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Premium XL
Wielkość: 217 x 85 cm

Max. obciążenie: 160 kg

Cena od 439,90 zł 

www.facebook.com/mivardi

www.mivardi.com

Łóżko 
Premium XL
Znacznie powiększony, wygodniejszy bestseller

Powiększona i zmodernizowana wersja legendarnego łóżka Premium

g  szerokie i w 100% płaskie łóżko
g  bardzo wygodny i mocny materac
g  niepowtarzalny design i anatomiczne ukształtowany materac
g  materac wykonany z wytrzymałego i zmywalnego materiału B-POL 600D
g  nogi teleskopowe umożliwiają podnoszenie na naprawdę dużą wysokość
g  nogi są wykończone obrotowymi, ergonomicznie ukształtowanymi  
 szerokimi stopami w oryginalnym projekcie Mivardi
g  wersja na sześciu lub ośmiu nogach



ewnątrz numeru znajdziecie fotografi-
czną relację z Targów Rybomania w 
Poznaniu. We wstępie do niej napisałem, 
że zbrakło mi tam wyraźnie pokazanych, 

oznaczonych nowości sprzętowych. W ostatnich 
latach nastąpiła jednak dość znaczna unifikacja 
sprzętu, która przyznam, że wcale mi się nie podoba. 
Coraz więcej produktów jest do siebie łudząco 
podobnych. 
Tak jest m.in. z kołowrotkami. Zapanowała moda 
na czarne, matowe big pity, które nie tylko oglądane 
z daleka, wydają się zupełnie nie różnić między 
sobą, chociaż poszczególne modele są w całkowicie 
innych przedziałach cenowych. Tu przypominają 
mi się imprezy targowe w Belgii i Francji, na które 
jeździłem w latach 90. XX w. W 1998 r. zadebiutował 
legendarny kołowrotek Shimano Big Baitrunner Long 
Cast. Już przy samym wejściu na halę Targów w Genk 
wystawiony był olbrzymi display z umiejscowionym 
na środku BBLC, oświetlonym kilkoma reflektorkami. 
Nie było nikogo, kto mógłby go nie zauważyć. Tak 
rodziła się legenda. Rok później, na Targach w 
Paryżu, podobną premierę miał kolejny klasyk wśród 
kołowrotków, do dziś zresztą produkowany, Daiwa 
Infinity. Jaką sensacją był pierwszy kompaktowy 
rod pod z nierdzewki - Solar Globtrotter, pokazany 
bodaj w 2000 r. przez Martina Locke. Całe targi o tym 
mówiły. Przykładów mogę wyliczać niemal bez końca. 
Ujednolicanie wyglądu sprzętu nie jest w dzisiejszych 
czasach niczym nowym. Wystarczy spojrzeć na 
przemysł motoryzacyjny. Czym np. w wyglądzie 
różnią się między sobą modele Audi: A4, A6, A8, albo 
BMW 3, 5, 7? 
Trzeba się dobrze przyjrzeć, aby dostrzec różnice. 
Oczywiście wiąże się z cięciem kosztów przez firmy. 
Niestety to samo dotknęło branży wędkarskiej. Poza 
tym, jest coraz mniej prężnych, małych, niezależnych 
firm, bo wiodące (w innowacyjności) są natychmiast 
przejmowane przez koncerny.
 Dzisiaj już mało kto pamięta, że JRC, Dynamite 
Baits, Avid, czy Fox były firmami rodzinnymi. Dzisiaj 
wchodzą w skład ogólnoświatowych molochów, 
lub też są zarządzane przez fundusze inwestycyjne 
Najnowszą „ofiarą” globalizacji stał się Spomb, chociaż 
akurat w tym przypadku tej firmie pewnie wyszło to 
na dobre. 
Nastały takie czasy, że więksi kupują mniejszych. 
Niestety nie zawsze dla naszego, czyli wędkarzy, 
dobra. W dużych strukturach tracą na innowacyjności, 
pomimo, że teoretycznie mogą dysponować 
większymi funduszami na wdrażanie nowych 
pomysłów. 
Na cóż, oby tylko brały karpie, bo im raczej obojętne, 
na jaki sprzęt są łowione. 
Połamania wędek! 
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Istnieje wiele zasad dotyczących łowienia 
karpi wiosną. Nie istnieją jednak porady, które 
sprawdzają się zawsze i wszędzie. Bernd Brink 
przedstawia dziesięć wiosennych sposobów i 
omawia, kiedy i gdzie się one sprawdzają. 

Czasami mówi się, że w jakimś miesiącu warto łowić 
karpie. Ale często takie podejście jest błędne. Przy 
temperaturze powyżej 10°C rosną nasze szanse na zło-
wienie wiosennego karpia. Zdarza się dość często, że 
w marcu pojawi się kilka pierwszych łagodnych dni, a 
temperatura wody w płytszych miejscach szybko osią-

ga dwucyfrowy wynik. Jest to czas na wypad nad wodę, gdyż jest 
prawie pewne, że niebawem nastąpi kolejny atak chłodu. Wówczas 
wyniki w marcu mogą być lepsze niż w kwietniu czy maju. Szcze-
gólnie dotyczy to maja, gdyż zbliżający się okres tarła może ogra-
niczyć żerowanie karpi. Zatem nie kalendarz determinuje właściwy 
moment, ale termometr. 

o długiej zimowej przerwie pierwsze ciepłe dni zwabia-
ją nad wodę wielu karpiarzy. Wyniki często odbiegają od 
oczekiwań, gdyż wiosna jest najbardziej subtelną porą roku. 
Teoretycznie łowienie karpi wiosną jest proste. Po zimie 

woda ogrzewa się i karpie powinny stać się z powrotem aktywne. 
Płytsze miejsca ogrzewają się szybciej i wydaje się, że to właśnie tam 
powinniśmy szukać karpi. 
 Rzeczywistość jednak często wygląda inaczej. Wiosną pogoda jest 

bardzo zmienna. Łowienie na płytkiej wodzie nie sprawdza się, gdy 
wysokie ciśnienie i ciepła, słoneczna pogoda ustąpią przed niskim 
ciśnieniem, które przyniesie 8°C i zimne burze gradowe. Ale „łowie-
nie na płytkim” nie jest jedyną zasadą, która nie zawsze sprawdza się 
wiosną. Ważną dla mnie rzeczą jest to, aby w tym artykule znalazły 
się nie tylko proste porady, ale też, żeby każda porada uzupełniona 
była pewnego rodzaju „instrukcją użycia”. Każda bowiem reguła ma 
swoje wyjątki. 

KARPIE
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1
ZAPOMNIJ O KALENDARZU, LICZY SIĘ TEMPERATURA 

P

tekst  |  foto: BERND BRINK

Największy wpływ na aktywność karpi 
ma temperatura wody, a nie kalendarz 
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Jak wszystkie zwierzęta zmiennocieplne, karpie kochają 
ciepło. Płytkie wody lub płytkie obszary głębokich wód, 
ogrzewają się szybciej. Dlatego podczas wzrostu tempera-
tury karpie wolą przebywać w płytszych miejscach. Nieste-
ty, typowa krzywa temperaturowa wiosną nie rośnie stale. 
Łagodne 15°C ze słońcem może zamienić się następnego 
dnia w 6°C z gradem. Płytkie wody nie tylko ogrzewają 

się szybko, ale też odpowiednio szybko się wychładzają. Dlatego wiosną 
płytkie miejsca nie zawsze są lepsze. To warunki pogodowe wpływają na 
to, gdzie karpie przebywają. Wraz z szybkim spadkiem temperatury nasze 
ryby znów przenoszą się w głębsze partie wody. Jest to szczególnie istotne, 
kiedy w dłuższym czasie temperatura raz idzie w górę, a raz w dół. Kar-
pie tak samo jak ciepło lubią stałą temperaturę. Dlatego też bardzo płytkie 
wody ze średnią głębokością mniejszą niż 2 metry są wiosną bardzo ka-
pryśne. Każda zmiana temperatury ma olbrzymi wpływ na cały zbiornik. 
Niech was nie zwiedzie ładna pogoda. Kiedy dzień jest słoneczny, często 
nocą występują przymrozki. Oznacza to także wahania temperatury wody na płyciźnie.
Wiosną wolę wody o zróżnicowanej głębokości. Gdy temperatura rośnie, karpie cieszą się z ciepła, przebywając przy powierzchni, a gdy tem-
peratura spada, szukają stałej lub co najwyżej wolno opadającej temperatury w głębszych partiach wody. 

Typowa żwirownia, której wszystkie brzegi 
schodzą stromo, nie jest idealnym łowiskiem 
na wiosnę. Mimo to, możesz tam łowić kar-
pie. Nawet najgłębsze jezioro jest płytkie bli-
sko brzegu. Często nie możesz łowić dalej niż 
pięć metrów od brzegu, gdyż inaczej łowiłbyś 
zbyt głęboko. Wymaga to zachowania całkowi-
tej ciszy podczas łowienia. Dlatego umieszczam moje zestawy jak 
najdalej od namiotu. Idealnym miejscem jest zarośnięty brzeg, na 
który wieje łagodny wiatr. Jeśli przynęty leżą na wprost roślin, nie 
ma znaczenia, czy metr dalej dno opada do głębokości 15 metrów. 
Głębokie jeziora mają nawet zalety w stosunku do bardzo płytkich 
łowisk. Kiedy temperatury spadają, karpie na głębszej wodzie mogą 
znaleźć obszary ze stałą temperaturą. Nagły atak zimna nie ma wtedy 
tak dużego, negatywnego wpływu na żerowanie ryb. Gdy podczas 
reszty roku cała populacja rozprasza się na większym obszarze wody, 
wiosną karpie skupiają się w cieplejszych miejscach o stałej tempe-
raturze. Nawet przy małej obsadzie karpi, szanse na ich złowienie są 
wyższe niż w pozostałych porach roku. 

Płytka rzeka lub kanał ogrzewają się 
szybciej niż głębokie jezioro. W przy-
padku wód płynących trzeba zwracać 
uwagę na ich źródła. Jeśli dopływy 
lub wody pośniegowe pochodzą z 
wyższych partii terenu, woda może 
być wciąż bardzo zimna, nawet przy 

dłuższym okresie ocieplenia. Jeśli w wodzie znajdują 
się jakieś płytsze miejsca, można tam mieć wspaniałe 
wyniki. Zwłaszcza jeśli takie miejsca są bardzo małe 
w porównaniu do długości całego cieku. Wiosną duże 
stada karpi zbierają się w płaskich, bocznych odno-
gach lub małych przystaniach. Jeśli woda w głównym 
nurcie mocno się wymiesza, różnice w temperaturach 
mogą być bardzo wysokie. Wówczas możliwości zło-
wienia karpi są znacznie większe niż latem, kiedy kar-
pie rozproszone są na wielu kilometrach danej rzeki 
lub kanału. 

2

3

WIOSENNE ŁOWIENIE NA PŁYTKIEJ WODZIE NIE ZAWSZE JEST NAJLEPSZYM WYBOREM

WIOSNĄ NAWET GŁĘBOKIE ŁOWISKA MOGĄ PRZYNIEŚĆ NIEZŁE WYNIKI

4
WIOSNĄ SKUTECZNIE MOŻNA ŁOWIĆ TAKŻE W RZEKACH I KANAŁACH
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Wczesną wiosną karpie jedzą bardzo mało. Zwłaszcza gdy 
temperatura wody długo utrzymuje się poniżej 12°C. Wów-
czas mała ilość jedzenia jest lepszym wyborem.  
Zaczynam od nęcenia bardzo małą ilością zanęty i zwiększam 
ją tylko, gdy regularnie łowię karpie. Co znaczy wiele, a co 
mało zależy od populacji karpi. Jeśli nie wiem, jak dużo jest 
ryb w łowisku lub też, kiedy nie jestem pewien, czy karpie 

żerują, zaczynam od 100 gramów zanęty na wędkę. Małe kulki nie sycą tak 
szybko, więc karpie pobierają ich więcej. Zwiększa to szansę na pobranie także 
przynęty z haczykiem. Jeśli nie muszę nęcić kulkami na większą odległość za 
pomocą rury rzutowej, przecinam kulki narzędziem Korda Kutter. Dzięki temu 
otrzymuję dwukrotną ilość przynęt o tej samej wartości odżywczej.  
Jeśli karpie ogrzewają się w słońcu na płytkiej wodzie, łowienie na pojedynczą 
przynętę może także przynieść efekt. Jaskrawe lub białe pop-upy są idealne 
w takiej sytuacji. Wabią one także swoim wyglądem i wzbudzają ciekawość 
karpi. Jednocześnie nie można ich przekarmić. 

Jedzenie, które jest trudno przyswajalne nigdy nie jest dobre. Karpie 
są dłużej nasycone, co zmniejsza znacząco nasze szanse na ich złowie-
nie. Szczególnie w zimnej wodzie, powolny metabolizm karpi może 
ograniczyć przyswajalność pokarmu. Odnosi się to zwłaszcza do 
przynęt o wysokiej zawartości tłuszczu. Olej zawarty w wielu mącz-
kach rybnych w zimnej wodzie przechodzi w stan stały. Niektóre ole-

je, które są płyn-
ne w temperaturze pokojowej, 
zastygają w lodówce jak masło. 
Kulki z takimi tłuszczami są trud-
no przyswajalne. Zestalony tłuszcz 
blokuje aromaty i siła wabienia 
przynęty spada do zera. Wiosną 
skorzystanie z kulek bez dodatków 
zwierzęcych jest bezpieczniejszym 
wyjściem. Jeśli chcemy nęcić ziar-
nami, powinniśmy je ugotować, 
gdyż zwiększa to ich przyswajal-
ność. 

W niższych temperaturach procesy chemiczne przebiega-
ją wolniej. Aromaty w wodzie rozpuszczają się i roznoszą 
dużo gorzej. Ponadto w większości sytuacji wiosną powin-
niście używać tylko małej ilości przynęt. Jesteśmy zależni 
więc nie tylko od mało atrakcyjnych przynęt w małej ilości, 
ale też od ich mniejszej niż latem siły wabienia. Dlatego 
ważną rzeczą jest używanie przynęt, których składniki le-

piej wabią ryby. Ogólnie rzecz biorąc: wabić może tylko to, co wprowadzo-
ne do wody. Wabienie jest wyższe, im lepsza jest rozpuszczalność. Aromaty 
na bazie alkoholu są znacznie lepsze niż aromaty na bazie oleju. 
Istnieją także duże różnice między kulkami. Długo gotowane przynęty z 
dużą zawartością kleju i białek pozostają twarde w wodzie przez długi czas 
i dlatego są szczególnie odporne na niepożądane gatunki ryb. Ale wypusz-
czają one bardzo mało związków wabiących. Wiosną, krótko gotowane, 
miękkie kulki z wysoką zawartością rozpuszczalnych składników, jak mle-
ko w proszku, są lepszym rozwiązaniem. 
Frolic, karma dla psów, to świetna przynęta wiosenna ze względu na jej 
rozpuszczalność w wodzie. Dotyczy to także pelletów z małą zwartością 
tłuszczów. 

5

6

NIE PRZESADZAJ Z NĘCENIEM

ŁATWO PRZYSWAJALNE PRZYNĘTY

7
SILNIE WABIĄCA PRZYNĘTA

Połówki kulek pozwalają uzyskać dwa razy 
większą ilość przynęt o tej samej wartości odżywczej

Do wiadra przesypałem kilka 
puszek konserwowej kukurydzy

Orzechy arachidowe, orzechy tygrysie i kukurydza. 
Ziarna również są dobre wiosną. Powinny zostać 
ugotowane, aby były łatwiejsze do strawienia

Ten wiosenny karp pełnołuski wziął na Frolic. 
Rozpuszczalna karma dla psów jest bardzo 
atrakcyjna w zimnej, wiosennej wodzie 
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Łowienie karpi nie zawsze musi oznaczać łowienie na kulki proteinowe. Wydaje się, że wielu karpiarzy 
o tym zapomina. Selektywność kulek jest wielką zaletą, szczególnie jeśli w wodzie pływa sporo niepo-
żądanych gatunków. Jednakże selektywność zawsze oznacza mniejszą atrakcyjność. Wiosną leszcze i 
płocie nie są tak aktywne jak latem. Dzięki temu możemy używać przynęt, które nie są selektywne, 
ale mocniej wabią niż kulki. Przynęty naturalne, jak białe robaki czy dżdżownice, mogę teraz okazać 
się skuteczne. Także ciasta i kukurydza są skutecznymi alternatywami. Niestety, przynęty takie mogą 
być łatwym łupem innych, niepożądanych ryb. Szczególnie często ma to miejsce w przypadku stoso-

wania zestawów samozacinających. Zastosowanie przelotowego ciężarka zwiększa szanse na sygnalizację brania, gdy coś zainteresuje się naszą przynętą. Założenie 
na haczyk obok białych robaków kilku plastikowych imitacji sprawi, że na haczyku pozostanie zawsze kilka przynęt. Obecnie w Anglii panuje moda na używanie 
białych robaków i na wielu wodach sprawdzają się dużo lepiej niż kulki, szczególnie w zimnych warunkach. Moją ulubioną przynętą jest kukurydza. Łowisko nęcę 
miękkim ziarnem wprost z puszki. Na włos zakładam kombinację twardej kukurydzy, miękkiej i plastikowej. Miękkie ziarna umieszczam między twardym ziar-
nem a kukurydzą plastikową. Zapobiega to ściągnięciu przynęty z włosa. Dzięki temu mogę stosować skuteczny zestaw samozacinający.   

Nie każde branie karpia kończy się odjazdem. Lekkie ruchy szczytówki, 
które często traktowane są jako brania leszczy lub też obcierki mogą być 
braniem karpia. Często, szczególnie wiosną, sygnalizator elektroniczny 
podczas brania karpia wydaje tylko jeden, dwa lub trzy dźwięki. Często 
jest to błędnie interpretowane i mówi się: „Wiosną karpie są ostrożne”. Je-
śli woda jest wciąż zimna, ryby są odpowiednio mniej aktywne. Podczas 

żerowania mniej się poruszają. Jest to związane z ich metabolizmem, a nie zwiększoną 
ostrożnością. Karpie będą bardziej ostrożne wraz z upływem sezonu. W wodach o dużej 
presji wiele karpi łowi się w pierwszej połowie sezonu, a potem nie są już do końca łowio-
ne z uwagi na bardzo ostrożne żerowanie. Dlatego też szybkie zacięcie podczas delikat-
nych brań sprawdza się przez cały rok. 

Łowienie karpi z powierzchni prawie za-
wsze związane jest z upalnym latem. Jest 
prawdą, że latem w większości wód rosną 
szanse na brania z powierzchni. Karpie 
wygrzewają się na powierzchni, zwłaszcza 
jeśli w pobliżu znajdują się pływające kąski. Ale równie istotne jest tutaj 
wypatrzenie karpi. Zlokalizowanie ryb jest bardzo proste. 
Wiosną karpie często pozostają w górnej warstwie wody, gdzie jest naj-
cieplej. Jednakżenie jest to bezpośrednia powierzchnia wody, przez co 
zlokalizowanie ryb jest trudniejsze. Kiedy jednak już je znajdziemy, to 
szanse na złowienie ryby z powierzchni wiosną są bardzo duże.
Porada: wrzuć do wody kilka kawałków chleba lub pływającej karmy 
dla psów podczas łowienia na przynęty tonące. Najlepiej, aby wiatr 
uniósł je po wodzie. Obserwuj te pływające przynęty. Zwykle kilka ma-
łych ryb szybko pojawi się wokół tych kąsków, co wzbudzi zaintereso-
wanie karpi. Kiedy kawałek chleba zniknie w pysku karpia, to wówczas 
należy przygotować wędkę z pływakiem. 

8
ALTERNATYWNE PRZYNĘTY SĄ NAJLEPSZE WIOSNA 

9
WARTO STOSOWAĆ SZYBKIE ZACIĘCIE PRZY DELIKATNYCH BRANIACH

10
NIE ZAPOMINAJ WIOSNĄ 

O WĘDCE Z PŁYWAKIEM

Karp wziął na połączenie twardej, 
miękkiej i plastikowej kukurydzy. 

Liście powoli zaczynają wyrastać. Nawet 
wiosną karpie znajdują się przy powierzchni 
i można je tam złowić

Branie karpia w zimnej, wiosennej 
wodzie jest często sygnalizowane 
jedynie kilkoma dźwiękami sygnalizatora



1. michał adamiuk   – sprzęt 1000 zł
2. przemysław grzeliński – sprzęt    600 zł
3. artur dąbkowski  – sprzęt    500 zł
4. paweł dolat       – sprzęt    400 zł

zwycięzców prosimy 
o kontakt z firmą tandem baits



Sponsor Parady Łowców

NAJWIĘKSZE 
AMURY

Mariusz 
Chrząstowski

Bartosz Jankowski

2 1
Przemysław Grzeliński 

nagroda za 1 miejsce

nagroda za 
2 miejsce

21
Miejsce 2
ROBERT
KUBICZ

dwie wędki
MegaBAITS

NIGHT 
HUNTER 

CARP

3
Miejsce 1
RAFAŁ

WOJEWODA
dwa kołowrotki 

MegaBAITS
BIG PIT CARP

FD1370i

Najładniej prezentujące się karpie 
z „PARADY ŁOWCÓW”

MISTER CARP

Miejsce1

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

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

Miejsce 3
ARKADIUSZ
SZWEDEK

3 nagroda 
za 3 miejsce
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K A T E G O R I A  3 0  +

Dariusz Żak z Myszkowa w węgierskim je-
ziorze Euro Aqua (k. miejscowości Nemesvita) 
wyholował karpia o wadze 31,00 kg. Miało to 
miejsce 16.06.2018 r. a ryba skusiła się na bał-
wanka z kulek Anaconda 24 mm plus pop-up 
15 mm o smaku Squid. Miejscówka nęcona była 
tonącymi kulkami 24 mm o tym samym sma-
ku. Sprzęt: wędzisko Century Fatboy Slim 13 ft 
/ 3,50 lbs; kołowrotek Shimano Aero Technium 
MgS 6000 XSA; żyłka PB 0,35 mm; przypon 35 
cm z plecionki Soft Coated Hookink Camo 35 
lb; haczyk bezzadziorowy Ridge Monkey Curved 
Shank Barbless nr 2; ciężarek Fox 113 g.

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

Michał Adamiuk z Dębowej zgłosił do naszej Parady karpia o 
wadze 29,30 kg, z Łowiska Dębowa. Połów miał miejsce 20.10.2018 
r., a ryba, która prawdopodobnie w ciągu miesiąca została złowiona 
już po raz trzeci, skusiła się na kulkę Tandem Baits Hookers 18 mm o 
smaku Wanilia / Śmietanka. Michał nęcił łowisko kulkami (ok. 3 kg), 
orzechami tygrysimi (ok. 1 kg) oraz kukurydzą (ok. 3 kg). Sprzęt: 
wędzisko Jaxon  Black  Arrow 3,60 m / 3,50 lbs; kołowrotek Oku-
ma Tactic Baitfeeder 65; żyłka Trabucco Max Plus 0,35 mm; haczyk 
Fox nr 4; ciężarek 90 g. 

Przemysław Grzeliński z Gdyni podczas sierpniowej za-
siadki na Łowisku Jarosławki wyholował karpia o wadze 27,00 kg. 
Łowisko nęcone było kulkami (ok. 6 kg), a na włosie zawisła po-
jedyncza kulka pop-up 12 mm Total Scopex 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 4; ciężarek 
120 g.

27,00

Arkadiusz Zaremba z Ostrowa Wlkp.pod-
czas zasiadki nad węgierskim jeziorem Escsed wy-
holował swojego pierwszego karpia o wadze ponad 
30 kg. Ryba ważyłą 30,50 kg. Szczęśliwy połów miał 
miejsce 05.11. 2018 r., a przynętą na włosie były dwa 
ziarna orzecha tygrysiego. Do nęcenia Arek zużył 
około 1 kg orzechów oraz 1 kg kulek proteinowych. 
Sprzęt: wędzisko Traper Progress Rod 3,60 m / 3,00 
lbs; kołowrotek Traper Magnum Carp; żyłka Traper 
Hikara Prestige 0,36 mm; przypon 30 cm z plecionki 
Traper Excellence 30 lb; haczyk Traper Hikara Ca-
mou Expert nr 4; ciężarek 250 g.

31,00

30,50

29,30

TANDEM BAITS

2

TANDEM BAITS

1



Paweł Dolat z Opatówka podczas zasiadki nad jeziorem Dobro Klasztorne 
(Pobiedziska k. Poznania) wyholował pięknego karpia o wadze 24,20 kg. Ryba 
wzięła na tonącą kulkę 18 mm Japońska Kałamarnica firmy Tandem Baits, a ło-
wisko nęcone było kulkami 
(1 kg) oraz pelletem rybnym 
(40 kg). Sprzęt: wędzisko 
Starbaits Partner 3,00 m / 
3,00 lbs; kołowrotek Shi-
mano BBLC; żyłka Shi-
mano Technium; przypon 
wykonany z plecionki 
Kryston Jackal 30 lb; ha-
czyk Gamakatsu Specia-
list Hook nr 1; ciężarek 
120 g.
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21-letni Rafał Szyndler jest łowcą karpia o wadze 27,00 kg (o dłu-
gości 103 cm). Ryba została złowiona 7.09.2018 r. (o godz. 22:00), 
podczas zaledwie jednodniowej zasiadki nad zbiornikiem Elektrow-

Przemysław Grzeliński z Gdyni podczas zasiadki 
na Łowisku Jarosławki wyholował amura o wadze 26,00 kg. 
Łowisko nęcone było kulkami (10 kg) i orzechem tygrysim 
(10 kg), a na włosie zawisła pojedyncza kulka pop-up 16 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 4; ciężarek 120 g.

