka miała wytrzymałość 13 lb, więc w każdym momencie mogła strze-
lić. Kolega Rafał za pierwszym razem sprawnie podebrał rybę. Okazało 
się, że jest to słynny z opowieści gigant El Toro. Złowiony przeze mnie 
ważył 41,9 kg!
Zgromadzeni wędkarze byli w ogromnym szoku i nie mogli wyjść z po-
dziwu. Każdy mi zazdrościł, a ja bylem u szczytu euforii. Po krótkiej sesji 
zdjęciowej ryba została wypuszczona do wody. Jeszcze przez kilka chwil 
stała przy mnie, po czym powoli odpłynęła w głąb jeziora. Karp skusił się 
na kulkę pływającą Warmuz Baits o smaku ananasa z podpiętą sztuczną 
kukurydzą. Użyłem zestawu z krótkim chodem (własnej roboty) z haczy-
kiem nr 6. Strzałówka miała wytrzymałość 30 lb. 

Niemal 42 kg. 
Nie do uwierzenia!
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Zbiornik jest położony w małej miejscowości  Salasco w 
prowincji Vercelli w północnych Włoszech. Od granicy fran-
cuskiej i szwajcarskiej to ok. 2 godziny jazdy samochodem. 
Można dojechać od strony Mediolanu, jak i od strony tu-
nelu Mont Blanc. Od północnej strony jeziorka rozciąga się 
piękny krajobraz alpejski. 
Powierzchnia jeziora to ok. 17 ha. Znajduje się tam 16 sta-
nowisk (na każdym z nich mogą łowić dwie osoby – każ-
da na 4 wędki) do których można dojechać samochodem. 
Obok głównego zbiornika znajduje się mniejsze z 4 stano-
wiskami. Plener dookoła łowiska jest bardzo zadbany, wła-
ściciele przykładają dużą uwagę do czystości, co się prze-
kłada na komfort spędzonego tam czasu.  Do dyspozycji 
mamy: dwie łazienki z prysznicami, lodówkę, automat do 

SALASCO LAKE
INFORMACJE O ŁOWISKU

kawy oraz dostęp do prądu w miejscu socjalnym. Wybie-
rając się tam z rodziną, warto wiedzieć, że obok łowiska 
znajduje się restauracja wraz z basenem (otwartym tylko 
w czasie letnim). Cena tygodniowej licencji to 140 euro od 
osoby na tydzień. 
Charakterystyka dna jest urozmaicona, występują głębo-
kości od 4,5 m do nawet 9,5 m. 
Dno jeziora w większości jest muliste, lecz znajduje się tam 
wiele miejscówek twardych. 
 Roślinność występuje tylko przy brzegu, a na środku je-
ziora jest kilka zatopionych drzew. Woda jest czysta, dość 
przejrzysta. 
Rybostan jest bogaty w duże ryby: jeden karp powyżej 
40 kg, kilkanaście powyżej 30 kg, około 80 karpi od 20 kg 
do 29 kg i kilkaset karpi od 5 kg do 20 kg.  
Wybierając się na to łowisko musimy oczywiście być wy-
posażeni w dużą matę, środek do dezynfekcji ran, podbie-
rak minimum 42’, zaś minimalna grubość żyłki to 0,28 mm. 
Na Salasco Lake jest całkowity zakaz przetrzymywania 
ryby w workach, używania plecionki jako linki głównej i 
używania środków pływających. Tak więc nęcimy z rzutu. 
Główna taktyka miejscowych i stałych bywalców to zloka-
lizować twarde miejsca na dnie, najlepiej górki, które są 
położone dość daleko od brzegu. Konieczne są więc dale-
kie rzuty, nawet do 120 m.  

Łowisko Lago di Salasco i okolice 
– widok z satelity
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ŁOWISKO 
W KRZEMIENNEJ

C h c i a ł b y m  z a p r e z e n t o w a ć  w o d ę ,  o  k t ó r e j  j u ż  b y ć  m o ż e  s ł y s z e l i ś c i e .  Ł o w i s k o  z n a j d u j e  s i ę  n a 
Po d k a r p a c i u ,  w  p o w i e c i e  b r z o z o w s k i m ,  w  g m i n i e  D y d n i a .  O t o c z o n e  j e s t  m a l o w n i c z y m i  p a g ó r -

k a m i  –  l e ż y  w  d o l i n i e  r z e k i  S a n .

am zbiornik ma 35 lat. Najpierw był własnością gminy, a 
następnie został przejęty przez PZW. Dojazd nie jest zbyt 
skomplikowany: z Brzozowa lub z Sanoka kierujemy się na 
Grabownicę Starzeńską, gdzie skręcamy w drogę wojewódzką 

835, którą przejeżdżamy 15 km, docierając tym samym na miejsce. W 
2015 roku akwen został włączony do pobliskiego ośrodka funkcjonu-
jącego pod nazwą „U Schabińskiej” – Krzemienna nad Sanem. Dzięki 
temu, że zbiornik należy zaliczyć do trudnych pod względem technicz-
nym, to wiele żyjących w nim ryb uniknęło powszechnego na innych 
wodach kłusownictwa. Dowodem na to mogą być łowione tutaj ogrom-
ne tołpygi, karpie przekraczające wagę 20 kg i piękne leszcze (ryba po-
wyżej 60 cm długości nie jest tutaj niczym szczególnym).
Łowisko ma powierzchnię 12 hektarów. Dno w przeważającej części jest 
porośnięte rogatką, która potrafi być naprawdę uciążliwa dla wędkarzy. 
Podstawą jest tutaj jak najlepsze rozpoznanie łowiska i tego, co znajduje 
się dookoła, a następnie odpowiednie położenie zestawu. Warto więc 
poświęcić większą niż zawsze ilość czasu na sondowanie dna. Na całym 
łowisku znajduje się sporo większych i mniejszych miejscówek, które są 
wolne od rogatki. Znakomitymi stanowiskami na tym łowisku są oko-
lice prawej i lewej zatoczki. Ta pierwsza jest trudniejsza technicznie, bo 
mocniej porośnięta – charakteryzuje się głębokością od 1,5 do 3,5 me-
tra. Z kolei zatoka znajdująca się po lewej stronie od ośrodka jest zdecy-
dowanie płytsza. Głębokość waha się tutaj od 1,5 m do 2,5 m. Dno jest 
stosunkowo twarde, a samo sondowanie zdecydowanie łatwiejsze, po-
nieważ szybciej znajdujemy interesującą nas miejscówkę. Kolejnym do-
brym miejscem do zarzucenia zestawów jest okolica dużego pomostu, 
który znajduje się przy wjeździe na łowisko. Polecam tutaj łowienie na 
głębokości około 2 metrów. Znajdziemy tu kilka miejsc z mniejszą lub 
zerową ilością roślin, które są chętnie odwiedzane przez karpie. Podczas 
zasiadki pomocna okaże się obserwacja wody. Sam podczas ostatniego 
wyjazdu zauważyłem, że ryby lubią odwiedzać bliskie okolice przeciw-
nego (od strony ośrodka) brzegu. Wędkuje tam zdecydowanie mniej 
wędkarzy, a dno jest tam mocno porośnięte. Nie ma jednak rzeczy nie-
możliwych i nawet tutaj znajdziemy kawałek sprzyjającego nam placu.