Bartosz Jankowski 
z Piotrkowa Kujawskie-
go podczas zasiadki nad 
zbiornikiem PZW, na 
kulkę pop-up o sma-
ku ananasowym złowił 
amura o wadze 25,50 
kg. Sprzęt: wędzisko 
Free Spirit E-Class 3,50 
lbs; kołowrotek Shima-
no Ultegra XTC; żyłka 
Shimano Tribal 0,30 
mm; haczyk Wide Gape 
nr 4; ciężarek 130 g. 

Artur Dąbkowski w 
zbiorniku PZW złowił dwa 
karpie o wadze 24,40 i 24,60 
kg. Większy karp został zło-
wiony 13.11.2018 r. na kulkę 
pop-up Japońska Kałamar-
nica firmy Tandem Baits. 
Sprzęt: wędzisko Dragon 
Mega Baits Night Hunter 
3,60 m / 3,00 lbs; kołowrotek 
Anaconda Magic Runner IV; 
żyłka Shimano 0,35 mm; ha-
czyk PB nr 4; ciężarek 230 g.

Rafał Wojewoda z Goczałkowic-Zdroju podczas za-
siadki nad francuskim zbiornikiem Etang 5 wyholował pięk-
nego karpia o wadze 24,50 kg. Ryba skusiła się na pojedynczą, 
tonącą kulkę 22 mm Nutty Jaffa firmy Active Baits, a łowisko 
Rafał nęcił kulkami (10 kg) Nutty Jaffa (całe i pokruszone), ku-
kurydzą (5 kg) i pelletem orzechowym (10 kg).  Sprzęt: wędzi-
sko Harrison Torrix 10 ft / 2,75 lbs; kołowrotek Daiwa Basiar 
XD; żyłka Katran Synappce Carp; haczyk Korda Curve nr 4; 
ciężarek Fox 4,5 oz. 

27,50

26,00

24,60

DRAGON

1
24,50

RYBA NUMERU
SPONSOR 

NAGRODA: OKUMA INCEPTION

ni Rybnik. To drugi raz w odstę-
pie dwóch miesięcy, kiedy Rafał 
wyholował tego samego karpia! 
Poprzednio ryba ważyła 27,3 kg. 
Skuteczną przynętą, umieszczoną ok. 200 m od brzegu 
okazała się kulka Tandem Baits Superfeed Boilies o smaku Kałamar-
nica / Pomarańcza, a łowisko Rafał nęcił kulkami (ok. 0,5 kg) o tym 
samym smaku. Sprzęt: wędzisko Mikado Fine Liner 12 ft / 3,00 lbs; 
kołowrotek Mikado Lentus; plecionka Mikado Octa Braid 0,23 mm; 
haczyk Korda Kurv Shank nr 2; ciężarek kamień 250 g.

25,50

24,20
TANDEM BAITS

4

TANDEM BAITS

3

BANDIT CARP

2

BANDIT CARP

1
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Sławomir Sałapa z Rybnika 
podczas zasiadki nad zbiornikiem 
Elektrowni Rybnik wyholował karpia 
o wadze 23,90 kg. Ryba skusiła się na 
dwie kulki 18 mm Kałamarnica / Po-
marańcz z serii Super Feed Boilies fir-
my Tandem Baits, a łowisko nęcono 
ziarnami kukurydzy i kilkoma kulka-
mi. Sprzęt: wędzisko Konger Spirado 
Carp 3,60 m / 3,00 lbs; kołowrotek Shi-
mano Big Baitrunner 14000 XT-B LC; 
żyłka Robinson Pro Carp 0,405 mm.  

12.11.2018 r. Robert Kubicz 
z Olsztyna, podczas zasiadki na 
Łowisku Gosławice, wyholował 
karpia o wadze 23,40 kg. Ryba 
skusiła się na kulkę pop-up 18 mm 
Fantazy Baits o smaku Kukurydza. 

Sprzęt: wędzisko Shimano Tribal TX2 
10 ft / 3,00 lbs; kołowrotek Shimano 
Speedcast 14000 XTB; żyłka Korda Subli-
ne 0,35 mm; przypon Ronnie Rig 25 cm z 
plecionki Kryston Quick Silver Gold 35 lb.

Rafał Nowak z Komornik k. Poznania 
zgłosił do naszej Parady karpia o wadze 23,70 
kg. Ryba została złowiona 30.07.2018 r. pod-
czas zasiadki nad jeziorem Krążno i wzięła na 
zestaw typu Zig Rig z ananasową kulką na wło-
sie. Sprzęt: wędzisko Prologic 3,00 lbs; koło-
wrotek KKarp; żyłka Prologic 0,35 mm; haczyk 
Korda; ciężarek 150 g.

Mieczysław Pyrzak z Rzeszowa 
podczas zasiadki na Łowisku Hawłowi-
ce wyholował karpia o wadze 23,00 kg. 
Jako przynęty Mieczysław używał kulki 
18 mm Wild Krill firmy Carp Gravity, a 
łowisko nęcone było kulkami, kukury-
dzą i ziarnem konopi. Sprzęt: wędzisko 
Shimano Forcemaster 12 ft / 3,00 lbs; 
kołowrotek Shimano Ultegra 14000; 
żyłka Berkley 0,30 mm; przypon 18 cm 
Korda Super Natural 25 lb; haczyk Fox 
Curve Shank nr 4; ciężarek 90 g.

Maciej Łukaszewski z Nowego To-
myśla może pochwalić się karpiem o wadze 
22,90 kg.  Karp został złowiony 5.09.2018 r. 
w jednym z wielkopolskich jezior na dwie 
kulki 16 mm Squid firmy Bait Zone. Sprzęt: 
wędzisko 10 ft / 3,50 lbs; kołowrotek ST5000; 
plecionka Power Pro 0,28 mm; haczyk S 101; 
ciężarek 120 g.

15.06.2018 r. Piotr Suszek ze Strzy-
żewic, podczas zasiadki nad francuskim 
zbiornikiem Etang De Gaulois w miej-
scowości Saint-Léger-sous-Beuvray, wy-
holował karpia o wadze 22,80 kg. Karp 
wziął na tonącą kulkę Carrum 16 mm 
o smaku Mandarynka / Kałamarnica. 
Sprzęt: wędzisko Shimano Velocity 
12 ft / 3,00 lbs; kołowrotek Shimano 
Aero Technium 1000 XSB MAG; żył-
ka Korda Subline 0,43 mm; przypon 
15 cm Korda Super Natural 25 lb. 

15.09.2018 r. Mateusz Pilarz z Rybnika w zbiorniku należącym do PZW złowił kar-
pia o wadze 22,20 kg. Przynętą 
na włosie była pojedyncza kulka 
20 mm o smaku kryla, a łowisko 
nęcone było mieszanką ziaren. 
Sprzęt: wędzisko Delphin Impa-
la; kołowrotek Shimano Aerlex 
10000; żyłka Shimano Technium 
0,33 mm; haczyk Avid Carp nr 2; 
ciężarek 150 g. 

Marcin Kłopocki z Konarzewa k. Kro-
toszyna może pochwalić się niezwykłym, 
złoto-brązowym karpiem o wadze 22,00 kg. 
Ryba została złowiona 14.10.2018 r. w Łowisku 
Ostoja na tonącą kulkę 20 mm Banan firmy So-
lar, a miejscówkę nęcono pelletem, kulkami i 
kukurydzą w ilości około 5 kg. 

DRAGON

2

23,90
23,70

23,40

22,90

22,80

23,00

22,20

22,00

Sprzęt: wędzisko Shimano Tribal TX 2 3,65 m 
/ 3,00 lbs; kołowrotek Shimano Ultegra XTD 
14000; żyłka Shimano Technium 0,35 mm; ha-
czyk Korda Kurv Shank nr 4; ciężarek 100 g.
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Dawid Wysocki z Pozna-
nia podczas zasiadki nad jeziorem 
Smolno wyholował pięknego lu-
strzenia o wadze 22,00 kg. Skutecz-
ną przynętą tego dnia okazał się bał-
wanek z tonącej kulki 20 mm Club 
Mix plus pop-up 14 mm Quench. 
Sprzęt: wędzisko Fox Horizon 3,00 
m / 3,00 lbs; kołowrotek Shimano 
Ultegra; haczyk Solar nr 1; ciężarek 
150 g.

18.05.2018 r. Arkadiusz Szwedek ze 
Zbierska w Łowisku Expert Karp Nekielka wy-
holował karpia o wadze 22,00 kg. Karp skusił 
się na kulkę 22 mm własnej produkcji (ryba / 
morwa) podwieszoną pływającą kukurydzą. 
Sprzęt: wędzisko Shimano Alivio; kołowrotek 
Shimano Aerlex 10000 XTB; żyłka Prologic 
XLNT 0,30 mm; haczyk Under Carp nr 2; cię-
żarek 100 g.

Piotr Iwaszko zamieszkały w Man-
nheim (Niemcy) może pochwalić się 
pięknym złotołuskim karpiem. Ryba wa-
żyła 21,80 kg i została złowiona w paź-
dzierniku ubiegłego roku w rzece Ren (w 
miejscowości Mannheim) na kulkę prote-
inową firmy Bandit Carp 18 mm o smaku 
Truskawka / Kryll. Sprzęt: wędzisko Shi-
mano Tribal 3,00 m / 2,75 lbs; kołowrotek 
Shimano Ultegra XSD; plecionka Ana-
conda 0,28 mm; haczyk Gamakatsu nr 2; 
ciężarek 80 g.

28.08.2018 r. Patryk Bieniek z Doma-
radzkiej Kuźni w zbiorniku Elektrowni Rybnik 
wyholował karpia o wadze 21,30 kg. Przynętą 
na włosie były dwie kulki 20 mm firmy Carp 
Only o smaku Squid / Liver. Sprzęt: wędzisko 
Cormoran Pro Carp Carpforce 3,60 m / 3,00 
lbs; kołowrotek Shimano BBLC; plecionka Sea 
Knight 0,165 mm; przypon 35 cm Kryston 
Synx Gold 20 lb; haczyk Korda Wide Gape X 
nr 2; ciężarek 400 g. 

Dariusz Lesznar z Gliwic podczas za-
siadki nad żwirownią PZW (woj. Opolskie) 
wyholował lustrzenia o wadze 21,50 kg. Ryba 
wzięła na kulkę 20 mm o smaku Squid firmy 
Bait Zone podbitą orzechem tygrysim, a łowi-
sko nęcono punktowo kulkami i orzechem. 
Sprzęt: wędzisko Century FBS 12 ft / 2,75 lbs; 
kołowrotek Shimano Technium XSB MGS; 
żyłka Shimano Technium; przypon 25 cm Fin 
6k Blow Back Rig 35 lb; haczyk Tro Kar Wide 
Gap nr 2; ciężarek 140 g. 

Katarzyna Kozłowska z Lę-
borka może pochwalić się karpiem o 
wadze 21,30 kg. Ryba złowiona została 
11.08.2018 r. w Łowisku Jarosławki, a 
przynętą były dwie kulki Dynamite Ba-
its Robin Red 15 mm plus pop-up Robin 
Red 15 mm. Sprzęt: wędzisko Carp Spi-
rit Magnum XLR; kołowrotek Shimano 
Ultegra CI4+ 14000 XTC; żyłka Carp 
Spirit Velocity Green 0,30 mm; haczyk 
Carp Spirit Long Shank nr 2. 

Krzysztof Tomaniak z miejscowo-
ści Zakole złowił karpia o wadze 20,80 kg. 
Zasiadka miała miejsce nad żwirownią PZW 
(woj. Opolskie), a ryba wzięła na kulkę 20 mm 
Rak firmy Bait Zone. Sprzęt: wędzisko Prolo-
gic C3; kołowrotek Shimano XTD14000; ple-
cionka Konger; haczyk PB Product nr 4; cię-
żarek 100 g.

DRAGON

3

21,00
20,80

21,30

21,30

21,50

21,80

22,00

22,00

Mark Kramer zamieszkały w Do-
orwerth (Holandia) może pochwalić się 
pięknym karpiem, złowionym w Łowi-
sku Jarosławki. Ryba ważyła 21,00 kg i 
wzięła na pojedynczą kulkę o smaku Cell 
firmy Mainline. Sprzęt: wędzisko Ultima-
te Novell 2,75 lbs; kołowrotek Shimano 
XT-A Medium Baitrunner; żyłka Shi-
mano Technium 0,28 mm; haczyk Korda 
Wide Gap; ciężarek Fox 64 g.
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Krzysztof Kretkowski zgłosił do 
naszej Parady karpia o wadze 20,50 kg. 
Ryba została złowiona 21.10.2018 r. w Je-
ziorze Miłoszewskim na kulkę Solar Club 
Mix plus pop-up Ananas. Sprzęt: wędzisko 
Sonik SK3 12 ft / 3,00 lbs; kołowrotek Da-
iwa Crosscast X 5500; żyłka Tandem Baits 
Balistic; haczyk Solar Stronghold 101 nr 1; 
ciężarek Fox 106 g.

Krzysztof Piechnik ze Śmigla, podczas 
majówki na Łowisku Rostarzewo, wyholował 
karpia o wadze 20,50 kg. Trafioną przynę-
tą tego dnia okazała się kulka 20 mm firmy 
Bandit Carp o smaku Mleczna Kukurydza. 
Sprzęt: wędzisko Chub Outcast 50 12 ft / 3,00 
lbs; kołowrotek Daiwa Crosscast; żyłka Berkley 
CM 50 0,37 mm; przypon Blow Back Rig na 
plecionce Korda Super Natural 25 lb; haczyk 
Carp’R’Us Centurion 2000 nr 2; ciężarek 98 g.

Adrian Waracki z Ostrowa Mazo-
wieckiego podczas zasiadki nad żwirownią 
Krzyczki Szumne wyholował pięknego karpia 
pełnołuskiego o wadze 20,40 kg. Jako przynęty 
Adrian użył kulki tonącej 16 mm Warmuz Ba-
its podwieszonej pływającą kukurydzą. Sprzęt: 
wędzisko Anaconda Base 12 ft / 3,00 lbs; ko-
łowrotek Anaconda Magic Runner IV; żyłka 
Shimano Technium 0,35 mm; przypon 20 cm 
Fox Coretex Matt Blowback Rig 20 lb.
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Marcin Karlin, 
z miejscowości Stra-
szyn, 25.09.2018 r.  w 
Łowisku Expert Karp 
Nekielka wyholował 
karpia o wadze 19,73 
kg. Przynętą było ziar-
no orzecha tygrysiego. 
Sprzęt: wędzisko Ana-
conda B 52; kołowro-
tek Anaconda Magic 
Runner IV; żyłka Cli-
max Carp Line-Z-
-Sport 0,25 mm; haczyk Korda; ciężarek 110 g. 

Artur Wierciński z Kartuz, podczas 
zasiadki nad Jeziorem Miłoszewskim wyho-
lował pięknego lustrzenia o wadze 20,05 kg. 
Ryba została złowiona 31.07 ubiegłego roku 
i skusiła się na bałwanka z dwóch tonących 
kulek 15 mm oraz pływającej 12 mm o smaku 
Morwa firmy Delta Baits. Sprzęt: wędzisko Pro-
wess 10 ft / 3,00 lbs; kołowrotek Shimano BBLC. 

Robert Szymanowski z Kozie-
głów k. Poznania podczas wrześniowej 
zasiadki na Łowisku Stary Staw (Czarne 
Piątkowo), wyholował karpia o wadze 
20,30 kg. Ryba złowiona została na kulkę 
proteinową 18 mm Tandem Baits Super 

Adam Świstek z Ciechocinka może po-
chwalić się karpiem o wadze 20,25 kg. Karp 
złowiony został w Łowisku Ekspert Karp Ne-
kielka i skusił się na bałwanka z kulek Carp 
Gravity (tonąca 18 mm plus pop-up 15 mm) 
o smaku Wild Krill. Sprzęt: wędzisko Prolo-
gic C2 Natura FD 3,00 m / 3,25 lbs; kołowro-
tek Shimano Baitrunner XT 10000 RB; żyłka 
Prologic Mimicry 3D 0,33 mm; haczyk Korda 
Kurv Shank nr 4; ciężarek Fox 121 g.

Damian Kocia ze Skarżyska Kamien-
nej 30.09.2018 r. na Łowisku Gosławice zło-
wił karpia o wadze 20,10 kg. Jako przynętę 
Damian stosował kulkę własnej produkcji o 
smaku rybnym. Sprzęt: wędzisko Century 
NG+ 2,75 lbs; kołowrotek Shimano Power 
Aero; żyłka 0,35 mm; przypon Blow Back 
Rig; haczyk Long Shank; ciężarek 300 g.

20,30

20,10 20,25
Feed Hardy Hookers o smaku Kałamar-
nica / Pomarańcza. Sprzęt: wędzisko Pro-
logic 3,60 m / 3,00 lbs; kołowrotek DAM 
Quick SLS DLX 970 FD; żyłka Shimano 
Technium 0,30 mm; haczyk Fox Curve 
Shank nr 4; ciężarek 120 g. 

20,05

W jednym z mazurskich jezior, Michał Januszkiewicz z 
Marcinkowa złowił karpia o wadze 19,70 kg. Jako przynętę Michał 
stosował kulkę 
własnej produkcji 
o smaku Squid. 
Sprzęt: wędzisko 
Chub Outcast 12 
ft; kołowrotek Cor-
moran 7 Pif; ple-
cionka 0,20 mm; 
haczyk Razor nr 
2; ciężarek kamień 
150 g.

19,73

19,73
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Mariusz Chrząstowski z Tucho-
wa w Łowisku Hawłowice złowił amura 
o wadze 19,00 kg. Połów miał miejsce 
25.07.2018 r., a przynętą był bałwanek z 
dwóch ziaren orzecha tygrysiego. Sprzęt: 
wędzisko Prologic C3 3,60 m / 3,00 lbs; 
kołowrotek Shimano LC 14000 XTB; żyłka 
Shimano Technium 0,35 mm; haczyk Fox 
nr 4; ciężarek 80 g.

Kamil Malepszak z Lipna zgłosił 
do naszej Parady karpia o wadze 18,90 kg. 
Karp został złowiony w kwietniu ubiegłego 
roku w zbiorniku PZW na kulkę Pallatrax 
14 mm Jungle. Sprzęt: wędzisko Daiwa 
Black Widow 10 ft / 2,00 lbs; kołowrotek 
Shimano Ultegra 14000 CTB; plecionka 
Goal 0,20 mm; haczyk Korda Crank nr 2; 
ciężarek 200 g.

Czesław Parteka z Warszawy pod-
czas zasiadki nad glinianką PZW k. War-
szawy wyholował karpia golca o wadze 
18,80 kg. Przynętą był bałwanek z toną-
cej kulki Special One 20 mm plus pop-up 
Strawberry 12 mm od firmy Ultimate Pro-
ducts. Sprzęt: wędzisko Wychwood Extri-
cator Plus 9 ft; kołowrotek Wychwood Riot 
65s Big Pit; żyłka Wychwood DPF 0,30 mm; 
haczyk Fox Curve Shank nr 4; ciężarek Fox 
Kling On Inline 142 g.

Ryszard Zygadło z Kątów Wrocław-
skichm podczas majowej zasiadki na Łowi-
sku Pogalewo, złowił amura o wadze 18,00 
kg. Przynętą na włosie była kulka pop-up 
18 mm Fantazy Baits o smaku waniliowym. 
Sprzęt: wędzisko Nash Entity 13 ft / 3,50 lbs; 
kołowrotek Shimano Ultegra 14000 XTA 
CI4; żyłka Korda Touch Down; haczyk Tan-
dem Baits nr 2; ciężarek 100 g.

Piotr Wasilczuk podczas wrześnio-
wej zasiadki na Łowisku Gosławice złowił 
karpia o wadze 18.00 kg. Ryba skusiła się 
na bałwanka (tonąca plus pop-up) Carp 
Gravity o smaku Zołza. Sprzęt: wędzisko 
Century Fatboy Slim 3,60 m / 2,75 lbs; ko-
łowrotek Shimano Aero Technium 10 000; 
haczyk Fox XSC nr 4; ciężarek 120 g.

Damian Zięba z Krosna zgłosił do 
Parady karpia o wadze 18,00 kg. Karp zo-
stał złowiony w listopadzie ubiegłego roku 
w Anglii w zbiorniku Oxlease Lake Oxford 
na kulkę Nash Scopex / Squid 18 mm. 
Sprzęt: wędzisko Shimano TX4 3,25 lbs; 
kołowrotek Shimano Ultegra XTD 14000; 
żyłka Prologic 0,32 mm; haczyk Korda nr 4; 
ciężarek 100 g.

Jacek Frankowski ze Zdzieszo-
wic podczas zasiadki na Łowisku Miejsce 
Kłodnickie wyholował karpia o wadze 
18,00 kg. Połów miał miejsce w 20.07. 
2018 r., a przynętą były dwie kulki Star-
baits 20 mm o smaku truskawkowym. 
Sprzęt: wędzisko Sonik SKS Black 3,60 m 
/ 3,00 lbs; kołowrotek Daiwa Windcast Z 
5500; żyłka Prologic; haczyk Fox nr 4; cię-
żarek 80 g.

7.11.2018 r. Jakub Kruk z miejscowości 
Siekówko wyholował karpia o wadze 18,00 
kg. Połów miał miejsce w Łowisku Rosta-
rzewo, a ryba skusiła się na pellet 12 mm o 
smaku ochotki. Sprzęt: wędzisko Logic Fe-
eder Heavy Winner 3,66 m / 120 g.c.w.; ko-
łowrotek Okuma Aventa 5000; żyłka Daiwa 
Infinity Duo Camo 0,31 mm; haczyk nr 6; 
ciężarek Methoda 45 g.

Janusz Malik podczas listopadowej za-
siadki nad polodowcowym zbiornikiem koło 
Legnicy złowił karpia o wadze 17,70 kg. Przy-
nętą na włosie była pojedyncza kulka 18 mm 
Zołza 4D firmy Carp Gravity. Sprzęt: wędzisko 
Shimano Tribal 3,60 m / 2,75 lbs; kołowrotek 
Daiwa Emblem 5500; haczyk Fox Curve Shank 
nr 4; ciężarek Fox 120 g.

18,8019,00
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Kamil Ostojski z miejscowości Piaski 
zgłosił do naszej Parady pięknego karpia o 
wadze 17,50 kg. Ryba została złowiona w je-
ziorze Mełpin Mały (zbiornik PZW) na bał-
wanka z kukurydzy plus kulka pop-up 10 mm 
Banan od firmy Meus. Sprzęt: wędzisko Pro-
logic C1 Alpha 3,60 m / 3,00 lbs; kołowrotek 
Okuma Tactic 65; żyłka Shimano Technium 
0,305 mm; haczyk Edges Curve Short nr 2; 
ciężarek 100 g.

Sebastian Miksa z Sosnowca zgłosił 
amura o wadze 17,10 kg. Ryba została zło-
wiona 8.06.2018 r., w łowisku Pstrążna, a 
przynętą była kulka 18 mm RK Baits o sma-
ku truskawki. Sprzęt: wędzisko Shimano Ve-
locity 3,90 m / 3,00 lbs; kołowrotek Shimano 
Ultegra XTB 5500; żyłka Fox 0,31 mm; ha-
czyk Gamakatsu nr 4; ciężarek 90 g.

Przemek Wamberski ze Środy Ślą-
skiej podczas zasiadki na łowisku Strefa Ci-
szy k. Legnicy wyholował karpia, lustrzenia 
o wadze 16,60 kg. Przynętą był bałwanek z 
kulek Carp Gravity o smaku Zołza i Wild 
Krill. Sprzęt: wędzisko Fox Horizon X 3,60 
m / 2,25 lbs; kołowrotek Fox FX 11; żyłka 
Fox 0,35; haczyk Carp’R’Us; ciężarek 140 g.

Jakub Welenc z Żuromina podczas 
zasiadki nad Jeziorem Miłoszewskim wyho-
lował karpia o wadze 16,60 kg. Połów miał 
miejsce w 22.06. 2018 r., a przynętą była 
kulka Nash Key Cray 20 mm o smaku raka. 
Sprzęt: wędzisko DAM / MAD Morpheus 
12 ft / 3,00 lbs; kołowrotek DAM Quick SLS 
570FS; żyłka Ava Shima Reflector 0,32 mm; 
haczyk Korda Wide Gape X nr 2; ciężarek 
120 g.

Damian Boryczka z miejscowości 
Jemielna zgłosił do naszej Parady karpia peł-
nołuskiego o wadze 17,00 kg. Ryba została 
złowiona w żwirowni (nazwy nie podano) 
na bałwanka z kulek Warmuz Baits (tonąca 
20 mm plus pop-up 15 mm) o smaku Punkt 
G. Sprzęt: wędzisko Shimano Catana CX 
12 ft / 2,75 lbs; kołowrotek Shimano Aerlex 
XTB 10000; żyłka Fox Exocet 0,35 mm; ha-
czyk Fox Arma SSSP nr 1; ciężarek 170 g.

Dawid Płaneta z Michałowa pod-
czas zasiadki nad zbiornikiem Willow 
Croft Fisheries w Anglii wyholował kar-
pia o wadze 16,50 kg. Połów miał miejsce 
6.10.2018 r., a przynętą był pellet 20 mm 
Robin Red firmy Dynamite Baits. Sprzęt: 
wędzisko Shimano Alivio 12 ft / 2,75 lbs; 
kołowrotek Korum Freespool 8000; żyłka 
Ultima Red Ice 0,38 mm; haczyk Korda 
Kaptor Wide Gape nr 4; ciężarek 60 g.

Dariusz Lesznar z Gliwic, podczas lipcowej 
zasiadki nad zbiornikiem PZW w woj. opol-
skim, wyholował amura o wadze 16,00 kg. 
Przynętą na włosie był bałwanek z orzecha 
tygrysiego plus kulka pop-up 16 mm Fruit 
Ace firmy Bait Zone. Sprzęt: wędzisko Cen-
tury FBS 12 ft / 2,75 lbs; kołowrotek Shi-
mano Technium XSB MGS; żyłka Shimano 
Technium; haczyk Starbaits Wide Gap nr 2; 
ciężarek 140 g.

Piotr Kopciał z Dąbrowy podczas za-
siadki na łowisku Cicha Woda w Niedrzwicy 
Dużej k. Lublina złowił karpia o wadze 15,60 
kg. Karp został wyholowany 4.08. 2018 r., a 
za przynętę Piotrkowi posłużyła kulka pro-
teinowa 18 mm o zapachu Japońska Kała-
marnica. Sprzęt: wędzisko Prologic C1 3,60 
m / 3,00 lbs; kołowrotek Shimano Ultegra 
XTC 5500; żyłka Tandem Baits Ballistic 0,40 
mm; haczyk Mikado Territory Long Shank 
nr 2; ciężarek 70 g. 

Michał Izydor z Czarnkowa w Łowisku 
Kormoran (Sulęcin), we wrześniu ubiegłego 
roku złowił karpia, golca o wadze 15,40 kg. 
Przynętą była pojedyncza kulka pop-up 15 mm 
Ananas firmy Warmuz Baits. Sprzęt: wędzisko 
Prologic C3 RAS 3,00 m / 3,00 lbs; kołowro-
tek DAM Quick SLS 570 FD; żyłka Mistrall 
Admunson Carp Camu 0,35 mm; haczyk VMC 
Mystic Carp Chod Rig nr 4; ciężarek kamień 
200 g; zestaw Chod Rig.
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Mariusz Kubowicz, z Wieliczki, w 
zbiorniku Nad Drwinią złowił lustrzenia 
o wadze 15,30 kg. Ryba skusiła się na po-
jedynczą kulkę 18 mm Słodka Kukurydza 
firmy Meus. Sprzęt: wędzisko Mikado Fine 
Liner 3,90 m / 3,50 lbs; kołowrotek Fox 
10000; żyłka Mikado Purple 0,35 mm; ha-
czyk Mikado Fine Liner nr 4; ciężarek 60 g; 
zestaw helikopterowy. 

Mariusz Niedźwiecki zgłosił do 
naszej Parady amura o wadze 15,30 kg. 
Ryba złowiona została 14.07. ubiegłego 
roku w zbiorniku PZW (woj. opolskie), 
a skuteczną tego dnia przynętą okazał się 
bałwanek z tonącej kulki GLM 20 mm 
plus kulka pływająca 15 mm GLM fir-
my Bait Zone. Sprzęt: wędzisko Century 
DXN 12 ft / 3,50 lbs; kołowrotek Shimano 
BBLC; żyłka Nash Camo NXTD; haczyk 
Drennan Continental Hook nr 2; ciężarek 
centryczny Fox 106 g.

Karol Wiatrowski ze Szczecina 
podczas sierpniowych zawodów rozgry-
wanych nad jeziorem Wygonin wyholował 
karpia o wadze 15,02 kg. Przynętą była 
kulka proteinowa 18 mm własnej produk-
cji o smaku Squid. Sprzęt: wędzisko Daiwa 
Regal 3,90 m / 3,50 lbs; kołowrotek Shima-
no Big Baitrunner XT-A Long Cast; żyłka 
Daiwa Infinity Duo Carp 0,36 mm; haczyk 
Carp’R’Us nr 4; ciężarek Fox Horizon In 
Line Leads 106 g.

Dominik Żukowski, 
zamieszkały w Suwałkach 
podczas majowej zasiadki 
nad jeziorem Szwałk Mały 
wyholował karpia o wadze 
15,00 kg. Przynętą była to-
nąca kulka Quench firmy 
Solar podpięta orzechem 
tygrysim. Sprzęt: wędzisko 
Delphin 3,60 m / 3,00 lbs; 
kołowrotek Daiwa Emblem 
X 5000T; żyłka Kryston 0,35 
mm; haczyk Solar nr 1; ciężarek kamień.

Piotr Mielcarz z 
Wyszkowa 21.11.2018 r. 
w Łowisku Eko Farma 
Żelechów złowił karpia o 
wadze 15,00 kg. Ryba zo-
stała złowiona na bałwan-
ka z kulek 22 mm własna 
produkcja plus Kałamar-
nica / Pomarańcz firmy 
Tandem Baits. Sprzęt: wę-
dzisko Daiwa Black Wi-
dow; kołowrotek Okuma 
8k; żyłka Mikado 0,40 mm; haczyk Fox nr 4; ciężarek 140 g.
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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”.  

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.    
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ajczęściej zadawanymi pytaniami 
są: „jadę na taką a taką wodę, jak 
wybrać miejscówkę”, a także „czym 
i w jakich ilościach zanęcić?”. Mam 

nadzieję, że za oknami jest już wiosna, zszedł 
lód i większość z was niebawem przewietrzy 
sprzęt. Odpowiedź zależy od pory roku. Lo-
kalizacja karpi jest bardzo ważna, ale w zim-
nych porach roku jest ważna do kwadratu. 
Szukajcie karpi wszędzie tam, gdzie życie 
w wodzie budzi się pierwsze i gdzie karpie 
mogą znaleźć najlepsze dla siebie warunki, 
a także pożywienie. Aktywność ryb zawsze 
zależy od ilości tlenu w wodzie, a także od jej 
temperatury. Jeżeli właśnie dmuchnął ciepły 
wiosenny wiatr, to nie wyobrażam sobie, że-
bym łowił na innym brzegu niż nawietrzny. 
Różnica temperatury wody w różnych miej-
scach tego samego zbiornika – w zależności 
od cyrkulacji wiatru – może wynieść dwa, a 
nawet trzy stopnie. Chyba nie muszę nikomu 
tłumaczyć, co to znaczy. Wszystkie pozosta-
łości po zeszłorocznych roślinach, trzcinowi-
ska, krzaki w wodzie, a także inne przeszko-
dy podwodne są również miejscami, które 
przyciągają ryby. Nie boję się łowienia bar-
dzo blisko brzegów, przy samych trzcinach, 
a jeszcze lepiej w środku trzcinowisk. Jeżeli 
dostęp do takiego brzegu jest ograniczony 
i ryby mają tam względny spokój, jeden z 
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moich zestawów na pewno tam powędruje. 
Różnego rodzaju dopływy są regularnie od-
wiedzane przez ryby. Po pierwsze dotleniona 
woda, po drugie pożywienie. Ma to również 
związek z ruchami tarłowymi innych kar-
piowatych ryb. Bardzo często łowiłem ryby 
wiosną w miejscach, gdzie w lecie przy nor-
malnym stanie nie ma już wody. Jeżeli zbior-
nik jest osłonięty od wiatru albo zwyczajnie 
od paru dni nie dmucha, koncentruję uwagę 
na przybrzeżnych, mocno nasłonecznionych 
jego częściach. Często jest tak, że w ciągu tej 
samej doby, te same ryby, w zależności od 
pory dnia i tego, która część jeziora jest lepiej 

Niech mi ktoś powie, że lokalizacja 
nie jest najważniejsza

Jeden zestaw położę gdzieś 
w największym „gąszczu”

oświetlona, przebywają w jednej lub drugiej 
części zbiornika. Łowiłem kiedyś z kolegą 
na niewielkim dzikim jeziorze. Ja łowiłem 
wzdłuż brzegu, na którym mieliśmy obozo-
wisko, wywoziłem zestawy w prawo i lewo 
skos, a on woził pod drugi brzeg. U mnie 
ryby brały w godzinach porannych, u nie-

Piszę ten tekst w środku zimy, czyli w szczycie internetowej aktywności karpiarzy. Do napisania tych 
paru słów skłoniła mnie liczba pytań, które codziennie od was dostaję, a także facebookowe dyskusje 
niemające końca. Różnorodność odpowiedzi na to samo pytanie świadczy dobitnie, że nie ma jedne-

go złotego środka, natomiast chciałbym w tym artykule sformułować kilka zasad, którymi 
od lat się kieruję i dzięki którym udaje mi się czasem coś złowić. 

WIOSENNY SUPERSTART 
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go brania zaczynały się dopiero wieczorem 
i trwały do północy. Zgadnijcie dlaczego? 
Lubię łowić na ciemnym dnie, gdyż ciemny 
kolor skupia na sobie promienie słoneczne 
i takie miejsca najszybciej się nagrzewają. 
Właśnie tam budzą się do życia wszystkie 
drobne żyjątka i tylko kwestią czasu jest, kie-
dy to miejsce odwiedzą karpie. Oczywiście 
każdy zestaw niech leży w innym miejscu. 
Jeżeli ciśnienie znacznie spada, szukam karpi 
w głębszych partiach zbiornika. Pamiętam, 
jak kilka lat temu spadek ciśnienia o ponad 
20 hPa zatrzymał tarło leszczy. Ryby najzwy-
czajniej zeszły głębiej, żeby sobie wyrównać 
ciśnienie, a po kilkunastu godzinach wróciły 
do amorów. Z jednej strony woda jeszcze nie 
jest ciepła, a z drugiej natura każe im jeść, 
aby w możliwie najlepszej kondycji przystą-
pić do tarła. O tej porze roku nęcę kulkami, 
pelletem, a także nasionami konopi. Tak 
lubiane przeze mnie orzechy tygrysie zo-
stawiam na późną wiosnę i lato. Jeżeli cho-
dzi o kulki zanętowe, to moim standardem 
są osiemnastki. Najważniejsza o tej porze 
roku jest ich praca i łatwostrawność. Po-
winny dawać sygnał o jedzeniu natychmiast 
po wrzuceniu do wody. Nie mam na myśli 
kulek, z których wydostanie się do wody gi-
gantyczna ilość aromatu, tylko przynęty na 
bazie mączek, a także ekstraktów zwierzę-
cych, aktywujące karpie do żerowania. Pa-

miętajcie, że woda jest jeszcze bardzo czysta 
i nie ma w niej zbyt wielu zapachów, więc 
nie przesadzajcie z aromatem, a także ole-
jami, które w tej temperaturze nie najlepiej 
pracują. Natomiast dodatek dobrej jakości 
mączek rybnych, rozpuszczalnych rybnych 
protein, a także ekstraktów, na pewno pod-
niesie wartość waszych kulek. 

Swego czasu był to rekord zbiornika, wziął 
na dwie malutkie kulki pół metra od trzcin 

Wcześniej czy później, 
muszą się tu pojawić

Mój wiosenny przypon, zawiązany 
z miękkiej tonącej plecionki
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Rozpuszczalne w wodzie białko po-
chodzenia zwierzęcego jest znakomi-
tym sygnałem do żerowania, a także 
informacją dla karpi, że w tym miejscu 
można „coś dobrego” zjeść. 
Wiosna to dla mnie taki czas, kiedy 
nie eksperymentuję z nowymi sma-
kami, zabieram ze sobą tylko spraw-
dzone kulki, ulubiony booster i parę 
paczek pływaków o różnej średnicy. 
Myślę, że w tym momencie powinie-
nem się wam czymś pochwalić: od 
tego roku wraz z Tandem Baits wy-
puszczam nową, zupełnie autorską 
serię kulek. Długo dojrzewałem do 
tej trudnej decyzji i uważam, że to jest 
najwłaściwszy moment. Seria „The 
Secret”, bo o niej mowa, powstała na 
bazie lekkostrawnego miksu o profi-
lu rybnym, w połączeniu z naprawdę 
dużym dodatkiem Robin Reda. Kom-
pozycja trzech aromatów, które na 
przestrzeni lat skusiły wiele pięknych 

karpi, tworzy „śmierdziela” przełama-
nego owocem z nutą przyprawową. To 
tyle jeśli chodzi o lokowanie produktu, 
reszty dowiecie się, jak kulki trafią na 
rynek. Nie będę was zapewniał, że one 
zawsze i wszędzie zrobią robotę, ale 
jestem przekonany, że właściwie użyte 
pomogą złowić wiele pięknych karpi. 
Wróćmy nad wodę. Kilogram kono-
pi zmieszanych z drobnym pelletem i 
parę garści kulek w zupełności wystar-
czy na otwarcie łowiska. Donęcić za-
wsze możecie, natomiast powybierać 
nadmiar zanęty będzie raczej trudniej. 
Po przyjechaniu nad wodę mieszam w 
wiadrze porcję konopi z kulkami, ca-
łość zalewam ulubionym boosterem 
Liquid Food Liver i ponownie do-
kładnie mieszam. To dodatek na bazie 
hydrolizatu wątrobowego, bogaty w 
aminokwasy i witaminy, który dosko-

Nie wiem, co one mają w sobie, 
ale karpie je uwielbiają 

Całość zalewam ulubionym 
boosterem  Liquid Food Liver

Kulki i konopie to podstawa 
mojej wiosennej zanęty

Jest i on, pierwszy 
wiosenny karp   

Tyle potencjalnych miejsc do położenia 
zestawu, że można zwariować 

Hydrolizat wątrobowy, bogaty w aminokwasy 
i witaminy, który doskonale przyciąga, 
a także aktywuje karpie do żerowania
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nale przyciąga, a także aktywuje do 
żerowania karpie. Używam go tylko 
powierzchniowo, nigdy jako składnik 
kulek, gdyż poddany obróbce ter-
micznej, podobnie jak wiele innych 

Chwilę przed wywiezieniem 
zestawów dodaję pellet 

dodatków, traci swoje właściwości. Tak 
przygotowana zanęta stoi, a jej składniki 
przechodzą sobą wzajemnie. Po wymie-
szaniu mam porcję zanęty na otwarcie 
łowiska, a także na donęcenie po ewentu-
alnym braniu. Żeby zanęta nie osiągnęła 
konsystencji gliny, pellet dodaję dopiero 
chwilę przed wsypaniem do wody. Wolę, 
żeby pracował w łowisku, a nie rozpuścił 
się w wiadrze i wszystko skleił. Wtedy za-
nęta nie rozłożyłaby się równomiernie w 
postaci drobnych cząstek na powierzchni 
dna, tylko opadła w jednym miejscu, a na 
tym mi nie zależy. Jeżeli chodzi o wcze-
snowiosenne przynęty, to najczęściej ło-
wię na neutralnie wyważone bałwanki 
składające się z dwóch kulek mniejszych 
niż te,  którymi nęcę. Na drugi zaś zestaw 
ląduje zwykła kulka zanętowa. Klasyczny 
Blow Bag Rig zawiązany na tonącej ple-
cionce i haku nr 4 jest najczęściej używa-
nym przeze mnie przyponem. Wiosną, 
zanim ryby się rozpędzą, długość włosa 
jest krótsza niż w pełni sezonu i oscyluje 
w granicach 2,5 cm od kółeczka do kulki. 
Pisząc ten tekst, tak naprawdę mam już 
kumulację karpiowej korby, już nie mogę 
się doczekać wiosny. Jestem pełen na-
dziei, że w momencie jak ukaże się on w 
„KM” za oknami będzie już ją czuć, i że 
będziecie mogli go przeczytać, siedząc w 
jakimś pięknym miejscu nad wodą. 

REKLAMA

Ryba, która wzięła koło południa  
na nawietrznym brzegu 
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NOWY SEZON

HALO,
WIOSNA!

CZY TO TY?
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„Gdzie ulokować zestawy?”, 
„Gdzie ryby mogą być o tej porze 

roku?”, „Jak nęcić wiosną?” itp. 
Co roku spotykam się z tym 
samymi pytaniami, których 

źródłem jest szał wiosennego 
łowienia.

PATENTY I SPOSOBY

C Jest! Wiosną taki połów 
cieszy podwójnie

Mniej znaczy więcej
Słońce już przygrzewa

hcąc ułatwić wam samodzielne znalezienie odpowiedzi na 
dręczące was co roku wątpliwości, poruszę dwa najistotniej-
sze z mojego punktu widzenia tematy. Temat wszystkim do-
brze znany, jednak zawsze jest jakieś „ale”. Każda pora roku 

wymaga indywidualnego podejścia do ryby, z wiosną nie może być za-
tem inaczej. Ten okres możemy podzielić na dwa etapy, które roboczo 
nazwę przedwiośniem i wiosną właściwą. 

PRZEDWIOŚNIE

Okres, kiedy woda jest jeszcze zimna i ryby nie są tak bardzo aktywne. 
Uwielbiam te pierwsze chwile nad wodą, kiedy słońce nieśmiało wy-
chodzi zza chmur, a jednocześnie, nadal gdzieniegdzie zima przypomi-
na o sobie szarym kolorem. W mojej głowie powstaje wtedy sprytny 
plan, aby dorwać jakieś niewielkie jeziorko bądź wyrobisko i szukać ryb 
ukrytych po zatokach. Wypatrywać ich za dnia i łowić w nocy. To sce-
nariusz niemal wymarzony. Jednak, jak to często ostatnio bywa, śnieg 
potrafi nas zaskoczyć nawet w kwietniu. Musicie być przygotowani na 
taką ewentualność.
Doskonale pamiętam pierwszy wypad, a raczej nockę, którą spędziłem 
w zeszłym roku na kilkuhektarowej żwirowni. 
Przyjechałem późnym popołudniem i miałem tylko chwilę, aby przy-
gotować się do łowienia. Obstawiłem dobrze mi znane dwie miejsców-
ki, które postanowiłem obławiać z rzutu. Z prawej strony, na odległości 
około 40–50 m, miałem do dyspozycji pas trzcin, który był zakończony 
drzewem w wodzie. 
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Jak to często bywa na wyrobiskach, 
dno mogło być różnorodne i wiedzia-
łem, że pod samym brzegiem jest za-
głębienie wzdłuż całego brzegu. 
Dlatego nie chciałem łowić zbyt bli-
sko, aby nie trafić w dołek, który przy 
tak niskiej temperaturze mógł nie być 
odwiedzany przez karpie. Rzuciłem 
kilka razy samym ciężarkiem, aby na-
mierzyć spadek i położyłem zestaw tuż 
przed nim. Drugi zestaw położyłem 
na bardzo płytkim blacie, który, jak się 
później okazało, dał mi jedno branie. 
Jednak chcę w tym momencie wrócić 
do porównania obu miejscówek – co 
będzie miało znaczenie w doborze 
miejsca. Później zastanawiałem się, 
dlaczego tak książkowa miejscówka 
spod brzegu nie dała mi brania, a plac 
na środku wody był bardziej atrakcyj-
ny. Można powiedzieć, że odwieczny 
dylemat: dziko czy komercyjnie – po-
kazuje, że miejsca, w których żerują 
ryby na wiosnę, mogą się znacząco 
różnić. Otóż, łowiąc na akwenie pu-
blicznym trzeba zdawać sobie spra-
wę, że ryba będzie szukała pokarmu 
naturalnego. Najprawdopodobniej 
znajdzie go wzdłuż linii brzegowej 
bądź w sporadycznych przypadkach, 
na uskokach dna i w roślinności. Na 
zbiornikach komercyjnych sprawa 
wygląda nieco inaczej – ryby mogły 
zostać przyzwyczajone do podawania 
pokarmu w kilku miejscach. Tak było 
dokładnie w przypadku miejsców-
ki, którą opisałem wyżej. Dlatego też 
umieściłem jeden z zestawów na środ-
ku wyrobiska. Podobne miejsca, ale na 
różnych zbiornikach mogą nie dawać 
ryby. Musicie za każdym razem do 
takiej wody podejść w sposób indywi-
dualny.

aromatu. Jednak tutaj doskonale wie-
działem, że muszę się odpowiednio wy-
różnić na dnie. Na każdym z moich ze-
stawów przypon był sztywny, a przynętą 
był mały pływak w jaskrawym kolorze. 
Za każdym razem takiego pływaczka 
dociążam śruciną od dołu, tak aby stał 
delikatnie na dnie. Dzięki temu nawet 
najdelikatniejszy ruch karpia powoduje 
jego naturalną prezentację i nie wzbudza 
podejrzeń. Udało mi się wypracować 
jedno branie i to kilkadziesiąt minut od 
zarzucenia, jednak ryba wypięła się po 
blisko 15 min holu. Byłem podłamany 
faktem, że tylko mogłem się domyślać, 

PUNKTOWANIE

Wracając do mojej pierwszej wiosennej 
nocki, postanowiłem łowić wyłącznie 
z materiałami rozpuszczalnymi, które 
dały mi możliwość skupienia pokarmu 
w jednym miejscu. Nęcenie nawet kil-
koma kulkami wkoło zestawu nie miało 
najmniejszego sensu. Woda była lodo-
wata, a ja zamarzałem, ponieważ nie za-
brałem przedniego panelu do namiotu. 
Taktyka była prosta: drobny 6-mm pel-
let i pokruszone, szybko pracujące kul-
ki. Do tego delikatnie wszystko zalałem 
aromatem, który dobrze sprawdza się w 
zimnej wodzie. Gdyby był to zbiornik 
publiczny, ze względu na mniejszą ilość 
ryb i możliwość spłoszenia większych 
osobników, nie użyłbym dodatkowego 

Wiosna potrafi przymrozić

Zawsze dokładnie sprawdzam, 
gdzie łowię

Tnę kulki, aby szybciej 
pracowały w zimniej wodzie

Wiosną zabieram ze sobą 
tylko to, co najpotrzebniejsze

Na to czekałem kilka miesięcy
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jakich rozmiarów była to ryba. Niestety, 
bywa i tak. Do rana nie miałem żadnego 
brania, a brzegi wody były skute lodem.

WIOSNA WŁAŚCIWA

Jej drugie oblicze to zdecydowanie cie-
plejsze dni, ale ciągle chłodne noce. 
Przeważnie mamy z nią do czynienia od 
połowy kwietnia. Woda ciągle jest zimna 
i uboga w pokarm. Jednak karpie i amury 
już wtedy zaczynają wędrówki w poszu-
kiwaniu stołówki. Nie można zmarno-
wać takiej okazji – powinniśmy im taką 
zaserwować. Nie pozostaje nic innego, 
jak zlokalizować miejsce, w którym prze-
bywają bądź najzwyczajniej w świecie po-
szukać płytszej zatoki, która będzie miała 

trochę cieplejszą wodę. Wyższa tempe-
ratura wody, w którejś części akwenu to 
pierwszy sygnał, że to właśnie tutaj mogą 
żerować ryby. Warto zwrócić uwagę na 
trzciny – karpie w poszukiwaniu jedzenia 
często wpływają na niesamowite płycizny 
i tam szukają pierwszych naturalnych 
kąsków. Warto wtedy przeciąć ich trasę 
odrobiną pelletu i kulek, które powinny 
przyciągnąć ich uwagę.

SYP, KIEDY TRZEBA
Bywają przypadki, kiedy ryby poczują 
prawdziwy głód i wpadają w amok że-
rowania. Dzieje się tak za sprawą pokar-
mu, którego, jak już wspominałem, nie 
jest za wiele o tej porze roku. A rybie żo-
łądki muszą się zapełnić. Dlatego zawsze 
powinniśmy mieć z sobą awaryjną pacz-
kę kulek i drobnego pelletu, który powi-
nien nam starczyć na utrzymanie ryby 
w łowisku. Bardzo często popełnianym 
błędem jest odpuszczanie w chwili, kie-
dy mamy w łowisku kilka ryb. Oczywi-
ście, najłatwiej byłoby zobaczyć, co pły-
wa w miejscu, w którym łowimy, jednak 
jest do dość ciężkie. Kolejnym sygnałem 
będą dwa lub więcej brania pod rząd. To 
sygnał i informacja, że wszystko zrobi-
liśmy dobrze. W takiej sytuacji warto 

dorzucić kilka kulek w okolicy miejsca, 
gdzie łowimy, tak aby po zacięciu ryby 
kolejne osobniki się go trzymały. Dzięki 
temu, zaraz po powtórnym zarzuceniu 
zestawu, możemy liczyć na kolejne bra-
nie. Jednak, tak jak ze wszystkim, należy 
pamiętać, aby danego miejsca nie prze-
sypać. Dlatego najbezpieczniej jest na 
początku sypnąć pelletem, który nawet 
jeśli ryby go nie zjedzą, po kilku godzi-
nach rozpuści się, uwalniając swoje aro-
maty do wody, nie sycąc przy tym ryb.

PODSUMOWANIE

Za każdym razem mój sposób na wio-
senne karpie jest podobny, jednak tym 
razem chciałem wam pokazać ten 
okres z trochę innej strony. Podzieliłem 
samą wiosnę na dwie części, rozróżni-
łem też rodzaje wód, na których przyj-
dzie nam łowić. Za każdym razem, 
podchodząc do wody w indywidualny 
sposób, zwiększacie swoje szanse na 
złowienie pięknej ryby. Nie pozostaje 
mi nic innego, jak życzyć wam powo-
dzenia w nowym sezonie, który właśnie 
startuje. Myślcie nad wodą i starajcie się 
być tam, gdzie one – wasze wymarzone 
karpie.  