Woda w łowisku ma pierwszą klasę czystości. Przy słonecznej pogodzie 
dno możemy dostrzec nawet na dwóch, trzech metrach głębokości. W 
łowisku licznie występują karpie pochodzące z kilku przeprowadzo-
nych zarybień. Zazwyczaj łowione są ryby w granicach 8–12 kg oraz 
osobniki, które spędziły w tej wodzie nawet kilkanaście lat (opiekun 
łowiska w październiku 2017 złowił karpia ważącego 20,1 kg, który na 
pewno nie pochodził z zarybienia). Woda może obdarzyć nas starymi 
amurami, pięknymi tołpygami (w tym albinosami). W akwenie pływają 
również szczupaki, pokaźnej wielkości sumy i ogromne leszcze.
Niemal połowa łowiska została ogrodzona, co sprawia, że wędkujący 
mogą czuć się bezpiecznie. Niektóre stanowiska 
mają mocne i stabilne pomosty, które będą pomoc-
ne podczas zasiadki. Praktycznie na każde stano-
wisko dotrzemy samochodem, co jest ogromnym 
plusem. Istnieje również możliwość pozostawienia 
pojazdu w obrębie swojego stanowiska. Cena za 
dobę wędkowania wynosi 30 zł (dwie wędki) lub 

S
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40 zł w przypadku używania trzech wędek. Warto wspomnieć, że 
na łowisku obowiązkowo należy używać haków bezzadziorowych, 
a każdy karpiarz powinien być wyposażony w matę typu kołyska. 
Obowiązuje zasada „złów i wypuść”. Wybierając się na to łowisko 
powinniśmy mieć podbierak o długości ramienia min. 90 cm.
Sam stosunkowo często odwiedzam tę wodę. Podczas czerwcowej 
zasiadki miałem okazję do spotkania się z rybą ważącą 11,11 kg, 

którą złowiłem w płytszej zatoczce. W połowie października wybrałem 
się na kolejną całodobową zasiadkę. Miejscem, w którym zamierzałem 
wędkować była płytsza zatoka – po lewej stronie od głównego wjazdu. 
Pierwsze karpiowe branie następuje chwilę po godzinie 23 (standard w 
tej zatoce). Podbieram rybę i przenoszę do kołyski. Po odjęciu wagi wor-
ka okazuje się, że karp waży 11,21 kg. Ryba zainteresowała się zestawem 
z kukurydzą.
Na koniec chciałbym dodać, że na łowisku „U Schabińskiej” w Krze-
miennej nad Sanem przeprowadziliśmy dwie edycje naszych karpiowych 
zmagań. We wrześniu 2017 uczestnicy zawodów złowili pięć punktowa-
nych ryb (w tym tołpygę ważącą 12,46 kg). W kwietniu 2018 nasza kar-
piowa rywalizacja przyciągnęła maksymalną liczbę uczestników, czyli aż 
17 dwuosobowych drużyn. Karpiarze wywalczyli naprawdę przyzwoity 
wynik, jakim było złowienie przez dwie doby aż dziewiętnastu karpi. 
Największy z nich ważył 11,38 kg.
Okolice łowiska sprzyjają również rodzinnemu wypoczynkowi. Jest 
możliwość skorzystania z basenu, placu zabaw, baru czy licznych tutaj 
ścieżek rowerowych. Istnieje również możliwość wynajęcia domku ho-
lenderskiego znajdującego się niecałe 100 metrów od wody.    

TU ŁOWIMY

REKLAMA
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   „THE 
MACHINE”

O p o w i e m  w a m  o  z a s i a d c e ,  k t ó r e j  n i g d y  n i e  z a p o m n ę . 

D o w i e c i e  s i ę ,  j a k  t o  w s z y s t k o  s i ę  z a c z ę ł o,  c o  s i ę  w y d a r z y ł o 

i  j a k  s i ę  z a k o ń c z y ł o. 

acznę od początku. W ubiegłym roku znalazłem zu-
pełnie nową wodę, którą od początku polubiłem. Zie-
leń, trzciny i martwe drzewa – marzenie dla karpi i 
innych słodkowodnych ryb. Zasiadka nie miała być 

długa, i jak zawsze na nowej wodzie, na początku obszedłem 
zbiornik dookoła. Szukałem interesujących miejsc, jak: kępy li-
lii wodnych, martwe drzewa, miejsca z roślinnością wynurzoną 
oraz pasy trzcin. Wszystkie te miejsca, które interesują karpie 
nie tylko ze względu na pokarm, ale także możliwość schronie-
nia. Oczywiście, gdy tylko było to możliwe, szukałem również 
oznak karpi na powierzchni wody. W krótkim czasie dostrze-
głem dwa rybie grzbiety w pobliżu większego krzaka, którego 
część wchodziła do wody. Od razu wzbudziło to moje zaintere-
sowanie, kontynuowałem obchód jeziora.  