Siateczka PVA jest 
niezbędna wiosną

Wiosenny golec (prawie)
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POP-UPOWY 
Z A W R Ó T  G Ł O W Y 
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ędąc już nad wodą, czy robiąc zakupy przed dłuższym wyjazdem 
na ryby, często zastanawiamy się, co założyć na włos: ziarno czy 
kulkę? Dumbellsa, ale tonącego, czy naturalnego, a może wia-
nuszek sztucznej, pływającej kukurydzy. Ten artykuł poświęcę 

właśnie wszystkim przynętom, które potrafią unieść, zbalansować zestaw 
końcowy lub po prostu pływają. 
Gdy nic nie skutkuje, nad wodą zaczynamy kombinować, zmieniać, analizo-
wać. Co, dlaczego i jak? Pomijając już odpowiednią pogodę, rodzaj zbiornika 
czy dobór konkretnego miejsca ułożenia zestawu, warto zastanowić się, co tak 
naprawdę mamy na włosie i czy da to wymierny efekt, a przede wszystkim, 
czy wierzymy w naszą przynętę. W wielu przypadkach mogą nam przyjść 
z pomocą produkty naturalne lub z tworzywa sztucznego, które zwiększają 
atrakcyjność zestawu na dnie lub po prostu go wyróżniają. Niekiedy również 
sama przynęta – pływająca błyskotka, potrafi zdziałać cuda, jak w przypadku 
Zig Riga.
Artykuł został przede wszystkim poświęcony młodym adeptom naszej wspa-
niałej pasji, więc nie będę się rozwodził nad szczegółami poszczególnych za-
gadnień. 

PODZIAŁ PRZYNĘT PŁYWAJĄCYCH 

Przynęt pływających jest bardzo wiele. Każda firma prześciga się w 
coraz to nowych sposobach ich wytwarzania oraz podniesienia ich 
jakości i skuteczności. Przynęty typu pop-up możemy podzielić na 2 
rodzaje. Pierwszym z nich są przynęty naturalne (kulki, dumbellsy), 
wyprodukowane ze składników pochodzenia naturalnego. Drugim są 
przynęty sztuczne (różnego rodzaju robaki pop-up, kukurydze, orze-

KARPMAX    |    033

PATENTY I SPOSOBY

B

chy tygrysie, imitacje kulek, ślimaków czy kolorowe pianki), wykona-
ne z materiałów syntetycznych. Wszystkie mają swoje walory. Bardzo 
często zdarza się, że jedna żółciutka, plastikowa, bądź gumowa kuku-
rydza podpięta do kulki tonącej może dać bardzo dobre efekty, z kolei 
inna przynęta może odstraszyć delikatnie żerujące cyprinusy.

KOLORY, AROMATY I ICH ZNACZENIE

Ogromny wybór przynęt na rynku świadczy o bardzo wysokiej 
konkurencji oraz o tym, w jak szybkim tempie branża karpiowa się 

rozwija. Jedni producenci stawiają na 
bogatszy skład miksu użytego do wytwo-
rzenia naszych „popków”, inne skupiają 
się na wyporności i kolorystyce propo-
nowanych kulek. Kolory mają bardzo 
duże znaczenie w podwodnym świecie. 
Podczas długich wypadów nad wodę 
wielokrotnie zauważyłem, że nie tylko 
miejsce, zestaw końcowy czy skład kulek 
ma znaczenie, ale również kolor (szcze-
gólnie w płytszych partiach zbiorników o 
dużej przejrzystości wody). Jak sami się 
już pewnie przekonaliście, na niektórych 
wodach karpie o wiele chętniej pobierają 
przynęty w jaskrawych kolorach, w in-
nym przypadku, w dzikich, zamulonych 
zbiornikach, kolorystycznie wyróżniane 
przynęty przynoszą niekorzystne efekty. 
Podobno karpie rozróżniają kilka pod-

stawowych odcieni kolorów, ale to temat na dłuższą opowieść. Nato-
miast przy Zig Rigu warto jest zmieniać kolory, kombinować z przy-
nętami, ponieważ wybranie tej odpowiedniej, w połączeniu z taktyką 
nęcenia, może przynieść zaskakująco dobre efekty.
Podobnie jak z kolorystyką przynęt, jest z ich zapachami. Na rynku 
mamy ogromny wybór smaków przynęt pływających. Producenci 
prześcigają się na tworzeniu kosmicznych kombinacji, np. czosnek–
rak czy kałamarnica–banan. Jest wiele legendarnych aromatów, które 
zapewne każdy z nas ma lub miał w swojej torbie z przynętami. Są to 
między innymi: Monster Crab, Truskawka czy Ananas.
Często firmy przy wytwarzaniu „popków” oszczędzają na dozowaniu 
aromatów lub ich dawka jest nikła, przez co kulki tracą na atrakcyj-
ności, a same przynęty po godzinie w wodzie tracą naturalny zapach. 
Z innej jednak strony nie można popadać w skrajność i zbyt mocno 
aromatyzować przynęt, bo osiągniemy podobny skutek jak w pierw-
szym przypadku, czyli nie uświadczymy brań podczas naszej zasiadki. 
Niektórzy producenci nie dodają sztucznych aromatów, bazując na 
naturalnych składnikach miksu, co na trudnych i nieprzełowionych 
wodach PZW oraz opuszczonych i zapomnianych zbiornikach może 
pomóc w „wyłuskaniu” tych największych osobników. A te bywają 
przecież niezwykle ostrożne.

Ta dwudziestka wzięła 
na małego popka

Świetny zestaw 
na kamienne podłoże Test akwaryjny

Idealne „wtopienie” się w dno
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Ciekawostką jest też, że niektóre firmy 
znane z produkcji spożywki karpiowej 
coraz częściej wprowadzają do asorty-
mentu kulki tzw. chmurzaki, które po 
wpadnięciu do wody wydzielają nie-
zwykle aromatyczną woń oraz zosta-
wiają ślad w wodzie, co powoduje, że 
karpie i amury znajdują wyróżniony 
kąsek wśród ogromnej ilości pokarmu 
na dnie zbiornika. Wyżej wymienione 
przynęty smużące i inne tego typu po-
dobne twory będą ciekawą propozycją 
na przynętę przy Zig Rigu czy podczas 
połowu w słoneczne i bezwietrzne 
dni. Czy to jest tylko bajer, czy może 
obowiązkowa pozycja w każdej torbie 
z przynętami? Na to pytanie musicie 
odpowiedzieć sobie sami. Najważniej-
sze to spędzać jak najwięcej czasu nad 
wodą.

WYPORNOŚĆ

Jest wiele technik i sposobów wyrabia-
nia przynęt zbalansowanych i pływają-
cych. Każda firma ma swój patent na to, 
jak utrwalić składniki, aromaty i co naj-
ważniejsze zatrzymać wyporność w kul-
kach czy dumbellsach na wiele godzin. 
Jeśli ktoś ma w domu małe akwarium, 
to polecam zrobić kilka testów produk-
tów różnych firm, a nawet różnych serii 
kulek pływających jednego producen-
ta, a przekonacie się, że 
zróżnicowana wyporność 
produktów może was za-
skoczyć. Jedne nadają się 
bardziej do stosowania z 
kulkami tonącymi, aby 
zbalansować nasz zestaw, 
a inne świetnie sprawdzą 
się jako pojedyncze pły-
waki, unoszące nasz hak, 
a nawet cały przypon. Na-
leży też uważać na mało 
wyporne przynęty, które 
po kilku godzinach opa-
dają na dno i tracą przy 

Tak nad wodą będzie 
już wkrótce

tym swoje walory wypornościowe, co 
może skutkować brakiem skuteczności 
naszych zestawów, jak również nieod-
powiednią prezentacją.

WIELKOŚĆ

Ostatnią niezwykle istotną sprawą, jeśli 
chodzi o wybór przynęt pływających, jest 
ich wielkość. Jedne są bardzo małe, inne 
ogromne. Producenci prześcigają się w 
różnego rodzaju kształtach – od klasycz-
nych kulek, przez dumbellsy, po przynęty 
kanciaste. Sam nigdy nie używam pływa-
ków większych niż 15–16 mm. Jest to stan-
dardowy rozmiar i nie widzę sensu prze-
sadzać z nadmierną wielkością. Podczas 
dwóch ostatnich sezonów zacząłem sto-
sować i testować coraz mniejsze wielkości. 
Na przykład połączenie połówki 14-mm 
pop-upa z połową 15-mm kulki tonącej, 
dawało bardzo zadowalające rezultaty. Na 
niejednych zawodach karpiowych, gdzie 
stanowisko było nieciekawe i podobno 
„nie było tam czego szukać”, sytuację ra-
towały zestawy, na których 12-mm kulka 
pływająca „robiła robotę”. Tak więc nie 
ma co kierować się przyzwyczajeniami. 
Trzeba łowić, testować oraz kombinować, 
ponieważ nawet drobna zmiana może 
mieć ogromny wpływ na wynik końcowy 
naszego wypadu nad wodę.

Świetna torba 
na pudełka z pływakami

Biały pop-up wyeksponowany 
wśród zarośli
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dem na ryby oraz jakie wymierne ko-
rzyści może przynieść ich stosowanie. 
Testowałem nad wodą wiele przynęt 
pływających, zarówno polskich, jak 
i zagranicznych producentów. Wiele 
naszych rodzimych firm nie odbiega 
od tych z Zachodu, a nawet przebija 
je swoją jakością i skutecznością. Jed-
nakże trzeba pamiętać, że nad wodą 
zawsze trzeba używać głowy, ciężko 
pracować oraz mieć trochę szczęścia, 
a nie ślepo wierzyć, że magiczna kulka 
firmy X zrobi za nas całą robotę.  

Pełne tajemnic dzikie jezioro w środku 
lasu – cel pierwszej wiosennej zasiadki

Akcesoria do konstrukcji przyponów 
testowanych w domowym akwarium

PODSUMOWANIE

Opowiedziałem w kilku słowach o 
przynętach pop-up, ich rodzajach, ko-
lorach, aromatach, wielkości, wypor-
ności oraz ich znaczeniu. Temat jest 
bardzo obszerny i można o tym  rozpi-
sywać się bardzo, bardzo długo. Mam 
nadzieję, że podpowiedziałem wam na 
co zwracać uwagę przy zakupie, dla-
czego warto testować różne kombina-
cje w domowym zaciszu przed wypa-

Pierwsze spławy 
– pierwsza adrenalina
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Zimowa wyprawa nad Zbiornik Rybnicki marzy się większości z nas. Myślę jednak, 
że nie każdy jest świadomy, jak trudne warunki panują na tego typu zasiadkach. Ja 
również nie podchodziłem do tej sprawy zbyt poważnie, dopóki sam nie spędziłem 
tam zaledwie 12 godzin. Przygotowując materiał nad Elektrownią Rybnik, wraz z 

przyjacielem z zespołu Fox Piotrem Bytomiem, miałem przyjemność poczuć namiast-
kę tych wrażeń i emocji. Dostałem ciekawą rybnicką szkołę karpiowania!

RYBNICKA
LEKCJA

KARPIOWANIA

EKSTREMALNE WARUNKI

Zima jest okresem, w którym większość przy-
gotowuje sprzęt w domowym zaciszu i z nie-
cierpliwością czeka na sezon. Jest jeszcze drugi 
typ karpiarzy, nieco bardziej szalonych, którzy 
bez względu na ekstremalne warunki, biwakują 
nad wodą w oczekiwaniu na rybnickiego karpia. 
Większość nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo 
skrajne warunki panują nad wodą o tej porze 
roku. Nocą temperatura sięga czasami -20°C, 
pomimo ogrzewania i ciepłych ubrań tak niską 
temperaturę odczuwa się w znacznym stopniu. 
Na karpiowej sesji z Piotrem byłem niespełna 12 
godzin, bardzo ciepło ubrany i pomimo ocieple-
nia i tak mróz dał mi się we znaki, lecz patrząc 
na to z innej perspektywy, to właśnie ekstremalne 
warunki czynią te zasiadki niezwykłymi.

RYBNICKI ZESTAW KOŃCOWY

By móc złowić karpia, zestaw końcowy za-
wsze gra najważniejszą rolę, a nad rybnic-
kim „morzem” jest kluczowy. Wypracowa-
nie brania karpia w pewnym stopniu nie sta-

Plecionka do zadań specjalnych
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nowi tam problemu (oczywiście bez wiedzy 
i szczęścia nie doczekamy się nawet niewiel-
kiego kontaktu ryby z przynętą), sztuką jest 
wyholowanie tej ryby do brzegu. Jak każdy 
wie, na ER obowiązuje zakaz holu z ponto-
nu. Nasz zestaw musi być na tyle mocny, aby 
móc „wytargać” karpia z 400–600 m z wielu 
korzeni, zaczepów, betonów itp. Piotr zapre-
zentował mi zestaw, który stosuje od lat. Ku 
mojemu zdziwieniu jest to zwykły węzeł bez 
węzła – diabeł tkwi jednak w szczegółach. 
Bazę przyponu stanowi plecionka Armadillo 
30 lb, niekiedy nawet 45 lb. Haczyk Curve 
Medium rozmiar 5, stosunkowo jest niewiel-
ki, lecz dzięki swojemu profilowi idealnie 
wbija się w pysk i mocno osadza w wardze 
karpia. Piotr stosuje bardzo długie włosy, 
niekiedy odległość od kulek do kolanka 
haka wynosi 4–5 cm. Około 5 cm od oczka 
haka Piotr umieszcza Kwik Change Weights, 
dzięki któremu hak lepiej odwraca się w 
pysku karpia i pomaga w samozacięciu. Je-
żeli karpie biorą bardzo ostrożnie, przypon 
wyposaża w pozycjoner. 

Waga zimowego karpia ma 
drugorzędne znaczenie

Echosonda z GPS to konieczność 
przy dalekich wywózkach
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Podczas łowienia w „betonach” czy 
ciepłym kanale Piotr preferuje hak 
z grubego drutu Wide Gape Baked, 
który pozwala mu siłowo holować 
karpia do brzegu. Warto zwrócić rów-
nież uwagę na ciężarek, który musi 
się natychmiast wypinać podczas 
brania, dlatego warto mocować go na 
bezpiecznym klipsie. Waga ciężarka 
oscyluje w granicach 250–350 g w 
zależności, w którym miejscu łowimy.  

TAKTYKA NA ER

Rybnik jest ogromnym zbiornikiem, 
skrywa pod wodą wiele tajemnic, co 
w znacznym stopniu utrudnia łowie-
nie karpi. Większość kojarzy Ryb-
nik ze zrzutem ciepłej wody. Jest to 
ciekawe miejsce, lecz godne uwagi 
są pierwsze stanowiska, tj. 1–5, po-
zostałe nie są już tak atrakcyjne pod 
kątem łowienia, min. ze względu na 
dużą liczbę zaczepów. Na ER może-
my również znaleźć miejsce pod tzw. 
Bramą, na „Betonach” w „Lesie” oraz 
„Kotwicy” – to są najbardziej znane 
miejsca. Jak Piotr mówił, najbardziej 
atrakcyjny jest „Zrzut”, „Brama” oraz 
„Kotwica”. Te miejsca regularnie dają 
ryby i pozwalają na odrobinę wię-
cej „komfortu” podczas łowienia, ze 
względu na mniejszą ilość zaczepów 
i twarde dno. Przez środek zbiornika 
przebiega stare koryto rzeki, które 
również jest idealnym miejscem do 
położenia zestawów. Jak stwierdził 
Piotr, karpiarze sami odciągnęli kar-
pie do środkowej strefy zbiornika. 
Dawniej karpie krążyły w przybrzeż-
nych okolicach, więc były łowione z 
odległości niespełna 100 m. W kwestii 
przynęt Piotr stawia na własnoręcznie 
ukręcony towar i sprawdzone miksy 

na bazie rybnych mączek, które nie-
kiedy przełamuje słodką nutą. Oczy-
wiście duży kaliber 24 mm, a nawet 
30/32 mm. Na włos zazwyczaj stawia 
na połączenie 2 × 24 mm oraz poje-
dyncza 32 mm, oczywiście na dłu-
gim włosie. Ulubionym dodatkiem są 
orzechy tygrysie, które są jednym z 
przysmaków rybnickich karpi.

PO PIERWSZE – BEZPIECZEŃSTWO 

Bezwzględnie należy pamiętać o bez-
pieczeństwie. Są to bardzo trudne wa-
runki dla organizmu, dlatego należy 
się starannie przygotować do takiej 
zasiadki. Najważniejsze to namiot, co 
najmniej dwuwarstwowy (najlepiej 
trzywarstwowy: sypialnia wewnętrz-
na, namiot z podłogą oraz narzuta), 
łóżko z matą polarową wraz z cie-
płym śpiworem, ogrzewanie, które 
należy rozsądnie używać oraz termo-
fory. Oczywiście odzież również jest 
bardzo istotna, warto zainwestować 
w odzież termoaktywną oraz Winter 
Suit, czyli zimowy kombinezon do 
ekstremalnych warunków.

Ledkor musi wytrzymać 
otarcia o podwodne zawady

Kulki o aromacie rybnym, 
złamane słodyczą

Echosonda z GPS to konieczność 
przy dalekich wywózkach
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MOCNY SPRZĘT

Kluczowy jest mocny sprzęt, który po-
zwoli nam siłowo holować karpie ze 
znacznych odległości bądź z betonów. 
Piotr używa wędzisko Horizon X5 12 
ft 3,25 lb, które ma duży zapas mocy a 
jednocześnie akcja pozwala pewnie ho-
lować rybę do brzegu. Kołowrotek to 
FX13, który ma niezwykle dużą i głębo-
ką szpulę przeznaczoną do ekstremalnie 
dalekich wywózek. Jako linki głównej 
używa mocnej plecionki. Alternatyw-
nym rozwiązaniem może być materiał 
Illusion 0,39 mm. Oczywiście końcowy 
odcinek 15–25 m zakończony jest od-
cinkiem strzałowym z materiału Snag 
Leader o wytrzymałości minimum 35 lb.

BEZCENNE WSPOMNIENIA

Zimowa zasiadka marzy się każdemu, 
lecz nie każdy ma na tyle odwagi i de-
terminacji, aby przeżyć taką przygo-
dę z karpiami. Zachęcam wszystkich 
do udania się nad Rybnik i polecam 
przeżyć taką zasiadkę, ponieważ to są 
emocje nie do opisania. Mam nadzie-
ję, że rady Piotra przyczynią się do 
waszych sukcesów nad wodą. Dłuuugi włos

Wymoczone kulki 
są najlepsze na duże okazy

Piotr przez cały rok 
łowi okazy na Rybniku

Hol z betonów
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DLACZEGO

PVA?
 Piękny efekt zastosowania PVA

Jakieś cztery lata temu miałem 
moment, kiedy worki PVA 
stale mi towarzyszyły i 
dosłownie na większości wód 
łowienie rozpoczynałem od nich. 
Być może ze względu na modę 
lub też w związku ze zmianą 
łowisk, na których zacząłem łowić, 
powoli odchodziłem od nich. 
Do nęcenia zestawów używałem 
kulek, a na włos zakładałem 
pojedyncze przynęty, eliminując 
prawie wszelkie inne rozwiązania. 
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O to typowy obraz tego, co możecie zobaczyć w me-
diach społecznościowych i na stronach firm węd-
karskich: bardzo często jasny pop-up na przyponie 
Ronnie Rig lub podobnym, zarzucony po prostu 

jako pojedyncza przynęta lub położony na dywanie z kulek lub 
w miejscu zanęconym rozproszonymi kulkami. Nie zdziwił-
bym się, gdyby okazało się, że 80 proc. karpiarzy łowi obecnie 
w ten sposób.
Woreczki PVA pozostały schowane na wszelki wypadek i w 
późniejszym okresie rzadko ich używałem. Jednak w tym roku 
wróciłem do worków PVA, co pozwoliło mi złowić kilka bar-
dzo ładnych ryb. Podejście to może być wyjątkiem od reguły, 
ale wydaje się, że zastosowanie woreczków PVA przyniosło 
kilka dodatkowych brań, w przeciwieństwie do klasycznego 
zestawu z samą przynętą. 
Większość ludzi wie, że w tym 
sezonie łowię nad Grenville Lake. 
Mogę się pochwalić znacznymi 
sukcesami. Jednak z powodze-
niem używałem także woreczków 
PVA wcześniej w miejscach ta-
kich, jak Berners Hall Fishery.   
Mój krótki, łamany sztywny przy-
pon nie wejdzie zapewne do an-
nałów historii, ale nad Grenville 
powinien zostać z całą pewnością 
zmieniony na zestaw z worecz-

kiem PVA. W łowisku tym bardzo popularną taktyką jest 
położenie zestawu z pop-upem na dywanie z przynęt. Bez 
wątpienia tego rodzaju rozwiązanie będzie się sprawdzać, gdyż 
wielu wędkarzy łowiących w ten sposób odnosi spore sukce-
sy. Jednak dla mnie zastosowanie woreczków PVA całkowicie 
odmieniło sytuację. Muszę tutaj także podkreślić, że nie mó-
wię o sytuacji, w której to tylko trzecia wędka uzbrojona jest 
w zestaw z woreczkiem PVA. Stosuję tę metodę na wszystkich 
trzech wędziskach i bardzo często zarzucam zestawy w to samo 
miejsce.
Pewnego razu nad Grenville miałem ryby przez całą zasiad-
kę, ale złowiłem tylko jedną na pop-upy. Czułem, że powi-
nienem mieć ich więcej. Springer Army wskazywały na ak-
tywność ryb. Miałem już wracać do domu, ale pomyślałem, 

że zarzucę w to samo miejsce zestaw z wo-
reczkiem PVA, aby sprawdzić co się stanie. 
Nie później niż po 15 minutach wyholowa-
łem blisko 20 kg rybę, a po pięciu minutach 
miałem kolejne branie. Zrobiło się późno, ale 
zanim podjąłem decyzję o powrocie, udało 
mi się złowić jeszcze dwie ryby. ?

 Nie rozmyślaj o używaniu 
woreczków, lecz załóż je 
na wszystkie trzy wędki

Przypon z miękkiej plecionki 
to kluczowy element sukcesu 
łowienia z woreczkami

Nie podążaj za „stadem”, używając 
przewidywalnego zestawu z pop-upem 
– sięgnij po woreczki

Większe pop-upy, które karpie 
często spotykają, tym razem są 
zastąpione przez małe przynęty
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Poproszono mnie, abym napisał w tym ar-
tykule o tym, co sprawiło, że fortuna się od-
wróciła. Analizując sytuację, powiedziałbym, 
że stanowisko, na którym łowiłem lub też 
miejsca, gdzie zarzucałem zestawy były bez 
wątpienia jednymi z najbardziej obleganych 
na całym jeziorze. Tamtejsze ryby regularnie 
otrzymywały kulki oraz napotykały na pop-
-upy i mówiono mi, że pod wpływem węd-
karskiej presji zyskały pewną wiedzę. 
Myślę, że powody, dla których woreczki PVA 
zadziałały, są wielorakie. Ponieważ na łowi-
sku tym obowiązuje zasada nęcenia wyłącz-
nie kulkami, to woreczki z pokruszonymi 
kulkami oferują coś zupełnie odmiennego. 
Choć są to wciąż kulki, to jednak w kawał-
kach. Bez wątpienia mechanika miękkiego 
przyponu działa całkowicie inaczej i jestem 
pewien, że sprawia karpiom kilka proble-
mów, których nie znały. Jestem przekonany, 
że gdyby nie ryzyko splątania zestawu, uży-
walibyśmy miękkich przyponów z plecionki 
znacznie częściej niż zwykle to robimy. W 
przypadku zestawu z woreczkiem taki pro-
blem nie zachodzi. Myślę też na koniec, że 
ważnym czynnikiem jest wabiąca porcja za-
nęty. Jedno zassanie dużego karpia sprawia, 
że pochłania on całą zawartość woreczka, 
przynętę i wszystko inne. Bez wątpienia jest 
to bardziej kusząca oferta dla karpia niż je-
dzenie pojedynczych kulek.
Oprócz pokruszonych kulek zawsze dodaję 
do woreczka jakąś formę oleistego dodatku. 
Na innych łowiskach dodaję pellety o średni-
cy 2 mm, ale nie można ich używać nad Gre-
nville, więc tutaj zostawiam same pokruszone 
kulki. Taki oleisty dodatek jest decydującym, 

dodatkowym środkiem wabiącym, który 
wypływa przez kilka godzin – jeśli woreczek 
znajduje się w wodzie wystarczająco długo. O 
tej porze roku ważną rzeczą jest to, aby stoso-
wać olej lekki, np. olej konopny. Oleje rybne 
warto zostawić na cieplejsze miesiące.
Zabieram ze sobą dużo mniejsze przynęty w 
porównaniu z tym, z czym przez większość 
czasu karpie mają do czynienia. Często są to 
6-mm lub 8-mm kulki lub też ziarno kuku-
rydzy firmy Enterprise. Przypon jest bardzo 
krótki, zawiązany na plecionce Reflex Camo 
do haczyka w rozmiarze 6, który doskonale 
wyważa małą przynętę.
Bardzo krótki przypon wraz z wyważoną przy-
nętą oraz 85-gramowym ciężarkiem zapewnia 
idealną prezentację. Myślę, że przez większość 
czasu, jeśli tylko karpie są zainteresowane, 
sama przynęta jest mało istotna. Wszystko 
polega na zassaniu całej porcji pokruszonych 
kulek lub pelletów. Kiedy ta metoda zadziała, 
przypon automatycznie podrywa się i trafia do 
pyska karpia.
Warto tu wspomnieć o tym, że na łowisku 
Grenville obowiązuje ogra-
niczenie wielkości ciężarka 
do 85 gramów. W związku z 
tym często ryby są poza za-
sięgiem. Dlatego też o tej po-
rze roku na wielu łowiskach 
karpie znajdują się na środku 
jeziora. Najlepszym rozwią-
zaniem jest wówczas znale-
zienie się jak najbliżej ryb. 
Jestem pewien, że w takiej sy-
tuacji mogę zarzucić dobrze 
zawiązanym woreczkiem 

Widzieliście kiedykolwiek 
takie łuski?