Nie spotkałem innych wędkarzy, więc nie mogłem zdobyć informa-
cji o wodzie. Nie jest to jednak mój styl, gdyż staram się jak najlepiej 
sprawdzać wszystko samemu. Przecież na tym polega nasze hobby. 
Spotkać się z wodą i przyrodą z otwartymi oczami i wyciągać wła-
sne wnioski. Po dwóch godzinach marszu byłem pewien, że spędzę 
ten weekend nad tą piękną wodą na północy Francji. Wypakowałem 
wszystko z samochodu, załadowałem ponton i rozpoczęło się wielkie 
wiosłowanie. Szukałem miejsc do łowienia i szybko je znalazłem. To 
była miłość od pierwszego wejrzenia. Wędziska zostały uzbrojone. 
Byłem bardzo podekscytowany i zaczynałem marzyć o tym, co mnie 
tu może spotkać. Odgłos spławiających się ryb nastroił mnie bardzo 
pozytywnie na kolejne noce. Wędziska zostały ustawione, pierwsza 
noc mogła się rozpocząć. 
Słońce jeszcze całkowicie nie zaszło, gdy zapiszczał sygnalizator. Pełny 
adrenaliny wskoczyłem do pontonu i popłynąłem w kierunku ryby. 
Po emocjonującym holu mogłem pochwalić się pierwszą rybą z nowej 
wody. Byłem dumny, jakbym dostał Oskara. Zarzuciłem zestaw raz 
jeszcze i poszedłem spać. Krótko przed świtem kolejny pełny odjazd 
wyrwał mnie ze snu. Po kilku ucieczkach mogłem bezpiecznie pode-
brać drugą rybę. Po pierwszej nocy było 2:0 dla mnie, dzięki Bogu.  
Następnego dnia wszystko się nieco uspokoiło. W ciągu dnia ryby 
były mało aktywne, a sygnalizatory milczały. Ale nie trwało to 
długo, wczesnym wieczorem miałem po raz kolejny branie i mo-
głem wyholować kolejną i jednocześnie ostatnią rybę tej zasiadki.  
Byłem zupełnie zaskoczony. Jak to bywa w takich sytuacjach, nie był 
to oczywiście mój ostatni wypad na to jezioro.
W ciągu roku spędziłem wiele nocy nad tą wodą, łowiąc za każdym 
razem jedną lub dwie ryby. Czasami samemu, a czasami z przyjaciół-
mi. Szybko jednak uderzyło mnie to, że ryby były względnie podob-
nej wielkości. 

Z

tekst  |  foto: STEVEN KUZNIA

Zestawy w wodzie
przed ostatnią nocą
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Powiedziałem sobie, że trzeba skończyć wreszcie 
z takimi rybami. Waga łowionej ryby nie ma dla 
mnie znaczenia, ponieważ każda jest wyjątko-
wa, bez względu na to, czy jest mała czy duża. 
Ale kiedy po raz pierwszy przyjechałem nad tę 
wodę, miałem takie poczucie, że ze względu na 
jej doskonałe warunki, musi ona skrywać kilka 
okazów. Jednak po kilku nocach, musiałem wy-
jechać i odpuściłem to łowisko. Nie na zawsze. 
Minęły 4 miesiące, ryby były w środku tarła, a 
ja byłem wolny. Zastanawiałem się, dokąd mam 
się udać. Zapytałem sam siebie: „Czy jest jakieś 
inne miejsce?”. Zdecydowałem się wrócić nad to 
piękne jezioro i cieszyć się z wolnych dni, ucie-
kając od stresów codziennego życia i pracy. Bus 
został szybko zapakowany i wyprawa mogła się 
zacząć. Po dwugodzinnej podróży przyjechałem 
na miejsce. Ku mojej radości na wodzie nie było 
wędkarzy. Z wody wystawało martwe, spalone 
drzewo. Ustawiłem ostatnią wędkę na żwiro-
wym brzegu wzdłuż krawędzi i oszczędnie ją za-
nęciłem. Robota została wykonana i teraz można 
się było oddać przyjemnościom. Cieszyłem się w 
spokoju pięknym zachodem słońca. Zacząłem 
przygotowywać pyszny posiłek, nie zamierza-
łem na rybach poświęcać swojego wygodnego 
życia. Jednakże ten spokój bardzo szybko minął, 
gdyż nadeszła burza. Niebo przykryły chmury, 
wzmógł się wiatr i wkrótce pojawiły się pierwsze 
krople deszczu. Schowałem się pod parasolką i 
wtedy deszcz lunął jak z cebra, błyskawice roz-
świetliły jezioro, a grzmoty rozbiły się w lesie. 
Nie było łatwo zasnąć. Choć w namiocie wciąż 
było sucho, to wyglądało to tak, jakby świat miał 
się zaraz skończyć. Jakże mogło być inaczej. 
Wkrótce po zaśnięciu obudził mnie ciągły 
dźwięk Ntxra i wyskoczyłem z namiotu. „Za-
mknij oczy i idź” – było teraz moim mottem 
i musiałem wyjść na ulewę. Wskoczyłem w 
klapki, dobiegłem do wędki i zaciąłem rybę. Ze 
względu na burzę, zdecydowałem się holować 
z brzegu, gdyż było to bardziej bezpieczne. Za-

wsze pamiętajcie – bezpieczeństwo 
przede wszystkim. Podczas holu 
spociłem się nieco, a ryba sprawiła 
mi trochę problemów. Musiałem 
trzymać karpia z dala od zacze-
pów, a wkrótce potem ten utknął w 
szuwarach. Jednak szybko nastą-
piło wybawienie i ryba się uwolniła. Po kilku 
ucieczkach mogłem go ujrzeć po raz pierwszy. 
Na początku nie myślałem o tym zbyt dużo. 
Szczerze mówiąc, nie mogłem zbyt wiele do-
strzec, gdyż padał mocny deszcz. Ryba jednak 
była coraz bliżej brzegu. Nie czekałem zbyt 
długo i wszedłem po kolana do wody, i spraw-
nie ją podebrałem. Odłożyłem wędkę na bok, 
zaświeciłem czołówką do podbieraka i byłem 
zadowolony, że udało mi się tę rybę bezpiecz-
nie wyholować. Gdy potem próbowałem pod-
nieść rybę z wody, zaskoczyło mnie to, dlacze-

Moja pierwsza ryba 
z tej wody

Crawfish Black & White od 
Imperial Baits – moje ulubione kulki

Po takiej nocy tylko kawa. 
Podziwiajcie też moje klapki 

Wrócił do wody, 
a ja oszalałem!
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go sprawia to taką trudność. Położyłem rybę na 
macie, otworzyłem podbierak ponownie i wie-
działem: „To jest maszyna!”. Wszelkie hamulce 
puściły i uwolniły się emocje. Oto on, zawsze 
o nim myślałem i oto moja praca i poświęce-
nie zostały nagrodzone. Krzyczałem w lesie i 
tańczyłem jak mały chłopiec. Szybko włożyłem 
rybę do worka i wróciłem do namiotu całkowi-
cie przemoczony. Kiedy się suszyłem mogłem 
jedynie kontrolować swoje emocje. Od razu 
podzieliłem się swoim szczęściem z najbliższy-
mi przyjaciółmi. Także nad wodą „podarowana 
radość liczy się podwójnie”. Jakże mogło być 
inaczej. Nie mogłem zasnąć przez pół nocy. 
Któż nie znał tego uczucia, gdy ciało wypełnia 
adrenalina i radość. To uczucie nie do opisania.
Następnego ranka miała odbyć się sesja 
zdjęciowa. Dobry przyjaciel zaoferował się 
i spontanicznie przyjechał. Zdjęcia mówią 
więcej niż tysiąc słów. Myślę też, że pozwalają 
lepiej opisać emocje, które mi towarzyszyły.   
Nazwałem karpia „The Machine”. Po se-
sji zdjęciowej był gotowy do wypuszczenia. 
Zwracanie rybie jej wolności jest dla mnie naj-
piękniejszym uczuciem w całym karpiowaniu. 
Po tak szczęśliwej sesji warto było się nieco 
odświeżyć. W ciągu dnia cieszyłem się cie-
płymi promieniami słońca i lekkim wiatrem, 

który wiał przez jezioro. Lubię spędzać czas 
na montażu nowych zestawów. Ponieważ dla 
mnie znalezienie właściwego miejsca jest jak 
być albo nie być, wsiadłem do pontonu i znów 
szukałem najlepszych miejsc, gdzie mogłyby 
przebywać karpie. I rzeczywiście, odkryłem 
małe pole z lilii wodnych na wprost zarośnię-
tego obszaru. Natychmiast zdecydowałem 
położyć tam zestaw. Postanowiłem szybko 
działać. Wróciłem do brzegu, chwyciłem 
wędkę i popłynąłem na nowe miejsce. Szybko 
zauważyłem, że łowisko było bardzo płytkie, 
zaledwie 30 cm głębokości, jednak miałem 
dobre przeczucia. Umieściłem zestaw między 
liliami a skupiskiem roślin. Szybko wrzuci-
łem pół garści orzechów tygrysich i pułapka 
została ustawiona. Od kiedy fotografia stała 
się częścią łowienia ryb, stała się też częścią 
mojego hobby. Zawsze staram 
się uzyskać idealne zdjęcie. Ci, 
którzy często posługują się lu-
strzankami wiedzą, że nie jest 
to proste. Zawsze przepiękny 
jest widok doskonałego za-
chodu słońca oraz zarzuco-
nych wędek. Wieczorem by-
łem szczęśliwy i zadowolony z 
pracy, którą wykonałem. 

Te zdjęcia są warte tysiąca słów. 
„The Machine” w całej okazałości Będzie co 

fotografować

Nadzieja 
umiera ostatnia
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Jednak oczywiście najważniejsze jest wciąż ło-
wienie. Ostatni wieczór skończyłem smacznym 
posiłkiem. Gotowanie jest, podobnie jak robie-
nie zdjęć, równie ważne. Zawsze cieszyłem się z 
nowych pomysłów i eksperymentowania. 
Ponieważ pierwszej nocy niewiele spałem, to 
przytuliłem się do poduszki tuż po zachodzie 
słońca. Obudziłem się, ale nie z powodu dźwię-
ku sygnalizatorów, ale przez wspaniałą przyrodę. 
Ptaki zaczęły swoje trele o 5 rano. Kiedy budzi 
się przyroda, a na wodzie pojawia się lekka mgła, 
można doświadczyć samego życia. O to chodzi 
w wędkarstwie. Po jeszcze dwóch godzinach 
snu byłem wypoczęty i przygotowany na ostatni 
poranek. Wstanie, odświeżenie i przygotowanie 
kawy robiłem automatycznie. Z kawą w dłoni i 
wzrokiem skupionym na wędkach zapytałem 
sam siebie, czy tego ranka będę miał jeszcze bra-
nie. Ale byłem i tak bardziej niż tylko zadowo-

lony z pierwszej nocy. Najbardziej nieprzyjemne 
uczucie związane z karpiarstwem to oczywiście 
pakowanie i świadomość, że codzienność znów 
nas dopadnie. Ale tak to już jest.
Wypiłem kawę, opłukałem kubek i powoli za-
cząłem się pakować. Szybko złożyłem parasol 
oraz fotel, a także torby, gdy nagle rozległ się 
przeciągły pisk na jednej z wędek. Był to zestaw 
położony przy liliach. Nie mogłem jej chwycić 
od razu, ale podbiegłem do wędki, wskoczyłem 
do pontonu i miałem kontakt z rybą. Musiałem 
się spieszyć, gdyż ryzyko utraty ryby z uwagi 
na rośliny oraz lilie było bardzo duże. Nie jest 
łatwo utrzymywać kontakt z rybą i jedno-
cześnie od czasu do czasu wiosłować. Jednak 
przypływ adrenaliny sprawił, że znalazłem się 
na miejscu po zaledwie kilku odepchnięciach 
wiosłami. Na moje szczęście ryba nie wpłynęła 
w kępę roślin ani w gęste lilie. To był ciężki hol 

z otwartej wody, który mnie wiele kosztował, 
gdyż ryba łatwo się nie męczyła. Po krótkim 
czasie zobaczyłem karpia po raz pierwszy. Był 
to lustrzeń. Nim jednak go podebrałem mi-
nęło trochę czasu. TAK! Z wielkim rogalem 
na twarzy wróciłem na stanowisko. Kolejny 
raz była to okazała ryba. Szaleństwo. Dlate-
go właśnie wędki pakuję na samym końcu. 
Branie może nastąpić w ostatniej sekundzie.  
Szybko rozstawiłem tripoda, zrobiłem kilka 
zdjęć próbnych i ryba została sfotografowana. 
Niełatwo jest zrobić samemu zdjęcie, ale stara-
łem się, jak tylko mogłem. Po dwóch lub trzech 
zdjęciach, ryba wróciła do swojego królestwa. 
Chyba nigdy nie zapomnę tej zasiadki. Począ-
tek z gwałtowną burzą, największa ryba jeziora, 
wspaniałe chwile z przyrodą i niespodziewany 
okaz na koniec. Jeśli chcecie się rozwijać, nie 
pozwólcie, aby ktoś was od tego odwiódł.
Róbcie swoje i zobaczycie, że zostaniecie nagro-
dzeni, tak jak ja – ciężka praca i ambicja. Miejcie 
to na uwadze. Życzę wam dużo zabawy i sukce-
sów na kolejnych wędkarskich wyprawach. 

Zaledwie po jednej nocy
było 2:0 dla mnie

Ten lustrzeń był 
ukoronowaniem zasiadki

Idealna miejscówka
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P i ę k n a  a u r a  s p r a w i ł a ,  ż e  s e z o n 
k a r p i o w y  s i ę  w y d ł u ż y ł ,  z  c z e g o 

k a ż d y  z  n a s  b a r d z o  s i ę  u c i e s z y ł .  N i e 
p a m i ę t a m ,  ż e b y m  w  u b i e g ł y c h  l a t a c h 
t a k  p ó ź n ą  j e s i e n i ą  p r ó b o w a ł a  z ł o w i ć 
c o ś  n a  j a k i e j ś  w i ę k s z e j  w o d z i e  P Z W. 