Małe przynęty, jak pokruszone 
kulki i 2-mm pellety to idealne 
wypełnienie woreczka

Kulki o średnicy 6–8-mm lub pojedyncze 
ziarno sztucznej kukurydzy to idealne 
przynęty do woreczków PVA
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PVA równie daleko, jeśli nie dalej niż 
zestawem z pojedynczą przynętą.  Po 
dodaniu wagi pokruszonych kulek i 
składników oleistych uda się zapew-
ne osiągnąć w sumie wagę 110–130 g. 
Dzięki właściwemu zawiązaniu wo-
reczka i jego skompresowaniu możli-
wy jest jego bardzo daleki lot. 
Wspomniałem o właściwym zawią-
zaniu woreczka, jednak sam proces 
zaczyna się już od tego, co do niego 
włożymy. Duże przynęty nie wcho-
dzą tu w grę, gdyż w woreczku pozo-
stanie dużo powietrza i całość będzie 
zniekształcona. W efekcie uzyskamy 
zarówno niedokładne, jak i niezbyt 
dalekie rzuty. Wspomniałem już, że 
tutaj stosuję same pokruszone kulki, 

ale na innych łowiskach 
dodaję pellety o średnicy 
2 mm. Przed zawiąza-
niem woreczka wlewam 
do niego odrobinę oleju. 
Nie lubię maczać worecz-
ków w oleju, gdyż opóź-
nia to czas rozpuszczania 
się PVA, szczególnie w 
zimnej wodzie. Jednak-
że z uwagi na głębokości, z jakimi 
mamy do czynienia nad Grenville, 
czasami przed zarzuceniem zesta-
wu zamaczam woreczki w oleju, 
aby być pewnym, że dotrą one do 
dna bez ryzyka wcześniejszego 

rozpuszczenia. Warto o tym pamiętać, kiedy 
łowimy w głębszych jeziorach. W środku zimy, 
kiedy temperatury są niskie, nie jest to tak duży 
problem.
Jeśli chodzi o same rzuty, to możecie być pew-
ni, że wyjdą wam źle, gdy którykolwiek z ele-
mentów będzie mokry. Brzmi to dość oczywi-
ście, ale mimo masy woreczków zawiązanych 
na zestawach i gotowych do rzutu, musicie 
być pewni, że wasz przypon, ciężarek i przy-

nęta są całkowicie suche przed zawiązaniem 
kolejnego woreczka i kolejnym rzutem. Jest 
to szczególnie dotkliwe w przypadku łowi-
ska Grenville, gdyż nie można tam stosować 
żadnych liderów i wszystkie woreczki trzeba 
wiązać zgodnie z panującymi tam wymogami. 
Staram się osuszyć ręcznikiem ciężarek i przy-
pon, wydmuchując wodę z otworu w ciężarku 
oraz wszelkich wstawek i nasadek. Następnie 
wkładam cały przypon i ciężarek do torebki z 
suchym krylem w proszku i zwracam uwagę, 
aby cała pozostała wilgoć zniknęła. Uwierzcie 
mi, że jeśli nie zrobicie czegoś podobnego, to 
wasze woreczki PVA albo rozpuszczą się pod-
czas wiązania, albo też eksplodują w trakcie 
rzutu.

Musisz się upewnić, aby przed zawiązaniem 
woreczka wszystko było suche, inaczej zapłacisz 
wysoką cenę na wykonanie dalszych rzutów

Używam centrycznych ciężarków o wadze 85 g, 
jednak całość wraz z woreczkiem jest dużo cięższa, 
co pozwala na wykonanie dalszych rzutów

Jak w każdym przyponie, konieczny 
jest sprawdzony, ostry haczyk

REKLAMA
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Chciałbym teraz poświęcić trochę czasu na omówie-
nie mojego sposobu wiązania woreczków oraz tego, 
że stosuję woreczki w dwóch wielkościach, w zależ-
ności od odległości, na jakiej łowię.  Każdy z worecz-
ków jest wiązany nieco inaczej.
Warto tutaj wspomnieć, że w większości sytuacji 
używam szybko rozpuszczalnych (fast melt) worecz-
ków Rapide. Wyjątkiem jest łowienie latem, kiedy ło-
wię w głębokiej wodzie. Podczas łowienia w płytkich 
miejscach, co ma miejsce zwykle latem, całkowicie 
wystarczają woreczki szybko rozpuszczalne. Jednak 
o tej porze roku woda jest zimniejsza i choć łowię 
głębiej, to jak wcześniej wspomniałem, stosuję olej 
do wydłużenia rozpadu woreczków.
Najczęściej podczas mojego łowienia stosuję system 
PVA Rapide Loader i preferuję woreczki w rozmia-
rach 60 × 130 mm. System ten jest niezwykle prosty 
w zastosowaniu i służy do szybkiego i skutecznego 
wiązania woreczków PVA. Wiążę je w tradycyjny 
sposób, wkładając na początek przynętę, następnie 
dodaję zanętę, a na koniec ciężarek. Całość skręcam i 
zalepiam, starając się robić to tak, aby wszystko było 
jak najbardziej skompresowane. Dzięki narzędziu do 
napełniania całość od początku do końca trwa mniej 
niż minutę.
Jeśli łowię na odległościach większych niż 120 me-
trów (raz jeszcze: wszystko to jest zależne od waszych 
umiejętności rzutowych, możecie w razie potrze-
by zmniejszyć odległości, ale zasada pozostanie ta 
sama), wówczas wiążę woreczki nieco inaczej.
Więcej czasu poświęcam na sprawdzenie, czy wo-
reczki są zawiązane bardziej ciasno i skompresowa-
ne jak najlepiej. Nadal wykorzystuję narzędzie do 
napełniania, ale woreczki zawiązuję taśmą, a nie po-
przez zwilżenie i przyklejenie. Na samym początku 
wkładam ciężarek, potem pokruszone kulki i pellety, 
a na końcu przynętę. Dzięki temu ciężar woreczka 
przesunięty jest do przodu i woreczek leci znacznie 
dalej. Zmniejszam wielkość woreczka do rozmiarów 
55 × 120 mm, co tworzy mniejszą paczkę i pozwala 
wydłużyć rzut.
Na koniec jedna rzecz, o którą wiele osób pyta mnie 
pod moimi relacjami na żywo na Facebooku, nad 
wodą i podczas dni otwartych w sklepach. Dotyczy 
ona tego, jak długo pozostawiam zestaw w wodzie 
przed kolejnym jego zarzuceniem. Kwestia ta jest 
szczególnie ważna, kiedy stosujemy woreczki PVA. 
Odpowiedź w dużej mierze zależy od łowiska, na któ-
rym łowię, ilości pływających tam ryb i panujących 
warunków. Tutaj na przykład łowienie z woreczkami 
jest dość rzadkie w porównaniu z łowieniem na samą 
przynętę. Dlatego też prawdopodobnie, gdy nie bę-
dzie brań, będę przerzucał zestawy co sześć godzin. 
Jest to wystarczający okres, aby oleje i pokruszone 
kulki wykonały swoje zadanie – po tym czasie będą 
one prawdopodobnie stawały się mniej atrakcyjne.

Najpierw wkładam zestaw 
z przynętą

Następnie dodaję zanętę, a potem ciężarek. 
Zanim skręcę woreczek, zwilżam go i skle-
jam przy użyciu narzędzia do napełniania

Wkładam na początku ciężarek, a potem 
wiążę bardzo ciasno za pomocą taśmy 

Gotowy do zarzucenia

KROK PO KROKU: 

Sposób napełniania woreczków PVA
1/ WIĘKSZE WORECZKI:

1/ MNIEJSZEE WORECZKI (do dalekich rzutów)

1 2

1 2

Ponieważ nie łowię w konkretnych miej-
scach, każdy rzut spowoduje położenie 
zestawu w nieco innym miejscu, co może 
sprawić, że wyląduje bliżej kilku ryb niż w 
poprzednim rzucie.
Jeśli łowicie w łowisku pełnym ryb i nie mie-
liście żadnego brania, choć sądzicie, że bra-
nia takie powinny być, to odpowiedzią może 
być bardziej regularne przerzucanie zesta-
wów. Z drugiej strony, jeśli łowię zestawem 
precyzyjnie zarzuconym w jedno miejsce, 
to skłaniam się ku pozostawieniu zestawu 
z woreczkiem na dłuższy czas. Tak jak po-
wiedziałem, zależy to od specyfiki łowiska, a 
często zdarza się, że jakaś decyzja sprawdzi 
się akurat konkretnego dnia.    

Polub nasz profil 
Saenger Polska na FB
www.saengerpolska.plKontakt: Łukasz Tomczak - Dyrektor/CEO - Tel. +48 501-656-650 - lt.saenger_polska@op.pl - www.saengerpolska.pl
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Dużo korzyści daje wlanie 
do woreczka oleju

Używam woreczków w dwóch 
rozmiarach, w zależności od 
pożądanej odległości rzutu
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WYWÓZKA
ŁOWIENIE Z DALEKA

W dzisiejszych czasach wywózka zestawów jest 
bardzo popularna i nie ma się czemu dziwić. 
Presja wędkarska rośnie wraz z odległością na 
akwenie, a ryby reagują na ten efekt, 
przebywając na otwartej wodzie. Jeśli pozwalają 
na to regulacje na danym łowisku i możliwa 
jest wywózka zestawów z dala od brzegu, 
warto spróbować i tym samym zwiększyć 
szansę na złowienie pięknego okazu.

Obecnie, w nowoczesnym karpiarstwie sportowym wszystko jest 
o wiele łatwiejsze dzięki sprzętowi, który możemy kupić, takiemu 
jak pontony wyposażone w silnik elektryczny, znacznie ułatwiający 

wywózkę.

WSZYSTKO POD KONTROLĄ

Możliwość wywózki zestawu oraz zanęty pon-
tonem na większości wód stanowi naj-

lepszą możliwość zaprezentowania 
przynęty, zarówno pod względem 
dobrej lokalizacji i znalezienia 
odpowiedniego miejsca. Przy 
pomocy echosondy możemy roz-
planować nasze łowisko od A do 
Z. Kolejną ogromną zaletą jest za-
nęcenie stanowiska. Ponton daje 
możliwość dostarczenia do wody 
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Nocna zdobycz

Elementy mojego 
zestawu końcowego

Plecionka zapewnia lepszą 
sygnalizację brań

methodix
Przełożenie: 5.2: 1

Pojemność szpuli: 0,30 mm / 280 m

Wielkość: 4000 i 5000

Cena od 174,90 zł 

www.facebook.com/mivardi

www.mivardi.com

Kołowrotek
methodix
Stworzony do metody
g średniej wielkości kołowrotek o lekkim i mocnym  
 korpusie grafitowym
g precyzyjnie wyważona podwójna rączka
g zbalansowany komputerowo wirnik
g 8 cienkich łożysk kulkowych zapewnia płynną pracę
g wałek zapobiegający przed skręcaniem
g szpula obrabiana CNC do długich rzutów
g idealny kołowrotek do połowu metodą  
 oraz klasycznym feederem
g w komplecie zapasowa szpula

w bardzo krótkim czasie dowolnej ilości zanęty. Nie ma tu mowy o cięż-
kiej pracy, tak jak w przypadku zanęcania łowiska przy pomocy kobry czy 
spomba – zwłaszcza, że oba sposoby bardzo ograniczają odległość nęcenia. 
Największą zaletą jest jednak to, że możemy umieścić zestaw dokładnie w 
wybranych przez nas lokalizacjach i to przy dużej, prawie stuprocentowej 
pewności, że nasz zestaw leży na dnie, dokładnie tak jak tego chcemy, bez 
możliwości splatania przy rzucie. 

WYPOSAŻENIE

Gumowe pontony i silniki są integralną częścią wyposażenia. Innym 
alternatywnym rozwiązaniem jest łódka zdalnie sterowana, która jest 
bardzo interesująca głównie ze względu na dużo mniejsze gabaryty. 
Kolejnym niezbędnym elementem są kołowrotki o wyjątkowo dużych 
szpulach, które mogą pomieścić wystarczającą ilość żyłki lub plecionki. 
Ostatnio jestem zwolennikiem plecionki, a to z powodu niemal zero-
wej rozciągliwości w porównaniu do żyłki. Napięcie naszego zestawu 
za pomocą plecionki jest znacznie łatwiejsze i bardziej czułe, przez co 
wyczuwalne są nawet najdelikatniejsze brania ryb. 
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KROK PO KROKU: Montaż zestawu końcowego

Odetnij plecionkę przyponową o długości 
ok. 30 cm

Przełóż plecionkę przez pierścień i przy-
wiąż około 4 cm od jednego końca

Utwórz pętlę na końcu, załóż przynętę i 
zabezpiecz stoperem

Umieść pierścień na haczyku w miejscu 
zgięcia łuku kolankowego

Owiń hak 5 razy i stwórz tzw. 
węzeł bez węzła

Umieść pozycjoner na oczku haka

Przełóż plecionkę przez tuleję antyspląta-
niową, a na końcu utwórz pętelkę

Na Shock Shield nałóż tulejkę ochronną 
oraz bezpieczny klips i zakończ krętlikiem

Zestaw jest gotowy

1 2 3

4 5 6

7 8 9

Stosowanie większej średnicy żyłek lub plecionek jest zależne od ilości 
podwodnych elementów, takich jak zatopione drzewa, ostre kamienie, 
roślinność podwodna oraz wiele innych pułapek, które czekają pod wodą. 
Musimy zdać sobie sprawę, że łowiąc na bardzo długich dystansach po-
nosimy wielkie ryzyko, gdyż podczas holu musimy rybę przyciągnąć z 
dużej odległości lub gdy płyniemy po rybę, musimy pamiętać o luzie na 
lince. Czas w obu przypadkach jest dłuższy niż czas holu ryby przy łowie-
niu z rzutu. Dlatego bardzo istotne jest, aby nasz sprzęt był odpowiednio 
dobrany do planowanego sposobu połowu.

KARPIE NA GIGANCIE
Rod Pod Territory Giant

Nasz gigant. Zaprojektowany tak aby sprostać największym zbiornikom śródlądowym. Bardzo stabilny, 
wyposażony w długie, regulowane elementy, pozwalające ustawić wędki wręcz w pozycji pionowej.  
Standardowo wyposażony w buzz bary mieszczące jednocześnie 4 wędki. Dedykowany do najwięk-
szych kołowrotków typu „Big Pit” i najtrudniejszych warunków jakie możemy napotkać nad wodą. 
W komplecie z pokrowcem. 

ROD POD TERRITORY GIANT

abramis@abramis.com.plwww.mikado.pl

KM_RodPodTerritoryGiant_210x297-v2.indd   1 2019-02-05   12:01:42

Albinos, który wziął 
z ponad 150 m

MONTAŻ

Montaż końcowy jest najważniejszą częścią sprzętu. Pod-
stawową jest sztywny fluorocarbon, który musi przetrwać 
wszystkie warunki wokół naszego zestawu. Używam sztywne-
go fluorocarbonu Shock Shield o średnicy 0,42 mm na ostat-
nich 15 metrach. Dzięki swoim właściwościom jest on wyjąt-
kowo odporny na ostre krawędzie skorup, ponadto doskonale 
tonie i jest prawie niewidoczny w wodzie. Łowienie na zestaw 
z bezpiecznym klipsem jest już standardem w nowoczesnym 
wędkarstwie karpiowym i daje świetną możliwość szybkiej 
wymiany ciężarka lub kamienia na gumce. Mój zestaw koń-
cowy wykonany jest z plecionki przyponowej Strip Shield o 
wytrzymałości 25 lb, która perfekcyjnie tonie i jest odporna 
na czynniki zewnętrzne, np. na raki. Kiedy po braniu mam 
wskoczyć w ponton i płynąć po rybę, muszę być pewien, że 
cały zestaw mocno trzyma moją zdobycz. W takim wypadku 
wybieram odpowiedni hak i przypon, który daje mi taką pew-
ność. Haki M-Point BN w rozmiarze 6 to oczywisty wybór 
– ten idealnie ostry i chwytliwy hak zapewnia szybki obrót 
haka i wbicie w dolną wargę karpia, nawet przy ostrożnym 
zassaniu. Dla zapewnienia jeszcze większego sukcesu do wło-
sa został dowiązany pierścień nałożony na hak, co przyczynia 
się znacząco do poprawy funkcjonowania całego przyponu. 
Opisany zestaw jest absolutnie niezawodny, funkcjonalny i 
mogę na niego zawsze liczyć.
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BLOW BACK RIG
Jeden z najbardziej chwytnych zestawów, trudnych do wyplucia przez karpia, dzięki zastosowaniu umocowaniu przynęty przy po-

mocy pierścienia poruszającego się po trzonku haczyka. Przypon połączony jest z linką główną poprzez zawias, co umożliwia mu 

naturalną prezentację. 

ROUND STEEL RING 
ASSORTIMENT
Zestaw 30 stalowych 
kółek o 3 średnicach 

LINE ALIGNER SLEEVES
Kamuflażowe nasadki 
gumowe (pozycjonery) 
zakładane na haczyk 
w celu zabezpieczenia 
węzła, oraz wspoma-
gające w skutecznym 
zapięciu ryby

STOP BOILIE KIT
Zestaw stoperów 
do kulek o różnej 
długości

REPTILIAN COATED
Plecionka przyponowa w 
plastikowej otulinie, która 
zabezpiecza przed przetar-
ciem. Zalecana wytrzyma-
łość: 35 lb

HOOK XC1
 Offsetowy hak ze 

stali wysokowęglowej 
z zakrzywionym 

ostrzem i wygiętym 
oczkiem o 13° do 

środka
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BLOW BACK RIG
FLAT LEAD CLIP & TAIL RUBBER

Zestaw składający się z płaskiego klipsa 
bezpiecznego, doskonale układającego się 

na dnie, z nasadką gumową, stoperem 
i stalową szybozłączką, umożliwiająca 

błyskawiczną wymianę przyponu. Klips 
i szybkozłaczka wykonane z materiału 

kamuflażowego    

RIG TOOL 
Narzędzie 3 w 
1. Do zaciskania 
węzłów, tworzenia 
pętli w leaderach 
oraz ściągania 
zewnętrznej po-
włoki z plecionek 
w otulinie

PRO BRAID SCISSORS 
Niezwykle ostre i precyzyjne, sprężynowe 
nożyczki do cięcia plecionek  

DODATKOWE AKCESORIA

HELICOPTER-CHOD SWIVEL
Krętlik z oczkami o dwóch różnych średnicach, stoso-
wany do zestawów helikopterowych, typu Chod, oraz 
do szybko wymiennych przyponów

AKUA-BRAID STRETCH LEADER
Bezrdzeniowy, tonący i niezwykle odporny na 

przetarcie materiał do użycia jako leader. Poleca-
na wytrzymałość: 30 lb

Elementy zestawu Blow Back Rig zostały wykonane na 
bazie akcesoriów LAST METER firmy PROLOGIC

Węzeł bez węzła

1,5 cm zdjętej 
otuliny
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Wielki karp z Balatonu
Olbrzymie europejskie wody zawsze przyciągają uwagę, a w przypadku ło-
wiska karpiowego nie ma chyba większego zbiornika niż potężne jezioro 
Balaton na Węgrzech, które jest obecnie jednym z największych natural-
nych zbiorników w Europie. 
Ostatnio jezioro Balaton stało się bardzo popularne z uwagi na organizację wy-
sokiej rangi zawodów oraz odwiedzin wielu znanych wędkarzy, którzy zwró-
cili uwagę na tę olbrzymią wodę. Częste odłowy sieciowe zostały zatrzymane 
i dzięki wielu udanym zarybieniom każdy może liczyć na wiele brań. Jednak 
niełatwo tam o naprawdę duże okazy, które bez wątpienia żyją w mętnych 
głębinach jeziora. Oczywiście wyśledzenie takich dużych ryb jest praktycznie 
niemożliwe i musimy liczyć na łut szczęścia, ale co jakiś czas pojawia się świet-
na informacja, jak ta, że potwierdzone zostało złowienie po raz pierwszy ryby 
powyżej 30 kg. Wielki karp pełnołuski ważył 30,10 kg. Został on złowiony w 
północnej, głębszej części zbiornika. Ryba wzięła z odległości około 280 me-
trów na dwie 24-mm kulki. Hol był spektakularny i trwał około 40 minut.  

80-funtowy śnieżny karp z Chorwacji
Nie każdy lubi łowienie karpi w zimie i żeby się o tym przekonać, wystarczy 
wybrać się nad większość zbiorników podczas zimowych miesięcy. Dla wielu 
ludzi jest to jednak ulubiony okres w roku i u większości wędkarzy łowienie 
karpi w najtrudniejszych warunkach wzbudza szacunek. 
Łowiąc zimą, można wyznaczać sobie także konkretne cele. Dla niektórych jest to 
złowienie karpia podczas świąt Bożego Narodzenia, o czym możecie przeczytać 
w innych relacjach. Jednak każdy chciałby złowił karpia podczas opadu śniegu. 
Nie każdemu to się udaje. Jednak co jakiś czas wszystko układa się tak, że potem 
można cieszyć się wyjątkowością takiego połowu. Tak było w przypadku Hansa 
van Keijzerswaarda, który odwiedził słynne jezioro Sumbar w Chorwacji. Hans 
złowił podczas opadu śniegu absolutną bestię, karpia pełnołuskiego o wadze 
36,5 kg. Niestety, nie znamy zbyt wielu szczegółów tego połowu, ale wiemy, 
że Hans złowił jeszcze kilka innych ryb w okolicach 30 kg, co jeszcze bardziej 
podkreśla wyjątkowość tego zimowego osiągnięcia. Wszystkie ryby złowił na 
kulki Nutrabaits Trigga Ice.  

Rzadko spotykany wielki karp 
pełnołuski z jeziora Balaton

DOOKOŁA 
ŚWIATA
  REDAGUJE STEVE BRIGGS

Niezwykły połów Hansa 
van Keijzerswaarda ze śniegiem w tle
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Wędkarska gwiazda z Belgii Alijn Danau opowiedział nam o swo-
jej wspaniałej zasiadce nad jedną z trudnych wód w jego rodzin-
nym kraju. Kiedykolwiek pojawiają się informacje od Alijna, to 
zawsze oznaczają one coś naprawdę specjalnego. 
W tym przypadku okazało się, że złowił dwie największe ryby łowi-
ska. Lustrzeń zwany Jorre ważył 29,6 kg, a największy karp pełnołu-
ski w tym jeziorze nosi nazwę Vladimir. Niestety, nie jest znana jego 
waga. Obie ryby zostały złowione w łowisku Heikant.

Na zdjęciu obok – Alijn Danau 
i jego największy lustrzeń z Heikant

DOOKOŁA ŚWIATA

Rok temu Jamie Clossick zmienił swoje życie – zaczął organizo-
wać wyprawy do krajów bałkańskich. Stały się one ostatnio bar-
dzo popularne, gdyż złowiono tam kilka największych karpi na 
świecie. Szczególnie Chorwacja staje się częstym celem wypraw 
dla łowców dużych karpi. Oczywiście przez większość czasu Jamie 
jest zajęty szukaniem klientów i obserwowaniem jak inni łowią 
ryby. Ale kiedy nadarza się okazja, zawsze znajduje czas na własne 
wędkowanie. Jednym z jego głównych postanowień była wyprawa 
na ryby podczas świąt Bożego Narodzenia i oczywiście złowienie 
świątecznego karpia. Jego wybór padł na pewne jezioro w Chor-
wacji i wraz z przyjaciółmi postanowili osiągnąć zamierzony cel. 
Jamie tak to opowiada: Po jesiennych i zimowych nocach w Chorwa-
cji, kiedy łowiliśmy ryby powyżej 20 kg przyszedł w końcu czas na 
ryby ponad 30 kg. Była to wspaniała podróż, podczas której biłem 
swój rekord życiowy aż sześć razy, łowiąc pięć różnych ryb od 29 kg 
aż do 29,9 kg. Był to rok zmian w każdej dziedzinie mojego życia i 
niełatwo mi było się przestawić, ale wielkie podziękowania składam 
„Szalonemu Frankowi”, który od razu zgodził się na wspólny wyjazd 
na ryby podczas Świąt i Nowego Roku. Złowienie 30-kg ryby – kolej-
nego rekordu życiowego w Święta było czymś niesamowitym. Duże 
podziękowania dla wszystkich kompanów, którzy łowili ze mną i ra-
zem świętowali (choć dzisiaj jesteśmy wszyscy trochę sterani, gdyż 
zgasiliśmy światło o 8 rano). Ryba o wadze 31,8 kg była drugą w 

granicach 30 kg, którą złowiłem podczas tej zasiadki. Nigdy nie wia-
domo, co może się za chwilę pojawić, gdyż w wodzie pływa sporo ryb 
powyżej 35 kg i 40 kg.  Możemy marzyć! 