Z a z w y c z a j  o d  l i s t o p a d a  s k u t e c z n e 
ł o w i e n i e  b y ł o  m o ż l i w e  t y l k o  n a 

z b i o r n i k u  E l e k t r o w n i  R y b n i k ,  g d z i e 
w o d a  m a  w y ż s z ą  t e m p e r a t u r ę ,  n o  i 

o c z y w i ś c i e  n a  ł o w i s k a c h  k o m e r c y j n y c h , 
g d z i e  z e  w z g l ę d u  n a  d u ż ą  p o p u l a c j ę 

k a r p i  m o g l i ś m y  l i c z y ć  n a  j a k i e ś  b r a n i e . 
Wr ó ć m y  j e d n a k  d o  t e g o,  c o  s p o t k a ł o 

m n i e  o s t a t n i e j  j e s i e n i .

tekst  |  foto: MONIKA LECHOWSKA-BACIA

JESIENNE 
ROZTERKI
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od czasu do czasu przeszyta będzie dźwiękiem 
wydobywającym się z centralki.  Uwielbiam 
różnorodność i poznawanie wszystkiego, co 
nowe. Nie znoszę tzw. mistrzów jednego miej-
sca, którzy rozgryzą jedną miejscówkę, tylko 
na niej łowią i chwalą się jakimi są znawcami i 
fachowcami, a po przyjeździe na inny zbiornik 
są tak schematyczni, że wielokrotnie nie potra-
fią nic zmienić, a co za tym idzie – złowić. Na 
wczasy także nigdy nie jeżdżę w to samo miej-
sce. Taka już po prostu jestem i ciągle stawiam 
sobie nowe cele.
Po pierwszych kilku nęceniach, a był to koniec 
lata, a właściwie początek jesieni, popełniłam 
kilka falstartów, które nie były z mojej winy. 
Dotyczyły wyboru miejsca. To, które podobało 
mi się najbardziej i było ciekawe, ze względu 
na strukturę dna, dwukrotnie było zajęte przez 
wędkarzy. Musiałam wybrać coś innego i wy-
typowałam miejscówkę, która podobała mi się 
z brzegu, lecz nie miałam pojęcia, co kryje się 
pod taflą wody. Po opłynięciu, wysondowaniu, 
obstukaniu dna, postanowiłam, że zaryzykuję i 
spróbuję właśnie tutaj. 
Nie było tak ciekawie 
jak w pierwotnie nęco-
nym miejscu, ale tutaj 
miałam gwarancję, że 

Wybór miejsca
Jak zwykle kluczowy był wybór miejsca. Na 
zbiornikach o powierzchni sięgającej kilkuset 
hektarów sprawa nie jest taka prosta i w dużej 
mierze od niej może zależeć nasz sukces. Wiem 
także, że na takich wodach musimy zapłacić 
wielokrotnie frycowe, by później móc cieszyć 
się i spijać śmietankę. Musimy poznać miejsca, 
w których ryby lubią przebywać i nakłonić je 
później do tego, by chciały zjeść naszą przynętę. 
Niby sprawa prosta, ale w rzeczywistości jest 
zupełnie inaczej.
Postawiłam sobie poprzeczkę bardzo, bardzo 
wysoko i na cel wypraw wybrałam jeden z wiel-
kich i bardzo głębokich zbiorników nieopodal 
mojego domu. Taki karpiowy Olimp. Ale przez 
bliskość zamieszkania mogłam go regularnie 
odwiedzać, a co najważniejsze, nęcić. Woda jest 
dość młoda, a rybostan karpia nie tak bogaty jak 
w innych zbiornikach w okolicy. Może dlatego 
brzegi świecą pustkami i ciężko spotkać tam ko-
goś, kto próbuje złowić karpia, bo jest ich tam 
po prostu bardzo mało. Mam nadzieję, że kiedyś 
się to zmieni. Pomyślicie zapewne: po co tam w 
ogóle pojechałam? Odpowiedź jest krótka – lu-
bię wyzwania! A druga istotna kwestia, to świę-
ty spokój i wszędobylska cisza. Marzyłam, że 

nikt nie przeszkodzi mi w spokojnym łowieniu, 
a co najważniejsze, mogłam skupić się na regu-
larnym nęceniu.

Taktyka
Kiedy zaczynałam nęcić, za oknami była iście 
letnia pogoda. Mnóstwo słońca, a temperatura 
wody sięgała 21°C. W takich warunkach, na 
dużych zbiornikach nie ma mowy o przekar-
mieniu. Początkowo była to głównie gotowana 
kukurydza, do której sukcesywnie dodawałam 
kulki NLT, którym zawsze mogę zaufać, bo 
wiem, jakie składniki zawierają. 
Złej jakości kulka zostaje zjedzona przez kar-
pia tylko raz, a moim celem było przyzwycza-
jenie ich do całkowicie nowego i odżywczego 
pożywienia. Pamiętajmy, że karpie czy amury 
uwielbiają wszystko to, co naturalne i ciężko 
jest, żeby zamiast małych ślimaczków, raciczni-
cy czy ochotki wolały delektować się naszymi 
kulkami. 

Warto sprawdzić, czy znika 
nasza zanęta 

Szybko pracujące 
„jeżyki”

Nocny gość

KARPMAX    |    113

„Two Tone” złowiony w okresie 
polskiej złotej jesieni  

Pod koniec października 
każda ryba się liczy 
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W trudnych warunkach bez 
pontonu się nie obejdzie 

Piękne, prawie 23-kg „złoto” 
z końca października 

Kulki z dużą zawartością 
białek mlecznych to mój 
sposób na późną jesień
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Późna jesień
Piszę ten artykuł w połowie listopada i wła-
śnie wróciłam z ostatniej zasiadki, na której 
także udało mi się wypracować jedną rybę. 
Ale wróćmy do tego, co działo się miesiąc 
wcześniej. To właśnie wtedy spotkało mnie 
największe zaskoczenie. Woda była już dość 
chłodna, bo jej temperatura wahała się w 
okolicach 11°C. Jak zawsze do wody po-
wędrowały dwa zestawy, na których zawi-
sły dwie kulki tonące w rozmiarze 15 mm. 
Nęcenie bardzo ograniczyłam. Do zanęty 
powędrowały pokruszone kulki, mieszanina 
pelletów 10 mm i 2 mm o smaku #ANANA-
SA i #extraMORWY. Do drugiej komory za-
nętowej dodałam całe kulki, takie same jak 
te, które zamieściłam na włosie. Od tej za-
siadki, aż do połowy listopada nie złowiłam 

Konsekwencja w działaniu
Obecnie każdy z nas ma problem ze znalezie-
niem wolnego czasu. Dlatego wielu wybiera 
zbiorniki komercyjne, gdzie mamy gwarancję, 
że przynajmniej pływają duże ryby. Ja tej gwa-
rancji nie miałam, ale poprzez regularność w 
tym, co robię czułam, że uda mi się złowić coś 
większego. Cieszyłam się także, że ryby, pomi-
mo krótkich zasiadek chciały ze mną współpra-
cować. Tak jak przypuszczałam, były to karpie 
niedużych rozmiarów, bo po prostu dużych jest 
tam bardzo mało albo w ogóle nie występują. 
Jedną z ciekawszych ryb, która mi się trafiła był 
piękny dwukolorowy 15-kilogramowy karp, 
który na długo pozostanie w mojej pamięci, 
ze względu na jego ubarwienie. Składał się z 
dwóch kolorów, a ja nazwałam go „Two Tone” 
i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się spotkamy.

Ja jednak wiedziałam, że jak raz 
spróbują, to będą wracać do miej-
scówki. Ziarna długo moczyłam i 
bardzo mocno rozgotowywałam, 
zalewając je potem boosterami NLT 
o smaku #ANANASA i #extra-
MORWY. Miało to na celu sprowa-
dzić jak największą ilość drobnicy, 
za którą będą podążały większe 
ryby. Po dwóch tygodniach nęcenia 
postanowiłam wybrać się na pierw-
sze wrześniowe zasiadki. Ograni-
czyłam ziarno do minimum i zaczę-
łam nęcić tylko samymi kulkami w 
rozmiarze bardzo bezpiecznym, bo 
15 mm.

Odpowiednia przynęta
Kiedy zaczynam łowienie w nieznanej wodzie, 
zawsze stawiam na małe kulki. Chcę złowić 
cokolwiek i dowiedzieć się jak najwięcej o ry-
bostanie. Tak też było i tym razem. Miejsce, 
które wytypowałam było bardzo bogate w ro-
ślinność podwodną. Z jednej strony dobrze, bo 
karpie i amury, jeśli tam oczywiście są, będą 
czuły się bezpiecznie, no i zawsze znajdą jakiś 
naturalny pokarm. Z drugiej strony, nie były to 
delikatne krzaczki, lecz prawdziwy podwodny 
las. Pierwsze zasiadki, ku mojemu zaskocze-
niu, dały mi kilka karpi i to nie na kukurydzę, 
lecz na dwie kulki w rozmiarze 15 mm o sma-
ku #ANANASA i #extraMORWY. Bardzo 
miłe zaskoczenie. Tak jak przypuszczałam, 
karpie nie były dużych rozmiarów, ale nie 
przyjechałam tu łowić rekordów, lecz odpo-
cząć i miło odreagować z dala od cywilizacji. 
Bardzo cieszyło mnie to, że w ogóle miałam 
brania, a karpie tak szybko polubiły kulki i 
wybierały je zamiast chociażby przepysznych 
ślimaczków.
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Dobrze wiemy, jak amu-
ry są żarłoczne i ile za-
nęty potrzebujemy, żeby 
je zwabić w łowisko. 
Uznałam to za przypa-
dek, z którego należy 
się cieszyć. Nie prze-
stawałam jednak nęcić, 
choć robiłam to już tylko 
dwa razy w tygodniu. W 
połowie listopada posta-
nowiłam znów wybrać 
się na moją miejsców-
kę i spróbować złowić 
jakiegoś karpia. Woda 
nie miała już nawet 
9°C, więc nie liczyłam 
na dużą liczbę brań. Po 
pierwszej dobie bez brania uznałam, że 
trzeba coś zmienić. Przeniosłam zestawy na 
głębszą wodę oraz zmieniłam sposób nęcenia. 
Zalałam pellet gorącą wodą, dodałam trochę 
mocno rozgotowanych ziaren. Wszystko to 
zalałam boosterem NLT #ANANAS i wyro-
biłam pastę pelletowo-kukurydzianą, z której 
ulepiłam tzw. jeżyki. Miałam gwarancję, że 
kule na tak głębokiej wodzie spadną dokładnie 
koło zestawu i szybko będą pracowały. Przy-
pon nadal był sztywny, na włosie tradycyjnie 
dwie 15-mm kulki. Ta noc dała mi dwie ryby. 
Jedną mniejszą, którą od razu wypuściłam i 

drugą większą, z którą zrobiłam sobie zdję-
cie. Nie uwierzycie, ale były to dwa amury. 
Ta sytuacja uzmysłowiła mi, że to już nie 
jest przypadek. Zawsze wierzyłam, że długo-
trwałe nęcenie pozwoli mi skutecznie łowić 
nawet w późnych miesiącach roku. Ryby pa-
miętają, że tam właśnie kiedyś miały okazję 
skosztować dobrego, bardzo wartościowego 
pożywienia i warto tam zajrzeć nawet o tak 
późnej porze roku. Dzięki nowym doświad-
czeniom zburzyła się trochę moja logika i 
strategia łowienia tych ryb, ale właśnie dla-
tego tak bardzo kocham to hobby.  

już karpia. Tak naprawdę nie złowiłam na-
wet leszcza czy jazia. Miałam jednak mega 
odjazd w samym środku nocy. Szybki skok 
do pontonu i pół godziny pływania pośród 
migocących gwiazd. Cóż to była za chwi-
la! Pomyślałam, że wreszcie mam jakiegoś 
karpia, który jest bardzo silny i walczy... zu-
pełnie nie jak karp. Kiedy ryba pokazała się 
w blasku księżyca, nie mogłam uwierzyć. I 
krzyknęłam sama do siebie – to amur! I to 
jaki... A druga wypowiedziana kwestia, to: 
skąd on się tu w ogóle wziął? Na rozmyśla-
nia jednak przyjdzie czas, a teraz trzeba go 
jeszcze wyholować. Mając doświadczenie z 
takimi i większymi torpedami zachowałam 
stoicki spokój i po kilkudziesięciu minutach 
jakoś go zmieściłam w podbieraku. Jest! 
Jeszcze większe zdziwienie pojawiło się 
na mojej twarzy po tym, jak chciałam go w 
podbieraku przenieść na matę, którą wcze-
śniej włożyłam do wody, by rybie nic się nie 
stało. Był naprawdę ciężki, a wskazówka 
wagi wskazała prawie 23 kilogramy. Przez 
kolejne dni rozmyślałam, jak to się stało, że 
tak piękny amur wziął o tak późnej porze. 
Zestaw także był inny od tych, które szykuję 
na amury. Był zbudowany z twardej i sztyw-
nej plecionki w otulinie, a na włosie nie było 
pop-upa, tylko dwie kulki tonące, które były 
umieszczone z dala od trzonka haka. Co do 
zanęty, to także było jej jak na lekarstwo. 