Bożonarodzeniowa trzydziestka Jamie’ego Clossicka

Wielki sukces nad Rainbow Lake

Czyli nadal tu jest. 
Scar Face o wadze 41,8 kg

Nie da się zbyt długo pomijać w informacjach jeziora Rainbow. To 
niezwykłe łowisko zaskakuje każdego. Wciąż łowi są tam duże ryby, 
z których przecież słynie. Wielkie ryby łowi się rzadziej, ale wciąż 
jest to miejsce, które każdy chce odwiedzić. 

To, co jest zdumiewające, to jego możliwości regeneracyjne. Nie 
wszyscy wiedzą, że większość starych, dużych ryb już nie pływa w 
wodach tego jeziora. Żyje tam całe nowe pokolenie potworów z Ra-
inbow. Jakiś czas temu krążyły pogłoski, że padła ostatnia najstarsza 
ryba zbiornika – olbrzymi karp pełnołuski Scar Face Common. Jed-
nak miło mi zakomunikować, że plotki można włożyć między bajki, 
gdyż ostatnio karp ten został złowiony i ważył 41,8 kg. Holenderski 
wędkarz Dominik Van Den Eijkhof łowił wraz ze swoim przyjacie-
lem Frankiem Wijnandsem na stanowisku 16 i tam też zaciął naj-
większego mieszkańca Rainbow. Ostatni raz Scar Face był widziany 
na początku 2018 roku. Pewnie dlatego ludzie myśleli, że spotkało 
go najgorsze. Jednak ta ryba przez długi czas zawsze umiała unikać 
wędkarzy i dlatego wygląda tak dobrze.
Jednym z wędkarzy, który zawsze ma brania nad Rainbow, jest Colin 
Richards. Przez większość swojej ostatniej zasiadki był na stanowi-
sku 18 i sprawy nie wyglądały najlepiej. Przyszedł wtedy przymro-
zek, co spowolniło brania na jeziorze. Jednak Colin był wytrwały i 
na koniec pierwszego tygodnia swojej zasiadki, złowił dwie ryby po-
wyżej 20 kg oraz jednego karpia pełnołuskiego o wadze 30 kg. Drugi 
tydzień był trudniejszy, ale po raz kolejny zadziałał słynny Big Fish 
Thursday i karpiarz wyholował wspaniałego karpia pełnołuskiego o 
wadze 33,5 kg. A jeśli tego było mało, pod ręką był Oli Davis, który 
zrobił zdjęcia. 

Zasiadka Alijna

Największy prezent świąteczny 
Jamie’ego Clossicka
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Zimy mogą być w Danii dość surowe, ale zanim pojawiła się naj-
gorsza pogoda Morten Rasmussen znalazł chwilę na szybki wy-
pad nad wodę. Właściwie miał do dyspozycji jedynie dwanaście 
godzin, co zawsze jest wyzwaniem, jeśli chcemy złowić rybę. 
Jest to tym bardziej wymagające, jeśli łowimy na takim ogólnodo-
stępnym jeziorze jak dwustuhektarowe jezioro Sorø.  Ale pomimo 
braku czasu udało mu się złowić wspaniałego karpia pełnołuskie-
go o wadze 15,3 kg na prosty przypon typu Blow Back z haczykiem 
Mugga w rozmiarze 4. Na wyprawę zabrał mieszankę kulek Sticky 
Baits Krill i Manilla, ale w sumie tylko pół kilograma. Była to noc-
na zasiadka, więc Morten musiał robić wszystko w ciemnościach. 
Umieścił zestawy na przybrzeżnym spadzie bardzo blisko brzegu w 
miejscu, gdzie twarde żwirowe dno przechodziło w miękki muł. Naj-
ważniejsze branie miało miejsce o 2 rano. 

Karp z francuskiego kanału
Ludzie zawsze mówią o rzekach Europy jako ostatnim wyzwaniu dla 
łowców karpi, ale tak samo można traktować również kanały. Z wyjąt-
kiem Belgii i może Holandii, gdzie łowienie w kanałach jest bardziej 
popularne, w pozostałej części Europy rzadko się zdarza, że ktoś łowi 
karpie w kanałach. 
Oczywiście Francja ma wiele kanałów, w których żyją ładne ryby. Dla każ-
dego, kto włoży nieco wysiłku, są to w większości przypadków nieodkryte 
raje. Alexandre Debure zna potencjał takich miejsc i postanowił poświęcić 
im nieco uwagi. Świetną rzeczą tego typu łowienia jest to, że kluczowe jest 
właściwe miejsce i kiedy wiemy już, gdzie znajdują się ryby, to zasiadka nie 
musi trwać zbyt długo. Alexandre wiedział, że jest we właściwym miejscu 
podczas swojej jednodniowej zasiadki i dowiódł tego, gdy złowił wspania-
łego lustrzenia o wadze 20 kg. Aby złowić rybę użył kulek Sticky Baits Krill 
z białym pop-upem Krill. 

Zimowe piękności z Jarlat
Łowisko Lac de Jarlat może się ostatnio pochwalić świetnymi wyni-
kami. To blisko trzyhektarowe jezioro położone blisko Limoges w 
środkowej Francji jest odpowiednie dla czterech wędkarzy. Znajdu-
ją się tam również dwa dobrze wyposażone domki kampingowe dla 
karpiarzy. 
Ian Porteus i Paul Turner byli dwoma pierwszymi klientami firmy Armfield 
Angling, którzy odwiedzili to łowisko. Złowili tam 33 ryby, a największa wa-
żyła 23 kg! Skuteczna okazała się mieszanka przynęt i pelletów firmy Eddie 
Sterckx Red Angel. Na zdjęciu widnieje karp z Jarlat oraz Damien David 
z Eddie Sterckx Bait, który łowił lustrzenie i karpie pełnołuskie w okoli-
cach 15 kg. Łatwo dostrzec, jak duży potencjał mają te wspaniałe ryby. 
Paul Armfield także znalazł czas, by odwiedzić Jarlat i szybko udało mu 
się wyholować lustrzenia powyżej 15 kg. Chodził on od stanowiska do 
stanowiska i w sumie złowił siedem ryb, stosując zestaw z klipsem i rurką 
antysplątaniową, a przynętą był wyważony wafter. 

Duńska przyjemność

Efekt krótkiej zasiadki 
Mortena Rasmussena

Wspaniały połów 
Alexandre’a Debure’a z kanału  

Wspaniały lustrzeń z Jarlat 
z dużym potencjałem

Szczęśliwy powrót Simona Crowa

Być może część osób nie wie, że Simon Crow był jednym z pierw-
szych brytyjskich wędkarzy, którzy łowili na olbrzymim zbiorni-
ku Bin El Ouidane w Maroku. Miało to miejsce ponad dziesięć lat 
temu, a towarzyszył mu Steve Briggs. 
Podczas tej podróży Simon złowił wiele karpi o wadze do 20 kg i 
zawsze miał nadzieję, że kiedyś tam wróci. Ostatnio nadarzyła się 
taka okazja i Simon spędził swoją zimową wyprawę wraz z kolegami 
z firmy Avid. Sprawy nie zaczynały się obiecująco. Po powolnym po-
czątku Simon złowił kilka mniejszych ryb. Został, niestety, pogryzio-
ny przez jednego z wałęsających się wokół jeziora bezpańskich psów, 
które zwykle są przyjacielskie. Po wyprawie do miejscowego lekarza 
i zmianie stanowiska, brania w końcu się poprawiły i w efekcie złowił 
dwa karpie pełnołuskie powyżej 18 kg oraz lustrzenia, którego od 
samego początku zawsze chciał złowić.   

Simon Crow i jeden z jego 
marokańskich karpi
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Od wielu lat Steve i Joan Briggsowie spędzają święta Bożego Na-
rodzenia nad wodą. Na swoją ostatnią wyprawę wybrali łowisko 
Secret Garden w pobliżu Limoges we Francji. Brali pod uwagę 
wiele innych miejsc, ale szczególnie Joan chciała mieć wspaniałe 
udogodnienia na łowisku, jak duży dom nad brzegiem zbiornika z 
kominkiem i pełnym dostępem do telewizji. Steve z kolei był, oczy-
wiście, bardziej zainteresowany stroną wędkarską i jego głównym 
celem było złowienie ryby powyżej 40 funtów, gdyż ma już na kon-
cie ryby o takiej wadze z 49 różnych łowisk. Chciał osiągnąć okrą-
gły wynik 50 ryb. Jednak podczas trzech wcześniejszych wypraw 
wiosną, latem i jesienią nie udało mu się złowić ryby większej niż 
39 funtów. Czy na tej wyprawie osiągnie sukces?
Łowisko zostało zamknięte dla klientów pod koniec październi-
ka, więc para musiała uzyskać specjalne zezwolenie od właściciela 
łowiska Jeana Noela. Nie było jednak z tym problemów. Jean nęcił 
karpie regularnie, ale przestał nęcić tydzień przed przybyciem gości. 
Sytuacja mogła więc wyglądać dwojako: albo ryby staną się bardziej 
głodne, albo też przestaną żerować. Dobrą wiadomością było to, że 
temperatury na dzień przyjazdu były w ciągu dnia dwucyfrowe i nie spadały zbyt mocno nocą. Steve wybrał na początku ostrożniejszy 

sposób nęcenia i wrzucił jedynie garść 12-mm kulek Scopex Squid 
i pelletów Key Cray oraz pewną ilością konopi. Przynętą był 15-mm 
wafter Citruz.  
Już pierwsza noc przeszła oczekiwania, gdyż Steve na tę samą węd-
kę złowił dwie ryby. Ważyły one 18,7 kg i 18,8 kg! Zadanie zostało 
więc wykonane, ale z całą pewnością brań powinno być więcej. To, 
co stało się potem, zaskoczyło wszystkich. Kiedy sygnalizator za-
brzmiał na wędce zarzuconej pod przeciwległy brzeg, okazało się, że 
po powolnym, trudnym holu złowiono pierwszego karpia z Secret 
Garden o wadze powyżej 50 funtów. Piękny, ciemny karp pełnołuski 
ważył 22,9 kg. Była to wisienka na torcie planowanych uroczystości 
świątecznych. Kiedy 21 rodzin i gości, którzy przybyli na świąteczny 
obiad, rozpoczynało przystawki, rozległ się po raz kolejny dźwięk sy-
gnalizatora i wszyscy ruszyli zobaczyć, jak Steve holuje świątecznego 
lustrzenia o wadze 17 kg.
Potem zrobiło się zimniej i warunki stały się trudniejsze, lecz nasza 
para powitała nowy rok w fantastycznym stylu, łowiąc pierwszą rybę 
2019 roku – lustrzenia o wadze 20,3 kg. 

Rekordy Briggsa z jeziora Secret Garden

Lustrzeń o wadze 22,9 kg z łowiska 
Secret Garden do kompletu

Pierwszy 50-funtowy karp 
z łowiska Secret Garden

Po wielu latach łowienia we Francji i innych europejskich krajach, nie-
miecki wędkarz Herbert Neidl podjął decyzję o wyprawie do Austrii, 
która leży niedaleko jego domu w Bawarii. Jego celem było jezioro nie-
daleko Grazu. Wody tam są bardzo ładne i mają sporą obsadę karpi. 
Ze względu na dużą presję łowienie w trakcie sezonu na wszystkich zbior-
nikach nie było łatwe, ale opłaciło się – szczególną nagrodą były duże ryby, 
na które oczywiście wszyscy liczyli. Po trzech dniach łowienia i próbo-
waniu różnych taktyk i przynęt, w końcu udało mu się złowić tego fan-
tastycznego karpia pełnołuskiego o wadze 28 kg. To otworzyło wodę i w 
kolejnych dniach złowił on jeszcze kilka ryb powyżej 20 kg, dzięki czemu 
była to bardzo udana wyprawa. 

Austriacki potwór

Ten 28-kg karp pełnołuski 
Herberta Neidla wart był czekania

Zdobycz z kanału 
Steven Deschrijver z sukcesem spędził swoją nocną zasiadkę nad pew-
nym belgijskim kanałem. Zasiadka trwała tylko jedną noc, podczas 
której starał się złowić jeden ze znanych tam klejnotów. 
Tej nocy miał tylko jedno branie. Nie tylko wyholował tę rybę, ale okazało 
się, że był to lustrzeń o wadze 23,7 kg.  Steven użył 15-mm pop-upa Stic-
ky Baits Bloodworm oraz przyponu Ronny Rig z odcinkiem z miękkiej 
plecionki. Łowisko zostało zanęcone rozproszonymi gotowymi kulkami 
Bloodworm o średnicy 12, 16 i 20 mm, które były moczone w zalewie 
Bloodworm Cloudy dla zwiększenia siły wabienia. Karpiarz nie może się 
już doczekać kolejnej wyprawy na wiosnę. 

Jeden z klejnotów złowionych w kanale 
przez Stevena Deschrijvera
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KOŁOWROTKI 
KARPIOWE 
DO 350 ZŁ 
CZYLI JAK „ZJEŚĆ  SMACZNIE I TANIO”

Swego czasu opisywałem kołowrotki, które

zostały podzielone na dwie grupy: z wol-

nym biegiem oraz z hamulcem klasycznym 

(w tym także modele z hamulcem typu

Quick Drag). Od tego czasu na rynku pojawi-

ło się na rynku kilka nowych modeli, ale z 

reguły bazują one na sprawdzonych już konstrukcjach 

i zmiany te mają charakter bardziej „kosmetyczny” niż rewolucyjny. 

Nie zmienia to faktu, że w każdej grupie kołowrotków przedział cenowy jest bardzo 

szeroki i wielu z was pytało, czy warto zwracać w ogóle uwagę na najtańsze modele? 

Wbrew pozorom, odpowiedź nie jest taka prosta, jak mogłoby się wydawać. 

Na cenę kołowrotka przede wszystkim wpływa jakość materiałów użytych do produkcji. 
Spójrzmy na przykład na łożyskowanie elementów roboczych. Wśród łożysk najtańszym 
rozwiązaniem jest zastosowanie łożyska ślizgowego, którego budowa oparta jest najczęściej 
na elementach wykonanych z tworzywa sztucznego. Są one tanie w produkcji, ale ich trwałość 
może pozostawiać wiele do życzenia. Innym rozwiązaniem jest zastosowanie w tych miej-
scach łożysk kulkowych (tocznych), które w zależności od producenta mogą kosztować od 
kilku do nawet kilkudziesięciu złotych za sztukę. Podobnie sprawa wygląda z korpusem koło-
wrotka. Ten produkowany metodą wtryskową z tworzywa sztucznego zawsze będzie tańszy (i 
mniej trwały) od korpusu wykonanego z kompozytu lub z cyfrowo obrabianego metalu (np. 
duraluminium). A to tylko ułamek kosztów w całym, złożonym procesie produkcji kołowrot-
ka. Nie powinien więc Czy da się kupić dobry i trwały kołowrotek za stosunkowo niewielką 
kwotę? Uważam, że tak. Oczywiście będzie to zawsze swoisty kompromis pomiędzy ceną i 
jakością, ale pamiętajmy, że po zakupie obojętnie jakiego modelu, chroni nas prawo do gwa-
rancji producenta lub rękojmi sprzedawcy. Jeżeli więc w okresie gwarancji stwierdzicie jakieś 
wady konstrukcyjne lub materiałowe (które nie wynikły z winy użytkownika), nie wahajcie 
się z takiego prawa skorzystać. Niestety muszę tu też wspomnieć o jednej, ważnej sprawie. Ża-
den kołowrotek nie jest wieczny i wymaga od nie tylko prawidłowego użytkowania, ale także 
odpowiednich czynności serwisowych. Ich zaniedbanie (lub całkowity brak) może prowadzić 
do wielu przykrych niespodzianek nad wodą. 
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KOŁOWROTKI 
KARPIOWE 
DO 350 ZŁ 

Jak podaje sam producent: „Peacemaker to młodszy brat legendarnej 
już serii PC 52. Filigranowo pracujący wolny bieg, potężna siła 
hamowania oraz bardzo dokładne prowadzenie żyłki to cechy 
charakterystyczne tej skutecznej serii”. Czy tak jest na pew-
no?
Już na pierwszy rzut oka widać dość mocno futurystycz-
ny design tego kołowrotka, w którym wszystkie elemen-
ty zostały poddane zabiegom „odchudzającym”. Cyfrowo 
frezowany korpus oraz rotor to nie tylko niższa waga, ale 
także poprawa właściwości aerodynamicznych i wyższa 
kultura pracy tego kołowrotka. Ten sam zabieg spotkał też 
metalową szpulę. Posiada ona liczne (frezowane) otwory, 
dwa metalowe klipsy na linkę oraz pomieści 300 metrów 
żyłki o średnicy 0,35 mm.
Mocna, odporna na zginanie, grafitowa obudowa skrywa w 
sobie przekładnię typu Worm Shaft o przełożeniu 4,75:1, a 
nad precyzją i kulturą pracy całego mechanizmu czuwa aż 8 
łożysk kulkowych plus 1 wałeczkowe (One Way Clutch). Oczy-
wiście znajduje to swe odzwierciedlenie w masie, gdyż całość (bez 
żyłki) waży 660 gram. W końcowym efekcie uzyskano niezwykle 
wytrzymały, cichy i precyzyjny mechanizm, który pozwala komfortowo 
holować niemal w każdych warunkach. Z uwagi na duże przeciążenia, wzmoc-
niony został także kabłąk (Thick Bail), a cyfrowo obrabiana, aluminiowa korbka, zakończo-
na dużym i wygodnym uchwytem typu Soft Touch sprawia, że kołowrotek idealnie leży w 
dłoni.
Peacemaker to kołowrotek wyposażony w system wolnego biegu szpuli (z płynną regula-
cją siły oporu), natomiast w przedniej części kołowrotka znajduje się precyzyjny, tarczowy 
system hamulca Micro Adjust. Kołowrotek ten jest dostępny w dwóch wielkościach 6500 i 
14000, jednak małym minusem może być brak zapasowej szpuli w komplecie.  

Mały Big Pit – to określenie idealnie pasuje do kołowrotków serii 
Black Widow. Podobnie jak inne kołowrotki w tym zestawieniu, tak-
że ten model przeszedł swoistą „kurację odchudzającą”. 
Kompaktowa (grafitowa) obudowa, mocna przekładnia o przełożeniu 
4,1:1 i tylko jedno łożysko kulkowe oraz blokada biegu wstecznego In-

finite Anti-Rewerse (łożysko wałeczkowe), to wszystko co znajduje się 
w środku tego kompaktowego kołowrotka. Z całą pewnością kuracji 

nie została poddana aluminiowa szpula dalekich rzutów. Zdolna 
jest ona pomieścić aż 500 metrów żyłki 0,35 mm, co w tej kla-

sie kołowrotków zdecydowanie stawia go w czołówce, jeżeli 
porównamy je pod kątem pojemności szpuli. Za prawidło-

wy nawój żyłki odpowiada szeroki kabłąk (Airbail), opa-
tentowany wałek redukujący skręcanie (Twist Buster II) 

oraz metalowa, wkręcana korbka z płaskim uchwytem. 
Można więc śmiało stwierdzić, że nie oszczędzano na 
jakości użytych do produkcji materiałów, gdyż cała ta 
(jednołożyskowa) konstrukcja waży 670 gramów. Po-

nadto kołowrotek wyposażony jest w tradycyjny, przed-
ni, wielotarczowy hamulec, który pozwala na precyzyjną 

regulację siły hamowania oraz wyłącznik biegu wstecznego. 
Podobnie też jak u innych producentów (zapewne ze względów 
ekonomicznych), próżno w zestawie szukać choćby grafitowej, za-
pasowej szpuli. 

Anaconda Peacemaker BTR 6500
Cena: 350 zł  

FUTURYSTYCZNY
DESIGN

Daiwa Black Widow 5000 LDA
Cena: ok. 300 zł  

MAŁY
BIG PIT
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Seria Mega Baits Black Shadow obejmuje kilka modeli kołowrotków wyposa-
żonych w system wolnego biegu, które różnią się od siebie wielkością. Mniej-
sze modele dedykowane są do metody quiver i feeder, natomiast większe (FR 
740 i FR 750) możemy z powodzeniem stosować w specjalistycznym łowieniu 
karpi. 
Korpus i rotor został wykonany ze sztywnego kompozytu grafito-
wego, a wygodna korbka to aluminium obrabiane na zimno. Na 
koniec cała konstrukcja została poddana wyważeniu (Super 
Balance System), aby zapewnić lekką i płynną pracę całego 
kołowrotka. Wzmocniona przekładnia hipoidalna o wydłu-
żonym zazębieniu posiada przełożenie 4,6:1 i pracuje na 6 
łożyskach kulkowych oraz jednym oporowym, które odpo-
wiada za natychmiastową blokadę biegu wstecznego, któ-
rego wyłącznik umieszczony jest u dołu korpusu. Można 
by się spodziewać, że kołowrotek będzie dość ciężki, ale 
waga największego modelu wynosi tylko 440 gram. 
W komplecie znajduje się profilowana szpula z lotniczego 
duralu (z otworami na powierzchni kołnierza i solidnym, 
metalowym klipsem), na której zmieścimy 200 metrów 
żyłki o średnicy 0,35 mm oraz zapasowa szpula grafitowa 
o tej samej pojemności. Black Shadow wyposażony został 
w przedni hamulec wielotarczowy oraz system zwalniania 
obrotów szpuli (wolny bieg) z regulacją siły oporu w tylnej 
części korpusu. Całości dopełnia rurkowy kabłąk ze stali sto-
powej o bardzo twardej powierzchni, na którym znajduje się 
szeroka rolka kabłąka zabezpieczająca linkę przed skręcaniem. 
Dodatkową zaletą kołowrotków firmy Dragon jest 5-letnia 
gwarancja producenta. 

Dragon Mega Baits Black Shadow
Cena: 240 zł  

BARDZO 
LEKKI

FOX EOS 1000
Cena: 280 zł  

DYSKRETNY
DESIGN

Model EOS 10000 to budżetowy kołowrotek w ofercie Foxa. Przydatny wszę-
dzie tam, gdzie kołowrotki typu Big Pit, czy jak kto woli Long Cast, są niepo-
trzebne. Wyposażony w system wolnego biegu szpuli, sprawdzi się znakomicie 
w stalkingu, wędkarstwie gruntowym lub podczas łowienia z powierzchni. 
Czarny, kompozytowy korpus pozbawiony jest dodatków, a posiada jedynie 

dyskretne oznaczenia modelu i producenta. 
Standardowo kołowrotek wyposażony jest w jedną, me-
talową szpulę o pojemności 260 metrów dla żyłki 0,35 
mm. Rotor również wykonany został z kompozytu, a ca-

łość wraz z metalowym kabłąkiem i rolką prowadzącą 
została wyważona za pomocą systemu Rotor Balan-

ced Profile. Przekładnia posiada przełożenie 5,5:1, 
a podparciem dla całego mechanizmu stanowi 5 
łożysk kulkowych + 1 wałeczkowe (oporowe), 
co sprawia, że kołowrotek pracuje bardzo 
cicho i płynnie. Z tyłu korpusu znajduje się 
przełącznik wolnego biegu oraz regulacja siły 

oporu, natomiast precyzyjny, wielotarczowy 
hamulec znajduje się z przodu szpuli. Standardo-

wo, pod korpusem, znajduje się przełącznik biegu 
wstecznego. Całość waży blisko 560 gram, a to oznacza, 
że kołowrotek zbudowano z solidnych materiałów.  
Warto tu zaznaczyć, że firma Fox znacząco popra-
wiła obsługę serwisową swojego sprzętu, a zapasowa 
szpula (choćby grafitowa), powinna być jednak do-
łączona w komplecie.
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Satori to znany już na polskim rynku model kołowrotka, który wyposażony został 
w mechanizm wolnego biegu szpuli, którego włącznik i regulacja znajduje się 
w tylnej części korpusu. Oferowany jest on w dwóch wielkościach: 700 
i 800. 
Kołowrotek ma mocną i masywną obudowę wykonaną z kompozy-
tów, a w niej umieszczona została dobrze spasowana przekładnia 
ślimakowa. Całość konstrukcji oparta jest na 7 łożyskach kulko-
wych i 1 oporowym, dzięki czemu kołowrotek pracuje bardzo 
cicho i płynnie, a całość waży 734 gramy. Opisywany tu model 
(800) posiada przełożenie 5,1:1 i wyposażony został w wydłużo-
ną, metalową szpulę oraz zapasową szpulę grafitową, na których 
zmieścimy aż 600 metrów żyłki o średnicy 0,35 mm. Oczywiście, 
na każdej szpuli umieszczono klips do mocowania żyłki, a na 
górze szpuli umieszczono standardowy, wielotarczowy hamulec, 
który działa płynnie w całym zakresie regulacji. Obsługę całego 
mechanizmu ułatwia nam duża, metalowa korbka z wygodnym 
uchwytem, która zapewnia odpowiednie przeniesienie siły w cza-
sie holowania lub zwijania zestawów oraz masywny kabłąk z sze-
roką rolką prowadzącą. Mechanizm wolnego biegu jak i regulacja 
siły oporu również działają wzorowo, co pozwala nam odpowiednio 
dobrać ustawienia pod kątem warunków panujących na łowisku.
Największa zaletą tego kołowrotka jest jego łatwa dostępność, spraw-
nie działająca sieć serwisowa oraz wydłużona, 5-letnia gwarancja. 