Największa niespodzianka 
listopada

REKLAMA
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iedząc wygodnie w wędkarskim fotelu, pa-
trzę w kierunku wędek, sygnalizatory mil-
czą, a w oddali słychać śpiew ptaków. Nie 
zerkam nerwowo na telefon, nie patrzę na 

zegarek. Siedząc w miejscu, zwyczajnie podziwiam to, 
co bardzo często ucieka nam przez palce…
Nie będzie to kolejny artykuł o magicznych kulkach, 
niezawodnych przyponach i doskonałej taktyce. Na-
piszę kilka słów o tym, jak wyglądają zasiadki, kiedy 
nad wodą jestem zupełnie sam. Od dłuższego już czasu 
grono osób, z którymi umawiam się na ryby, jest moc-
no zawężone. Nie lubię spędzać czasu z przypadko-
wymi osobami, gdyż nigdy nie wiem czego po danym 
człowieku można się spodziewać, a często okazuje się, 
że jego styl bycia nad wodą jest diametralnie różny od 
mojego. Głośna muzyka, krzyki, nadmiar procentów 
to nie jest mój klimat, a w wielu przypadkach bywa to 
niestety normą. Unikam takich ludzi, gdyż zwyczajnie 
działają mi na nerwy. Owszem, spotkałem się już z 
dziwnymi opiniami na swój temat – że samotnik, że 
dziwoląg, że coś z nim nie tak. Podchodzę jednak do 
tego z dystansem i z szerokim uśmiechem na twarzy.

S
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O t w i e r a m  o c z y  i  w i d z ę  k r o p l e  w o d y  n a  ś c i a n a c h 
n a m i o t u .  N o c k a  b y ł a  c h ł o d n a ,  w i ę c  z  u s t  l e c i 
p a r a .  W k ł a d a m  b u t y,  r o z p i n a m  z a m e k  i  w y -
c h o d z ę  n a  z e w n ą t r z .  Pa r u j ą c a  w o d a  o r a z  m g ł a 
s k u t e c z n i e  p r z y s ł a n i a j ą  p r a w i e  c a ł y  k r a j o b r a z . 
O d p a l a m  k u c h e n k ę  i  w s t a w i a m  w o d ę  n a  k a w ę , 
k i e d y  j e j  a r o m a t  u n o s i  s i ę  w  p o w i e t r z u ,  k o l e j n e 
p r o m i e n i e  s ł o ń c a  z a c z y n a j ą  p r z e b i j a ć  s i ę  p r z e z 
k o r o n y  d r z e w. 

Moja najdłuższa samotna zasiadka trwała dziewięć 
dni. Na ten wyjazd musiałem być przygotowany per-
fekcyjnie. Począwszy od zapasów jedzenia, wody, 
energii po lekarstwa i inne rzeczy, które mogły okazać 
się niezbędne. Woda znajdowała się w lesie, więc przez 
kolejne dni nie miałem żadnego towarzystwa, tylko 
dwa razy w godzinach wczesnoporannych odwiedził 
mnie miejscowy grzybiarz. Jakież było jego zdziwie-
nie, kiedy po kilku dniach zauważył, że mój namiot 
dalej stoi w tym samym miejscu. W samotności czas 
leci zdecydowanie wolniej, można wówczas naprawdę 
się wyciszyć i skupić tylko na tym, co jest tu i teraz. 
W dzisiejszym hałaśliwym świecie naprawdę nielicz-
ni potrafią tyle czasu wytrzymać bez towarzystwa. 
Śmiem nawet powiedzieć, że ludzie boją się przebywać 
w samotności, a u mnie jest wręcz odwrotnie. Uzależ-
niłem się od niej i może zabrzmi to trochę egoistycz-
nie, ale w sezonie bardzo dużo wyjazdów w celowy 
sposób planuję tak, żeby nad wodą być w pojedynkę. 
Każdy zawiązany przypon, każde nęcenie, wypłynięcie 
pontonem i położenie zestawu jest wówczas moją ce-
lebracją i nikt tego nie zagłusza. 

tekst  |  foto: TOMASZ SŁOWIŃSKI
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Jako że czasu do dys-
pozycji mam wówczas 
sporo, większą jego część 
poświęcam na podziwia-
nie przyrody oraz „czy-
tanie” wody. Patrząc na 
dane jezioro przez kilka 
kolejnych dni, przez kil-
kanaście godzin dzien-
nie, można je naprawdę 
dobrze rozszyfrować. 
Zauważymy, gdzie kar-
pie zaczynają swój dzień, 
gdzie go kończą, a w któ-
rych miejscach żerują. 
Nikt nie wynalazł jeszcze 
lepszej echosondy od 
skrupulatnej obserwacji – 
uwierzcie mi.
Kiedy nad wodą jesteś 
sam, noc jest okresem, 
kiedy człowiekowi wy-
ostrza się instynkt. Przede 
wszystkim więcej słyszy – ludzie bojaźliwi 
mogą mieć więc z tym problem. Las w nocy 
zmienia się nie do poznania. Drzewa rzuca-
ją na ziemię nieregularne cienie, zwierzyna 
jest bardziej aktywna, a ja siedząc w namio-
cie, czuję lekką adrenalinę. Dla mnie akurat 
jest to doznanie pozytywne, choć może nieco 
stresujące, ale mimo wszystko uwielbiam to 
uczucie. Kocham czuć ten dreszczyk emocji. 
Kiedy dookoła jest ciemno, z lasu dobiega-
ją dziwne odgłosy, woda paruje, a jedynym 
jasnym punktem jest dyskretne światełko w 
moim namiocie. To właśnie z takimi mo-
mentami kojarzą mi się najpiękniejsze chwi-
le spędzone nad wodą. Samotne, długie hole 
z pontonu. Powiedzcie mi, dlaczego akurat 

w samotności są najbardziej emocjonują-
ce? Dlaczego w pojedynkę zawsze spędzam 
najbardziej obfity czas nad wodą? Swojego 
rekordowego karpia złowiłem, kiedy na za-
siadkę pojechałem sam, najdłuższy hol z kar-
piem również miał miejsce, kiedy nad wodą 
byłem sam. Swoją drogą, ten hol będę miał 
przed oczami już do końca życia. Nad jezio-
rem przeszła potężna nawałnica. Celowo cze-
kałem na jej nadejście. Cztery upalne dni z 
wysokim ciśnieniem. Starałem się tylko prze-
trwać i oczekiwałem nadejścia załamania po-
gody. Wiedziałem, że to może być moment, 
kiedy karpie po dłuższym letargu mogą ru-
szyć na żer. Nie pomyliłem się. W czwartek 
nad ranem front przechodzi i pozostawia za 