Omicron to solidny kołowrotek o dużej pojemności szpuli przystosowany do 
połowu z dużej odległości, zarówno z rzutu jak i wywózki. Sztyw-
na i mocna obudowa wykonana została z grafitu, a w jej środku 
zamontowano masywną przekładnię ślimakową (o przełożeniu 
4,5:1) wspartą na 8 uszczelnionych łożyskach plus 1 łożysko 
oporowe. Dobrze spasowana przekładnia napędzana jest za 
pomocą metalowej korbki zakończonej wygodnym i ergo-
nomiczny uchwytem.
 Z tego samego kompozytu grafitowego wykonany został rotor, 
który wyposażono w metalowy kabłąk i szeroką rolkę prowa-
dzącą. Model Omicron posiada w komplecie jedną metalową 
szpulę w rozmiarze 10000, na której zmieścimy 720 metrów 
żyłki o śtrednicy 0,30 mm. Jeżeli taka pojemność jest dla nas 
zbyt duża (lub zbyt mała), możemy osobno dokupić szpulę w 
rozmiarze 6000 o pojemności 270 metrów lub w rozmiarze 
12000, na którą nawiniemy, bagatela, 750 metrów żyłki o śred-
nicy 0,30 mm. 
Na uwagę zasługuje też bardzo precy-
zyjny układ hamulcowy (Ultra Sen-
sitive Drag System). Umożliwia 
on szybką i dokładną regulację 
siły hamulca i to w zakresie nie-
całej połowy obrotu przedniej 
nakrętki. Co ciekawe, spora 
ilość zastosowanych łożysk nie 
wpłynęła na wagę całego koło-
wrotka. Bez żyłki waży on 630 
gram. 

Jaxon Satori Dura XL 800
Cena: 220 zł  

Z MASYWNĄ 
OBUDOWĄ

Mivardi Omicron
Cena: 280 zł  

PRECYZYJNY
HAMULEC



Okuma Pulzar to kołowrotek z wolnym biegiem szpuli, który dostępny jest w czterech 
wielkościach. Model testowy posiada wielkość 6000, a na jego aluminiowej szpuli z 
metalowym klipsem do linki, zmieścimy 200 metrów żyłki o średnicy 0,35 mm. 
W komplecie znajduje się grafitowa szpula zapasowa o tej samej pojem-
ności. 
Nad prawidłową pracą kołowrotka czuwa mosiężna przekładnia, 
a całość osadzona została w mocnym, grafitowym korpusie. We 
wnętrzu znajduje się 5 łożysk kulkowych oraz 1 łożysko opo-
rowe (odpowiada za bezstopniową blokadę biegu wsteczne-
go), a przełożenie całego mechanizmu wynosi 4,5:1. Dobrze 
spasowany, wielotarczowy hamulec przedni zapewnia szeroki 
zakres regulacji siły hamowania oraz płynna pracę całego 
mechanizmu, a ergonomicznie wyprofilowana, składana alu-
miniowa korbka z wygodnym drewnianym uchwytem, za-
pewnia wysoki komfort łowienia. Pod korpusem umieszczo-
no przełącznik biegu wstecznego, a w tylnej części obudowy 
znajduje się przełącznik oraz regulacja siły oporu wolnego bie-
gu. W kołowrotku zastosowano kabłąk z peł-
nego aluminium, który wraz z systemem 
posuwu szpuli S-Curve idealnie układa 
żyłkę na szpuli. Waga całego kołowrot-
ka wynosi 440 gramów, a więc zna-
komicie sprawdzi się on tam, gdzie 
nie musimy stosować kołowrotków 
typu Big Pit, a dodatkowo na jego 
korzyść przemawia także 5-letnia 
gwarancja producenta.  

Phantom CR to kołowrotek typu Big Pit z wolnym biegiem szpuli o bar-
dzo nowoczesnej i zaawansowanej technologicznie konstrukcji. 

W mocnej, grafitowej obudowie znajduje się wytrzymały mecha-
nizm o przełożeniu 4,6:1, który wraz ze ślimakowym syste-

mem posuwu szpuli oparty jest na 7 łożyskach kulkowych. 
Za natychmiastową blokadę biegu wstecznego odpowiada 1 
łożysko wałeczkowe (oporowe), a wyłącznik blokady umiesz-

czono tradycyjnie w dolnej części kołowrotka. Phantom CR 
10000 wyposażony jest standardowo w jedną, kutą, aluminiową 

szpulę o pojemności 510 metrów żyłki o średnicy 0,35 mm, nato-
miast osobno możemy dokupić zapasową, metalową szpulę o tej 
samej pojemności. Na szpuli znajduje się metalowy klips do linki, 

a specjalny system zapobiega wpadaniu żyłki pod szpulę. W jej 
pokrętle umieszczony został szybki i precyzyjny hamulec 
wielotarczowy, który działa płynnie w całym zakresie ob-
rotów. Wolna oscylacja szpuli w połączeniu z komputerowo 
wyważonym rotorem (system Anti-Vibro) oraz powiększoną 

rolką prowadzącą z systemem Anti-Twist zapewnia bardzo 
równomierne nawijanie żyłki, co z pewnością odczujemy 
podczas rzucania zestawem na dalsze odległości. Do napę-
du kołowrotka służy lekka, wzmocniona, metalowa korb-
ka z ergonomicznym uchwytem, a całość waży 650 gram. 
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Okuma Pulzar Baitfeeder PZB-6000
Cena: 220 zł  

KOMPAKTOWA 
WIELKOŚĆ

Tandem Baits Phantom CR 10000
Cena: około 340 zł  

RÓWNOMIERNE
NAWIJANIE



www.imperial-fishing.pl  

iBoats* Odzież IB

Temptation
RABAT 20% 

RABAT 20%RABAT 20% 

RABAT 20% 
Kulki i dodatki

„IF Carp Shop“ App
*Tylko do wyczerpania zapasów lub przedsprzedaz w Marcu

CENOWY POTWÓR
ZAMROŻONY!
SKORZYSTAJ Z 
ATRAKCYJNYCH PROMOCJI
ZANIM STOPNIEJE LÓD!
DARMOWA WYSYŁKA DO 20 KRAJÓW!  
 - TYLKO W APLIKACJI „IF CARP SHOP“ ...good carping!
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PRZEGLĄD KARPIOWEGO RYNKU 

NOWOŚCI SPRZĘTOWE 

Na pierwszy plan w tych teleskopowych wędkach karpiowych wysuwają się 
bardzo smukłe i wyważone blanki. Krzywe ugięcia od 2,75 lbs do 3,5 lbs po-
zwalają na dalekie rzuty, natomiast akcja wędzisk ułatwia hol, pozwalając na 
zmaganie z najwaleczniejszymi karpiami.   Oprócz bardzo udanego designu, 
ta seria wędek punktuje także wy-
sokiej jakości komponentami i 
niewielkimi wymiarami transpor-
towymi. Wędziska składają się z 5 
sekcji, wyposażone zostały w 6 (w 
tym szczytowa) dwustopkowych 
przelotek SIC.

   www.saengerpolska.pl

anaconda 
Magist Carp 

carp gravity 
Pellet Zołza
Najwyższej jakości pellet Zołza – połączenie 
kraba z papryką chili i czarnego pieprzu. Pellet 
o ostrym smaku i zapachu. Cena: 1 kg – 17 zł; 
3 kg wiaderko – 50 zł.

   www.carpgravity.eu

radical
Rastafari
Żółte kulki Rastafari o zapachu scopexu są trudne do pomylenia z jakimkol-
wiek innym aromatem. To flawor maślany z dodatkiem wanilii. Aby poprawić 
ich atrakcyjność, kulki zrobione ze zrównoważonej mieszanki naturalnych 
aromatów w połączeniu z mieszanką mielonych i całych nasion konopi, ra-
zem z prawdziwym kwasem masłowym. Priorytetem było zrobienie kulek, 
które wypuszczą swój aromat i składniki w jak najszybszy sposób. Kulki ofe-

rowane są w 3 średnicach: 16, 20 i 24 mm. 
W ramach serii dostępne są: kulki zanętowe, 
pop upy, neon pop ups, neon powder, dip, 

marbles, dumble i spray. Sugerowana cena 
detaliczna kulek zanętowych: od 42,00 zł.

   www.zebco-europe.biz/pl

mikado
Sygnalizatory brań CFL  

Klasyczne sygnalizatory z wbudowanym transmiterem. 
Funkcje w jakie zostały wyposażone sygnalizatory to re-
gulacja tonów, głośności i czułości. Centralka ma opcję 
wibracji oraz wbudowaną latarkę zapalaną poprzez 
przytrzymanie przycisku. Sygnalizatory CFL wyposażo-
ne są w uniwersalne wyjście do podłączenia swingerów 
z podświetleniem. Zasilanie: sygnalizatory - bateria 9V, 
centralka: 3 × AAA (1,5 V). Sugerowana cena detalicz-
na: ok. 360 zł.

   www.mikado.pl
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mivardi 
Worek pływający New Dynasty
Luksusowy pływający worek do przetrzymywania złowio-
nych ryb, który jednocześnie pełni rolę siatki umożliwia-
jącej ważenie ryb. Dwa składane pręty na całej długości 
zaopatrzone są w pływaki. Praktyczne rozpórki umożliwia-
ją ustalenie pełnej szerokości siatki. Worek ten wykonany 
jest z materiałów najwyższej jakości i w każdych okolicz-

nościach zapewnia ochronę nawet 
największym karpiom. Wymiar: 
120 × 50 cm. Sugerowana cena 

detaliczna: 179,90 zł.
   www.mivardi.com 

FOX
Torby R Series  
Fox poszerzył ofertę o nową serię baga-
ży oraz pokrowców – R Series. Wyróżnia 
się ona ciemnozieloną barwą i czarnymi 
wstawkami. Nowy, wytrzymały i wodood-
porny materiał poliestrowy z pewnością 
przypadnie do gustu miłośnikom serii 
Royale. Seria R oferuje dwa modele prze-
znaczone do transportu dużej ilości rze-
czy oraz akcesoriów tj.: Barrow Bag oraz 
Carryall. 
Model Barrow dostępny jest w dwóch roz-
miarach: XL oraz standard. Torbę wyróżnia 
sztywny spód i wieko. Doskonała do prze-
chowywania różnorodnego sprzętu. Ma ze-
wnętrzne, boczne kieszenie na podstawowy 

sprzęt oraz kieszenie na pudełko i dodatkowy 
sprzęt. Rączki z usztywnionej pianki EVA. 
Odpinany, wygodny pasek na ramię dają 
komfort podczas przenoszenia ciężkiej torby.  

Model Carryall występuje w trzech rozmia-
rach: XL (wymiary: 76 cm × 44 cm × 37 cm), 
Large (wymiary: 61 cm × 39 cm × 30 cm) 
oraz Medium (wymiary: 50 cm × 30 cm × 30 

cm). Torba w rozmiarze XL ma pojem-
ność 128 l. Kieszenie toreb w wersji 

Carryall zostały tak zaprojektowane, 
aby były idealnie kompatybilne z 
pudełkami na akcesoria F-Box oraz 
wszelkiego typu saszetkami na ak-
cesoria.
Sugerowana cena detaliczna mo-
delu Barrow Bag: ok. 370 zł (stan-
dard), 470 zł (XL). Model Carryall 
300 zł (XL), 260 zł (Large), 215 zł 
(Medium).

   www.foxint.com 

Pojemniki termiczne firmy Valley Sportsman, oferującej towar 
najwyższej jakości. W ofercie znalazły się 4 pojemniki o pojem-
ności: 30, 45, 85 i 110 l. Wykonane są z formowanego rotacyjnie 
polietylenu, taką samą metodą, jaką wytwarza się współczesne 
kajaki. Na karpiowy bi-
wak letni idealnie nadają 
się pojemniki Valley 30 
i Valley 45 l. Coolery 
tej firmy utrzymują lód 
ponad 72 godz. w tem-
peraturze otoczenia ok. 
25°C. W próbach na wy-
trzymałość mechaniczną 
testowano je w klatkach 
z niedźwiedziami 
grizzly. Zewnętrzne 
rozmiary pojemnika 
30 l, wymiary: 53 cm 
× 46,7 cm × 38,1 cm. 
Sugerowana cena deta-
liczna: ok. 1150 zł.

   www.firmadragon.eu 

Barrow Bag XL

Carryall Large

Carryall Medium

Carryall X Large

Valley Sportsman  
Pojemniki termiczne
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banana rods
Wędki T-48
Francuski wytwórca ekskluzywnych wę-
dzisk ma w swojej ofercie 4 rodzaje karpió-
wek, spośród których największą popular-
nością cieszy się seria T-48. Są to uniwer-
salne kije, umożliwiające zarówno dalekie 
rzuty, jak i znakomitą akcję podczas holo-
wania karpia. Wykonane są z mat z wysoko 
modułowego węgla i wykończone, jak zwy-
kle w przypadku produktów Banana Rods, 
najwyższej jakości komponentami. 

W serii T-48 jest do wyboru 7 wędzisk: 
12’/ 2,75 lb; 12’/ 3,25 lb; 12’/ 3,5 lb; 12’6 / 
3,5 lb (Pleasure); 13’/ 2,75 lb; 13’/ 3,5 lb. 
Każde wędzisko jest przygotowywane na 
indywidualne zamówienie klienta. Moż-
na zażyczyć sobie rękojeści z neoprenu 
w 5 kolorach, lub z korka (rękojeść peł-
na lub dwuczęściowa), aż 9 rodzajów 
uchwytów do kołowrotka, 3 typy przelo-
tek Fuji (SIC Gunsmoke, SIC Titanium, 
Torzlite Titanium), mocowanie przelotek 
z nici karbonowej. Możliwy jest też wy-
bór spośród 8 kolorów omotek, a tak-
że zażyczenie sobie flagi narodowej na 
blanku jak również dowolnego napisu. 
Skomponowanie karpiówki jest bardzo 
proste i odbywa się przy pomocy in-
ternetowego konfiguratora (Carp Rod 
Simulator), który dodatkowo podpo-
wiada, jaki model wybrać, na podstawie 
upodobań klienta. Wystarczy wybrać 
spośród czterech możliwości i określić, 
jakim typem karpiarza jestem: 1. „Ło-
wię głównie na dużych zbiornikach”; 2. 
„Na dużych zbiornikach i zaporówkach”; 
3. „W rzekach różnej wielkości”; 4. „W 
małych rzekach, stawach, żwirowniach i 
dużych jeziorach”. Następnie są dokład-
niejsze pytania, np. „Czy łowisz głów-
nie z rzutu?” lub „Czy używasz głównie 
środka pływającego do wywózki”. I tak 
przechodząc przez kilka stopni swoistej 
„ankiety”, system sam podpowiada jakie 
wędzisko wybrać. Jeżeli jednak mamy 
z góry sprecyzowane upodobania, mo-
żemy od razu przejść do określonego 

modelu karpiówki i samemu ją „zbu-
dować”, wybierając odpowiadające 

nam elementy. Potem system pod-
sumowuje wybrane zestawienie 

i pokazuje nam cenę końcową. 
Wędziska Banana Rods można 

zamawiać i kupować wyłącz-
nie przez Internet na stronie 

producenta.
   www.bananarods.com   
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radical   
Zestaw sygnalizatorów Sensonic 

Za nazwą Sensonic kryje się niezwykła czułość połączona z optymalną wytrzymałością. 
Zespół Radical przez wiele miesięcy pracował nad opracowaniem sygnalizatora odpo-
wiedniego do każdej sytuacji nad wodą w Europie. Wodoodporne układy scalone gwa-
rantują maksymalną funkcjonalność. Przyciski są ergonomiczne i nowocześnie zaprojek-
towane. Czułość, głośność, ton i funkcja nocnego podświetlania są regulowane stopnio-
wo. Sygnalizator ma wyjście na podświetlane hangery. Snag earsy utrzymują wędkę nawet 
przy silnych braniach, a mocny gwint ze stali nierdzewnej zapewnia bezpieczne moco-

wanie do rod poda. Zasięg centralki do 120 
m. Zestaw składa się z trzech sygnalizatorów, 
centralki i sztywnego pokrowca. Sugerowa-
na cena detaliczna od: 1441 zł.

   www.zebco-europe.biz/pl  

daiwa   
Infinity Specialist Chair 
Lekki, aluminiowy fotel wyposażony w podłokietniki i wysokie, 
komfortowe obszycie oraz regulowane oparcie. Dzięki regu-
lowanym nogom i szerokim stopom fotel stoi stabilnie 
także na nierównym czy bardzo miękkim podłożu. 
Nieskomplikowana regulacja pozwala szybko i łatwo 
dopasować się do różnych warunków. Mała boczna 
tacka może być zamontowana po obu stronach. Za-
pewnia niezwykle przydatną odrobinę miejsca na 
niezbędne akcesoria bądź napój. Waga ok. 6 kg. Mak-
symalne obciążenie: do 125 kg. Materiał: 100 proc. po-
liester (600D, pokryty PVC). Wymiary: 54 cm × 53 cm 
× 37 cm. Sugerowana cena detaliczna: od ok. 800 zł.

   www.daiwa.info.pl   

imperial fishing
Max Nollert Temptation Ten 
– 10 ft / 3 lb

carp spirit   
Namiot Air-8 Everest 1 Man 
Jednoosobowy namiot Air-8 Everest wyznacza nowy 
standard w zakresie formy, uniwersalności i komfortu na 
łowisku. Wyposażono go w wytrzymałą i trwałą siatkę an-
tykomarową. Air 8 jest idealny na długie letnie dni i noce. 
Szkielet Air 8 jest w pełni kompatybilny z narzutą Winter 
Skin (sprzedawaną osobno). W ten sposób otrzymuje się 
dwuwarstwowy, oddychający namiot całkowicie odporny 
na deszcz i wiatr. Wewnętrzna siatka antykomarowa o 
100-proc. oddychalności w połączeniu z zimowym tropi-
kiem zapewnia doskonałą izolację i całkowicie eliminuje 
kondensację wilgoci. Szkielet zbudowany z 4 żeber jest 
niezwykle mocny i stabilny, a wydłużone przednie żebro 
tworzy po założeniu narzuty mały przedsionek. Namiot 
ma również wysoki fartuch z nylonu 210D, zapobiegający 
przedostawaniu się wody i błota do wnętrza. Paski z rze-
pami do wędek, szpilki i torba transportowa są w komple-
cie. Sugerowana cena detaliczna ok. 971 zł.

   www.normark.pl 

Kompaktowe, lekkie i czułe wędzisko. Zapro-
jektowana dla wędkarzy, którzy łowią lub holują 
ryby ze środków pływających pośród podwod-
nych roślin lub twardych zaczepów. Ten nowy 
model wędki idealnie sprawdzi się również na 
szybkich mobilnych wypadach i przy stalkingu. 
Wędka cechuje się paraboliczną akcją, a waży 
tylko 295 g. Blank wykonano z maty węglowej 
IM7. W części szczytowej dla lepszej czułości 
użyta została mata o drobniejszej   strukturze. 
Zastosowano nowy model dwustopkowych 
przelotek typu BKWAG (6 + 1 SIC w rozmia-
rach: 30–25–20–16–12–10–10 mm). Uchwyt 
kołowrotka „Rambo”, wyjątkowo wytrzymały 
i solidny, w kolorze czarnym, klasyczny pełny 
dolnik wykonany z korka, ozdobne omotki z 
pomarańczowej nici.

   www.imperial-fishing.pl   
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carp gravity 
T-shirt 

DAIWA
Wózek Infinity Foldloder Wheelbarrow 

Luksusowy i doskonale pracujący podbierak, który spełnia naj-
większe wymagania w stosunku do funkcjonalności, jakości i 
oryginalnego wzornictwa. Jego wyjątkowo zaprojektowana trzy-
częściowa sztyca umożliwia regulacje długości w zależności od 
warunków na łowisku. Ramiona i sztyca podbieraka wykonane 
są z włókna węglowego i na całej długości wzmocnione oplotem z 
cross vowen carbonu. Przy maksymalnej długości cały podbierak 
jest bardzo sztywny i nie sprawia kłopotów przy manipulowaniu 
nim, jest zadziwiająco lekki. Frezowana CNC i w całości wykona-
na z metalu głowica i sworznie ramion są gwarancją maksymal-
nej wytrzymałości i długiej żywotności. Bardzo mocna i szybko 
schnąca siatka z włókna poliestrowego jest przyjazna rybom i 
może być za pomocą klipsa łatwo przypięta do uchwytu na sztycy. 
Maskujące wzornictwo siatki podkreśla wyjątkowość tego pod-
bieraka. Rozmiar kosza: 100 × 100 cm. Długość sztycy – 2,60 m. 
Sugerowana cena detaliczna: 489,9 zł (zestaw).

   www.mivardi.com  

MIvardi
Podbierak CamoCode

tandem baits
Mata Enforcer Cradle 
Składana duża mata karpiowa typu cradle. Wytrzymała sta-
lowa rama, poszycie wykonane z miękkiego wodoodpor-
nego materiału, zapewnia najlepszą ochronę największym 
okazom. Otwory w dolnej części maty odprowadzają nad-
miar wody, nogi blokowane na zatrzaski. Wymiary: 100 cm 
długość, 70 cm szerokość, 28 cm wysokość. Waga: 4,5 kg.

   www.tandembaits.pl

Wysokiej jakości nadruk, odporny na wilgoć, jest z przodu i z tyłu 
koszulki. Kolor Military Green. Koszulka wykonana z nowym logiem 
Carp Gravity. Gramatura bawełny to 180 g. Rozmiary: S, M, L, XL, 
XXL. Sugerowana cena detaliczna: 35 zł.

   www.carpgravity.eu

Solidny, składany wózek transportowy, ładowny i ergonomiczny. Po-
mieści wszystko, czego możemy potrzebować na kilkudniowej węd-
karskiej wyprawie. Pomiędzy ścianami, na których znajdują się dodat-
kowe, zapinane sakwy, zmieszczą się duże torby, futerały, fotel itp. Duże 
koło i szeroko ustawione uchwyty umożliwiają bezpieczne przemiesz-
czanie się po nierównym terenie, a dwie podpory stabilność również 
na miękkim podłożu. Uchwyty regulowane dla jak największego kom-
fortu przemieszczania. Materiał sakwy: 100% poliester. Wymiary: 126 
cm x 65 cm x 60 cm. Sugerowana cena detaliczna: od ok. 1100 zł.

   www.daiwa.info.pl

Karpie często żerują na bardzo dużych odległościach. Używając 
Boilie Shootera, można posłać kulki dokładnie w punkt i na od-
ległość do 120 m. Shooter znakomicie leży w ręku i jest bardzo 
dokładnym narzędziem do zanęcania łowisk. Rura wyrzutowa ofe-
rowana jest w dwóch rozmiarach: 70 cm i 75 cm i jest przystoso-
wana do dwóch średnic kulek: 16 mm i 20 mm. Sugerowana cena 
detaliczna od 93 zł.

   www.zebco-europe.biz/pl  

radical
Boilie Shooter
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Innowacyjny i nowoczesny rod pod z 4 nogami, z doskonałymi możliwościami regulacji. Rod 
poda można dosłownie rozciągnąć do całkowitej długości aż 160 cm. Jest wyposażony w 
nowoczesne i bardzo stylowe duże pokrętła. Dzięki przegubowemu połączeniu można na-

wet regulować pozycję nóg, aby zapewnić 
odpowiednią równowagę, a tym samym 

optymalną stabilność nad wodą. Statyw 
można ustawiać prostopadle do grun-

tu, jak i zmienić go w wersję high 
pod, ustawiając niemal pionowo. 

Black Barrier Pod dostarczany 
jest w praktycznej torbie 

transportowej.
   www.saengerpolska.pl  

ANACONDA
Black Barrier Pod

www.browning-fishing.com

CK 11’ FEEDER

CK 9’ & 10’ MICRO WAGGLER

CK 7’ TICKLER

CK 8’ WAND

CK 10’ BOMB

NOWE FUNKCJE • NOWY WYGLĄD • TA SAMA IDEALNA AKCJA

Jeśli lubisz nasze 
wędziska Commercial King, to 
poczekaj aż zobaczysz to! Nowa seria 
Browning Carp King to „commercial” przeniesiony na wyższy 
poziom, a dodatkowo cena zaczyna się już od 250,80 złotych. Oznacza to, że 
zapragniesz mieć ich więcej! Nowe i zaawansowane funkcje obejmują – przelotki o super niskim 
poziomie tarcia i ergonomiczny uchwyt. 