Wędka też samotna
Kiedy skupiasz się na tym, co robisz, 
możesz naprawdę zobaczyć piękne rzeczy

Moja baza zatopiona 
w zaroślach. Cisza i spokój

Nie tylko ryby warto 
obserwować
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sobą chłodniejszą aurę oraz gęste ołowiane 
chmury, które wraz z silnym jeszcze wiatrem 
mkną nad koronami drzew. Jak co dzień, wy-
szedłem z namiotu, zrobiłem mały obchód i 
nazbierałem kilka prawdziwków (jajecznica 
z dodatkiem świeżych grzybów smakuje na-
prawdę rewelacyjnie). Chwilę później danie 
było już gotowe, a wokół stanowiska unosił 
się aromat kawy przeplatany z aromatem 
krylowych przysmaków dla karpi. Chmury 
zaczęły jakby trochę zwalniać, a fala robiła 
się coraz mniejsza, na wodzie panowała to-
talna cisza i tak samo jak w dniach poprzed-
nich nie było widać oznak żerowania karpi. 
Wówczas usłyszałem „pik”, instynktownie 
spojrzałem na wędki. Swinger przykleił się 
do blanku kija, a sygnalizator zagrał tę pięk-
ną melodię. Hol był naprawdę ciężki, ryba 
przeszła na drugą stroną podwodnej górki, 
załamując na niej plecionkę. Całe szczęście, 
że miałem nawiniętą bardzo grubą strza-
łówkę. Trwały kolejne minuty tej walki, w 
głowie na przemian panował spokój i cha-
os. Wiedziałem, że zmagam się z dużą rybą 
i coraz bardziej emocje brały górę. Blisko 
czterdzieści minut spędziłem w pontonie, 
nogi drżały, a w oczach zakręciła się łza. W 
podbieraku był on, największy złowiony w 
tym jeziorze karp. Już w pełni usatysfak-
cjonowany przesiedziałem w tym miejscu 

jeszcze dwa dni, ale brania się nie docze-
kałem. Spakowałem się, przeprawiłem na 
drugą stronę jeziora i pojechałem do domu. 
To była jedna z moich piękniejszych samot-
nych zasiadek. 

Wieczorne ognisko 
– mój częsty towarzysz

Nie tylko ryby ciesząHol tego karpia na długo 
pozostanie w pamięci  
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Przyznam wam się szczerze, że pisząc ten 
artykuł, dopiero zaczyna do mnie docierać 
świadomość tego, jak wiele czasu nad wodą 
spędzam sam. Chyba naprawdę mam coś z 
pustelnika. Jednak nie boję się tego wyznać. 
Zwłaszcza teraz, kiedy żyjemy w czasach 
mocno towarzyskich i każdy na swój sposób 
stara się ten karpiowy czas spędzać w jak naj-
większym gronie, żeby było wesoło. Samot-
ność dla większości stała się niewygodna, a 
prawda jest taka, że ten, kto potrafi wytrzy-
mać sam ze sobą przez dłuższy czas nad 
wodą, jest osobą silną. 
Żeby nie było zbyt poważnie, na koniec 
chciałbym opowiedzieć coś śmiesznego. Jest 
piątek, godziny popołudniowe. Prosto z pra-

cy, załadowanym już autem, jadę na szybką 
nockę. Zanim przebiłem się przez zakorko-
wany Poznań, mija sporo czasu. Kiedy zja-
wiam się nad wodą, szybko rozbijam namiot, 
rozkładam spoda, do rakiety upycham 
kulki wraz z pelletem i nęcę miej-
scówki, które będę obławiał. Na-
stępnie rozkładam wędziska, za-
kładam przynętę i szykuję siateczki 
PVA. Wszystko gotowe, pozostaje 
tylko założyć ciężarki i zarzucić ze-
stawy. Hm… no właśnie ciężarki. Gdzie 
one są? W plecaku brak, w pokrowcu nie 
ma – na czole pojawia mi się zimny pot, a ci-
śnienie osiąga krytyczny poziom. W nerwo-
wy sposób przeszukuję wszystko co możliwe. 

Niestety, ołowiów brak. Pomyślałem wów-
czas – jak dobrze byłoby być tutaj z kum-
plem, na pewno miałby jakieś ciężarki, które 
umożliwiłyby mi łowienie. Na dworze zapa-
dał już zmrok, a ja z podkulonym ogonem 

zwijałem cały majdan i pakowałem się do 
domu. W tym wypadku chęć spę-

Natura…

Przede mną kolejna 
samotna nocka
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dzenia szybkiej, samotnej nocki nad wodą 
legła w gruzach.
Ten przypadek pokazuje dobitnie, że czasa-
mi nasz towarzysz nad wodą potrafi urato-
wać nam „tyłek”. Jadąc na zasiadkę z kimś, 
zawsze masz świadomość, że jeżeli czegoś 
zapomnisz, będzie to miał twój kolega. Jak 

to w życiu bywa, wszystko ma swoje plusy 
i minusy. Ten jeden jedyny raz żałowałem, 
że nikogo nie było w pobliżu. Jednak więk-
szość samotnych wyjazdów wspominam 
bardzo pozytywnie. Setki godzin i dziesiątki 
dni, podczas których gapiłem się na wodę 

mocno zaprocento-
wały w późniejszym 
czasie, umacniając 
mnie jako karpiarza, 
a przede wszystkim 
jako człowieka. Ludzie 

mają różne marzenia, ale 
moje spełniają się z dala od 

cywilizacji, w samotności, ci-
szy i spokoju.

Jastrząb to też 
typ samotnika

Świat żyje wokół nas
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łopatka typu
LineGrip

grot typu
EdgeCut

BAITS

www. rmadragon.eu

Chinu EC00001BN LineGrip

nazwa kolor rozmiar

Chinu EC00001BN LineGrip czarny nikiel 1/0 – 10

Kuwase Gure EC00101BR LineGrip brązowy 8 – 14

Shin Kanto Sure MB00013BN czarny nikiel 1/0 – 14

Yamame MB00019NI srebrny nikiel 8 – 14

Keiryu MB00020BR brązowy 10 – 18

Banno Sode MB00026BN czarny nikiel 4 – 14

Sode Marujiku MB00022RD czerwony 18 – 22

Koaji Marujiku MB00045BN czarny nikiel 8 – 12

Futoji Umitanago MB00071BN czarny nikiel 6 – 16

Izumejina MB00073BN czarny nikiel 1 – 18

Made in Japan