REKLAMA
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carp gravity 
Kulki Haczykowe Tonące
Wysokobiałkowe kulki proteinowe wykonane z najwyższej jakości mączek o dużej za-
wartości białka. Dodatkowo zostały dopalone dobrze rozpuszczalną w wodzie betainą, 
słodzikami, naturalnymi wzmacniaczami smaku i aromatu oraz stymulatorami. Za-
wierają także ekstrakty roślinne i zwierzęce oraz oleje. Dzięki temu, że kulki wykonane 
są na jajkach, znacząco podnoszą 
wartości odżywcze przynęty. Cha-
rakteryzują się także dużą straw-
nością oraz odpowiednimi war-
tościami odżywczymi, co karpie 
doskonale wyczuwają. Zawierają 
sporo całych i mielonych ziaren 
pobudzających do żerowania. No-
wość Arctic Krill 14 mm i 18 mm. 
Słoik 250 ml – 15,90 zł.

   www.carpgravity.eu

anaconda 
Line Maker
Dobrze widoczny marker do żyłki – szybki 
w obsłudze i o doskonałej przyczepności. 
To rodzaj gęstego lakieru, który świetnie 
utrzymuje się na żyłce. Bardzo pomocny 
w docieraniu zestawów zawsze na ten sam 
dystans. Oznaczenie bez problemu prze-
chodzi przez przelotki. Marker nano si się 
w prosty sposób – pędzlem. Po krótkiej 
chwili na wyschnięcie, można zacząć ło-
wić. Kiedy marker nie jest już potrzebny, 
łatwo można zeskrobać go paznokciami. 
Marker jest przyjazny dla żyłki i nie nisz-
czy jej. Trzyma się zarówno na żyłce mono, 
jak i na plecionce. Dostępny w 3 kolorach: 
żółtym, czerwonym i zielonym.

   www.saengerpolska.pl

Legendarny kołowrotek Basiair, 
produkowany w Japonii, został 
podrasowany przez japońskich in-
żynierów – teraz wyposażony jest w 
mechanizm Mag Sealed. Połączenie 
Zaion i magnezu okazało się idealne 
do tworzenia ekstremalnie lekkich, 
a zarazem mocnych i odpornych 
na odkształcanie kołowrotków. 
Technologia Mag Sealed za-
pewnia całkowite uszczelnienie 
korpusu, a więc brak negatyw-
nego wpływu czynników ze-
wnętrznych, takich jak sól czy brud, 
umożliwiając jego długotrwałą, płynną 
pracę. Kołowrotek wyposażono w 10 łożysk kulkowych (w 
tym 7 CRBB). Hamulec to – jak w przypadku większości kar-
piowych kołowrotków Daiwy – Quick Drag. Szpula wykonana 
jest z kutego aluminium, zaś rolka prowadząca jest z tytanu. Suge-
rowana cena detaliczna ok. 5000 zł.  

   www.daiwa.info.pl  

carp spirit  
Podbierak BLAX – 42” 
Podbierak BLAX 6 ft jest wyposażony w węglową sztycę, jednoelementowy, węglowy 
trójnik do ramion, a dolna część sztycy jest pokryta japońską pianką termokurczliwą, 
co zapobiega ślizganiu się dłoni w czasie podbierania ryby. Bardzo miękka, przyjazna 
dla ryb zielona siatka jest wyposażona w magnetyczny klips, który zapobiega jej za-
czepianiu o dno podczas łowienia z brzegu w płytkim łowisku. Anodowany na czarno 
aluminiowy kapsel na końcu sztycy ma logo wykonane techniką laserową. 
Gładkie, profilowane, aluminiowe końcówki ramion ułatwiają szyb-
kie rozkładanie podbieraka. Przydaje się również możliwość 
wymiany lub naprężenia linki łączącej ramiona. Sugero-
wana cena detaliczna ok. 217 zł. 

   www.normark.pl

DAIWA
Basiair z QDA 

mikado
Kołowrotek Nexton  
Nowy kołowrotek, wyposażonego w pre-
cyzyjny system wolnego biegu szpuli. 
Nexton jest  wykonany z konstrukcji gra-
fitowych, dzięki czemu jego masa własna 
została znacząco zredukowana. Zwarta, 
solidna i stabilna charakterystyka pracy 
powoduje, że jest doskonałym narzę-
dziem, przeznaczonym do połowu karpi. 
S u g e r o w a n a 
cena detalicz-
na: ok. 95 zł.

   www.mikado.pl
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mivardi
Kołowrotek Omicron 
Solidny kołowrotek o dużej pojemności szpuli, przystosowany do poło-
wu z dużej odległości z wyrzutu lub wywózki. Stanowi idealny wybór dla 
karpiarzy, którzy poszukują dużego, ponadstandardowo wyposażonego, 
dobrego jakościowo i niezawodnego kołowrotka w niższej kategorii ce-
nowej. Sztywna i mocna obudowa z grafitu z zamontowaną masywną 
ślimakową przekładnią i dziewięcioma ekranowanymi, nierdzew-
nymi łożyskami. 
Układ hamulcowy umożliwia szybką i dokładną regulację w zakre-
sie niecałej połowy obrotu 
przedniej nakrętki. Duże 
szpule zapewniają po-
nadmetrowe nawinięcie 
żyłki przy jednym obro-
cie korbki. Ekscentrycz-
ny uchwyt korbki jest 
stabilny i wygodny. Do 
kołowrotka dostępne są 
zapasowe szpule o trzech 
różnych pojemnościach 
od płytkiej rzutowej aż 
do wyjątkowo głębokiej 
(sprzedawane oddzielnie). 
Kołowrotek sprzedawany 
w komplecie ze szpulą w 
rozmiarze 10  000. Suge-
rowana cena detaliczna: 
284,90 zł.

   www.mivardi.com

REKLAMA

REKLAMA
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dragon
X-system torba podróżna 
z wymiennymi przybornikami  

Wyjątkowa torba podróżna na bagaż podręczny, peł-
niąca zarazem rolę magazynu z drobnymi akcesoriami. 
To wszystko dzięki dołączonym czterem przyborni-
kom wymiennym. Podwójna funkcjonalność torby 
(bez użycia pudełek) możliwa była do uzyskania dzięki 
wdrożeniu X-systemu. Wnętrze torby tworzy duża ko-
mora. Zamknięcie / klapa torby ukształtowane w owal. 
Po wewnętrznej stronie klapy zainstalowano 4 kiesze-
nie: 2 z siatki transmisyjnej i 2 ze wzmocnionej folii. Na 
wierzchniej stronie klapy utworzono wewnętrzną ob-
szerną kieszeń z zamkiem błyskawicznym. Spód torby 
wyposażono w 5 stopek antypoślizgowych. Niezwykle 
ważną częścią torby są wspólne dla X-systemu przy-
borniki, każdy z nich jest odpinany oraz wyposażony w 
system wymiennych torebek foliowych. Torbę również 
można używać po odpięciu przyborników. Sugerowa-
na cena detaliczna: ok. 260 zł. 

   www.firmadragon.eu

dragon 
Nożyczki do 
plecionki Renomed 
Dragon wprowadził do ofer-
ty znakomite polskie nożyczki 
model BCS1, wyprodukowane 
przez Renomed, wykonane przez 
doświadczonych rzemieślników 
mogących się pochwalić 35-let-
nim doświadczeniem w pro-
dukcji narzędzi chirurgicznych. 
Długość ostrza to 2 cm, długość 
nożyczek 11 cm. Sugerowana 
cena detaliczna: ok. 350 zł. 

   www.firmadragon.eu

Wielki fotel karpiowy Phantom Big One dla najbardziej 
wymagających. Ma specjalnie wyprofilowany kształt 
oparcia oraz siedziska. Gruby materac, wykonany z 
wytrzymałego Nylonu 1000D, z dodatkowym pola-
rem dla poprawy komfortu. Bardzo wytrzymała sta-
lowa rama tworzy mocną podstawę, a dodatkowe 
ukośne wzmocnienia zapewniają 
sztywność konstrukcji. Specjalne 
plastikowe nakładki zapobiegają 
uszkodzeniu ramy oraz do-
datkowo stabilizują kon-
strukcję. Cztery niezależnie 
regulowane nogi, z szerokimi 
stopami, pozwalają stabilnie 

ustawić fotel na nierównym gruncie. Regu-
lacja oparcia za pomocą Recline System 
daje możliwość różnego kąta nachyla-

nia oparcia. 
Fotel Phantom EX to średniej 
wielkości fotel karpiowy z 

grubym materacem, wykonany 
z wytrzymałego Nylonu 1000D, 

z dodatkowym polarem dla po-
prawy komfortu. Stalowa rama 
i wzmocnienia takie same jak w 

modelu Big One. 
   www.tandembaits.pl

tandem baits
Fotele Phantom Big One i Phantom  EX  

prologic
Airbomb Shotgun Baiting  
Zmyślna konstrukcja tej rakiety zanętowej pozwala na bar-
dzo precyzyjne zanęcanie i daje sporo różnych możli-
wości. Można ją otworzyć w powietrzu, zapinając 
linkę na klipsie szpuli kołowrotka – w zależno-
ści od wysokości, na której „odpali” AirBomb, 
zawartość rakiety zostanie uwolniona punk-
towo lub na większym obszarze. Im wyżej 
otwieramy rakietę, tym większe pole zanę-
cania. W pobliżu zestawu lądują tylko kulki 
lub inna zanęta – sama rakieta bardzo cicho i 
bez zbędnego rozbryzgu wpada do wody w innym 
miejscu. Jednak można otworzyć rakietę dopiero w wodzie, 
zarzucając AirBomba nieco dalej niż zestaw, następnie zwija-
jąc go w odpowiednie miejsce i dopiero tam należy podciągając 
energicznie szczytówką, uwalniając tym samym 
zawartość rakiety. Konstrukcja AirBomb jest nie 
tylko wytrzymała, ale charakteryzuje się bardzo 
dobrymi własnościami aerodynamicznymi. 
Otwarta rakieta ma kształt łyżki, który ułatwia jej 
ładowanie. 
Uniwersalność AirBobmb jest dodatkowo podkre-
ślona możliwością wyboru dwóch rozmiarów: 
standardowej wielości L i nieco mniejszej M, 
która pojawi się na półkach sklepowych nieco 
później.  Sugerowana cena detaliczna: 72 zł. 

   www.prologicfishing.pl



Phantom S to pływająca, podwieszana tor-
ba do ważenia i przechowania ryby 
z wytrzymałym duraluminiowym 
pałąkiem, w pełni otoczonym 
pływającą pianką. Wykonana ze 
specjalnej miękkiej siatki, w pełni 
przepuszczającej wodę, zapewnia to 
całkowicie bezpieczeństwo rybie. Bły-
skawiczny zamek z blokadą, przechodzi 
prawie przez cały worek, przez co łatwo wy-
puścić rybę. Wyposażona w 3-metrową linkę ze śrubą do wkręce-
nia w podpórkę, cztery uchwyty pozwalają pewnie chwycić worek 
z rybą. Torba jest składana, przez co zajmuje mało miejsca w trans-

porcie. Wymiary: długość 125 cm, szero-
kość 30 cm, wyso-

kość 75 cm.  

tandem baits
Torby do ważenia  

Phantom torba do ważenia – pływająca, podwieszana torba 
do ważenia i przechowania ryby. Duży roz-

miar i poprzeczne dystanse zapew-
niają bezpieczne przechowywanie 
dużych ryb. Wyposażona w 3-me-
trową linkę z śrubą do wkręcenia 
w podpórkę. Wymiary: długość 

125 cm, szerokość 44 cm, wy-
sokość 63 cm.

Torba do ważenia pływająca
Pływająca, podwieszana torba do ważenia i przechowania ryby. 
Wykonana z specjalnej tkaniny i wytrzymałej siatki przepuszcza-
jącej wodę. Duży rozmiar, zapewnia bezpieczne przechowywanie 
dużych ryb. Wymiary: długość 117 cm, wysokość 65 cm.

   www.tandembaits.pl

REKLAMA
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dynamite 
Hit’N’Run pop-ups 
– Rob Hughes

jaxon  
Zestaw sygnalizatorów XTR Carp Radius 
Bardzo solidne i skuteczne zestawy sygnalizatorów z centralką. W 
sygnalizatorze zastosowano pasek z diodami informującymi o kie-
runku brania, jest identyfikacja optyczna i akustyczna brania, regula-
cja czułości, głośności i tonu, pamięć ostatniego brania, nocne pod-

świetlenie, wyciszenie na 20 sekund oraz gniazdo do swingera. Pasek 
obrazuje również poziom ustawienia czułości, głośności oraz tonu. W 
ofercie zestawy 2+1 i 3+1.
Centralka ma identyfikację optyczną i akustyczną brania, tryb wibracji, 
identyfikację kierunku brania, regulację głośności, ton taki sam jak akty-
wowanego sygnalizatora. Jest możliwość połączenia z 4 sygnalizatorami. 

   www.jaxon.pl  

prologic 
Mechaniczne sygnalizatory brań K3 
Zaprojektowane, by doskonale dopasować się do sygnaliza-
torów Prologic K3. Hangery K3 mają korpus z wysoko mo-
dułowego włókna węglowego 3K oraz elementy kolorowe z 
bardzo jasnego i wytrzymałego akrylu. Nowy jest także klips 
do linki z czarnego PTFE o wysokiej gęstości (biały klips jest 
dostępny tylko w białej wersji sygnalizatora), zapewnia on ła-
twe mocowanie do linki i pewne jej trzymanie nawet w czasie 
najsilniejszych odjazdów. Do każdego sygnalizatora dołączo-
ny jest dodatkowy obciążnik o wadze 8 g. Biała wersja jest wy-
konana z pełnego PTFE, dlatego ogólna waga sygnalizatora 
jest większa o ok. 4 gramy.
Zestawy mają dodatkowo zamienne niebieskie elementy ko-
lorowe. Dostępne opcje: zestawy na cztery i trzy wędziska, 
sprzedawane pojedynczo hangery w kolorach: żółty, zielony, 
czerwony, niebieski, biały i fioletowy. Sugerowana cena deta-
liczna: zestawy – 310 zł i 260 zł, pojedynczy hanger – 76 zł. 

   www.prologicfishing.pl

mikado
Rod pod Territory Giant  
Statyw zaprojektowany 
tak, aby sprostać najwięk-
szym zbiornikom śródlą-
dowym. Stabilny, wyposażony 
w długie, regulowane elemen-
ty, pozwalające ustawić wędki 
wręcz w pozycji pionowej. 
Wyposażony w buzz bary 
mieszczące jednocześnie 4 
wędki. Dedykowany do naj-
większych kołowrotków typu Big Pit i najtrud-
niejszych warunków, jakie możemy napotkać nad 
wodą. W komplecie z pokrowcem.

   www.mikado.pl
Nowa seria pop-upów o niepowtarzalnych 
smakach i z dodatkiem olejków eterycznych. 
Seria stworzona we współpracy ze znanym 
angielskim karpiarzem Robem Hughesem, 
oparta na zbieranych przez niego przez wiele 
lat wynikach badań nad zagadnieniem widocz-
ności pod wodą, a także na jego wieloletnim 
doświadczeniu w nurkowaniu. Karta kolorów, 
którą stworzył, jest swoistym przewodnikiem, 
jak używać nowych pop-upów, aby poznać ich 
stuprocentowa skuteczność. Pop-upy są ofero-
wane w 4 kolorach: żółtym, białym, różowym 
i czerwonym. Sugerowana cena detaliczna: 
14,50 zł. 

   www.normark.pl
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FOX  
F-Box Magnetic  

Topowy piórnik na przypony Fox Rigid Rig Case System 
doczekał się nowej odsłony – F-Box Magnetic. Piórnik 

można dowolnie modyfikować, dzięki czemu nad 
wodę zabieramy tylko te przypony, które aku-

rat są potrzebne. System mocowania oparty 
jest na magnesach – szybko można więc 

zmienić układ piórnika. Dostępne są 
w dwóch wielkościach: large oraz 

small. Dostępna standardowa 
tablica na przypony z drabin-
ką i pianką EVA o dużej gę-
stości oraz specjalna tablica 

na magnesy na dyski do Chod 
Rigów. Wyprofilowane mocowa-

nia haczyków zabezpieczają przypony 
przed ześlizgiwaniem się. Osobno można 

zakupić wieka, dzięki którym podzielimy 
podstawowy zestaw na dwa piórniki. Miarka na 

zewnętrznej stronie pozwala na dokładne wykona-
nie przyponu. W zestawie jest 50 szpilek.

W serii F-Box Magnetic są następujące piórniki: Double 
Rig Box System – Medium; Disc & Rig Box System – Me-
dium; Rig Box Lids – Medium; Double Rig Box System 
– Large; Disc & Rig Box System – Large; Rig Box Lids 

– Large.
   www.foxint.com
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prologic
Kombinezon Realtree Fishing 
Najwyższej jakości wzór nadruku Realtree Fishing 
jest pełen detali: odbić w tafli wody, załamań świa-
tła, od czasu do czasu widocznych podwodnych 
roślin. Kombinezon składa się z dostępnych od-
dzielnie kurtki i spodni. Łączy je kamuflaż Real-
Tree Fishing i materiał zewnętrzny z membraną 
klimatyczną. Jest to tkanina ze 100% poliestru 
o splocie Taslan z pokryciem hydrofobo-
wym. 
Takie pokrycie materiału sprawia, że 
woda spływa po nim bardzo szybko, 
łącząc się w większe krople. Od strony 
wewnętrznej materiał został pokryty 
oddychającą membraną klimatycz-
ną o wodoodporności na poziomie 
8000 mm słupa wody. Dla maksy-
malnej pewności wszystkie szwy 
są od środka podklejone specjal-
ną taśmą.
Komfort noszenia zapewnia 
bardzo dobre wykończenie 
wnętrza, zarówno kurtki, jak 
i spodni. Rękawy, kaptur i 
nogawki są obszyte od we-
wnątrz tkaniną ze 100% 
poliestru o splocie Taffe-
ta, który stawia bardzo 
niski opór, dzięki czemu 
odzież nie klei się do skó-
ry lub bielizny. Poza rękawa-
mi wnętrze kurtki i spodni poza nogaw-
kami jest obszyte poliestrową siatką, która 
wydatnie polepsza odparowywanie potu na zewnątrz 
kurtki.
Kurtka i spodnie zapinane są na dwukierunkowe, 
wytrzymałe zamki bryzgoszczelne, czyli ogumowane 
od zewnątrz. Kurtka ma zwijany kaptur z daszkiem 

   Imperial Fishing
   Plecionka Visible Touch 

Ekstraklasa wśród plecionek (12 splotów). 
Jest w kolorze żółtym, ma średnicę 0,17 

mm, wytrzymałość 15,4 kg i neutralną 
pływalność. Ma niską rozciągliwość, 
jest odporna na promienie UV. Zosta-
ła powleczona teflonem. Jest doskona-

le widoczna nad powierzchnią wody, 
natomiast w wodzie doskonale się kamu-

fluje. Dostępna na szpulach 300 m.
   www.imperial-fishing.pl 

mega baits
Buff (komin) Karp 
Wyprodukowane według dobrych wzor-
ców, opatrzone ciekawym logo, skutecznie 
ochroni szyję, głowę lub przedramię wędka-
rza wymagającego takiej ochrony. Ma atrak-
cyjną kolorystykę (motyw wiodący to karp 
smakujący przynętę proteinową) i grafikę 
zaprojektowaną przez grafika firmy Dra-
gon. Komin jest dostępny w atrakcyjnej 
relacji jakości do ceny – ok. 30 zł. 

   www.firmadragon.eu
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i regulacją. Elastyczne mankiety mają regu-
lację obwodu na rzep. Znajdziemy tu także 
dwie kieszenie zewnętrzne zamykane na bry-
zgoszczelne zamki i jedną kieszeń wewnętrzną 
zamykaną na zamek. Dół kurtki ma regulację 
obwodu.
Spodnie wyposażone są w przedłużony tył 
i regulowane szelki. Są one elastyczne w pa-
sie. Wyprofilowane kolana są wzmocnienie 
dodatkową warstwą materiału. Również no-
gawki są wzmocnione. Dwie kieszenie boczne 
spodni są zamykane na bryzgoszczelne zamki.
Zarówno kurtka, jak i spodnie dostępne są w 
rozmiarach od M do XXL. Sugerowana cena 
detaliczna: kurtka 400 zł, spodnie 430 zł. 

   www.prologicfishing.pl
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Mega.Krill 
Imperial Baits ma w swojej ofercie serie doskonale znanych kulek. 
Ostatnie jakie pojawiły się w sprzedaży to m.in. Monster’s Paradise 
i Scopana Love. W tym roku IB powraca z zupełnie nową koncepcją 
kulek – Mega.Krill. Powstały one na bazie zmienionego miksu bazo-
wego, ze zwiększonym udziałem procentowym kryla (20% świeżej 
mączki z arktycznego kryla). Finalny efekt nie byłby oczywiście od-
powiedni, gdyby nie dodatek innych składników, m.in. koncentratu 

białkowego, laktoalbuminy, albuminy jajecznej, a także Vitamealo, 
Squid-Liver i Add Fat. Już po wyprodukowaniu, a tuż po zamknię-
ciu do worków, kulki są zewnętrznie aromatyzowane Krillowym 
flavourem. Kulki są sprężyste o średniej twardości, a powstają z wy-
korzystaniem ekstrudera próżniowego i są dostępne w jednej śred-
nicy – 20 mm, oraz w opakowaniach: 1, 2, 5 i 8 kg. 
Dodatkiem do kulek Mega.Krill jest Carptrack Amino Dip Mega.
Krill (150 ml), oraz Żel Mega.Krill w proszku (100 g). 

   www.pl.imperial-fishing.com 
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carp spirit
Komplet sygnalizatorów HD3 
Carp Spirit HD3 jest nowym, kompaktowym sy-
gnalizatorem brań – najmniejszym, jaki kiedykol-
wiek pojawił się w ofercie Carp Spirit. Osiągnięto 
to przez usunięcie tradycyjnego przedniego gło-
śnika z obudowy sygnalizatora i pozostawienie 
dźwiękowej sygnalizacji głośnikowi w bezprzewo-

dowej centralce HDR3. HD3 jest 
jednak wyposażony w mikro-
regulację czułości, regulowaną 
6-kolorową diodę LED (czer-
wony, zielony, niebieski, żółty, 
fioletowy i biały), tryb nocny i 
gniazdo wyjściowe do podłą-

czania podświetla-
nych hangerów. 

Urządzenia wyposażono w alarm niskiego poziomu baterii (zarówno 
na sygnalizatorze, jak i centralce). Dzięki długiej żywotności baterii i 

wysokiej jakości korpusu z ABS, sygnalizatory HD3 oferują funkcje 
zwykle występujące w dużo większych, masywniejszych i droż-
szych urządzeniach tego rodzaju. Każdy sygnalizator ma w kom-
plecie twarde osłony. Cyfrowy system zmiennych kodów umożli-
wia zakup dodatkowych sygnalizatorów i ich zaprogramowanie 
do współpracy z centralką, która ma zasięg ok. 100-150 m (na 
otwartej przestrzeni). W centralce jest też możliwość ustawienia 
funkcji ciszy i wibracji, a także przeznaczony do niej klips mo-

cujący oraz podstawka).  
Sugerowana cena detaliczna od 513 zł.

   www.normark.pl

jaxon
Zestaw swingerów AJ-SYS112X 
Zestaw 3 sygnalizatorów mechanicznych (swingerów) z podświetleniem (czer-
wone, niebieskie, zielone). Wykonane z wysoką starannością, aby zapewnić 
pełną funkcjonalność. Zaczep do żyłki nie kaleczy jej i podczas zacięcia bez 
problemu uwalnia linkę. Płynnie regulowane obciążenie pozwala dostosować 
poziom naprężenia żyłki do warunków panujących nad wodą. Sygnalizatory 
mają wtyczkę umożliwiającą podłączenie ich do praktycznie wszystkich elek-
tronicznych sygnalizatorów brań, zapewniając dodatkową optyczną identyfik-
ację brania. Komfort przechowywania jak i bezpieczeństwo urządzeń zapewnia 
kompaktowe, estetyczne etui.

   www.jaxon.pl
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Fox International przejął firmę Spomb, globalną markę, znaną przede 
wszystkim z rewolucyjnego projektu rakiety zanętowej. Rakiety zanę-
towe Spomb były dziełem wynalazcy i fanatycznego karpiarza Bryana 
Houghtona. Dzięki zasłużonej reputacji związanej z wysoką jakością 
oraz obsługą klienta rozwinęło się także samo przedsiębiorstwo. 
Wszystkie te cechy zostały pozytywnie odebrane przez wędkarzy, a siła 
marki sprawiła, że był to doskonały dodatek do karpiowej 
rodziny Foxa. W informacji nadesłanej nam przez 
Foxa napisano: „Naszym celem jest zachowanie 
i dalsze budowanie tej reputacji. Będziemy kon-
tynuować wzrost marki Spomb i wyjątkowej na-
tury tego przedsięwzięcia, poprzez wytwarzanie 
rakiet zanętowych Spomb w Londynie. Wierzymy 
również, że zespół sprzedaży firmy Fox oraz cała infrastruktura zwięk-
szy znacząco dostępność dla wszystkich naszych partnerów detalicznych 

POKAZY Nowości sprzętowe  

FOX PRZEJĄŁ SPOMBA  

w całej Europie i na świecie. Jesteśmy szczęśliwi, 
że w ramach tej umowy Judith i Bryan Houghton 
pozostaną konsultantami, pomogą podczas przej-
mowania firmy oraz będą nadal reprezentować 
markę Spomb”. 

Znana i od lat popularna wśród karpiarzy firma Im-
perial Fishing, poszukuje nowego, polskiego przed-
stawiciela / dystrybutora swoich produktów. 
Założona przez Maxa Nollerta, kojarzona jest przede 
wszystkim z wysokiej klasy przynęt karpiowych pro-
dukowanych pod marką Imperial Baits. Jednak oprócz 
karpiowej spożywki Imperial ma w swojej ofercie rów-
nież szeroki asortyment sprzętu, m.in.: pontony, aku-
mulatory, silniki elektryczne, wędziska, ubrania oraz akcesoria. 
Chętni do podjęcia się współpracy z Imperial Fishing mogą kontaktować się 
w tej sprawie pisząc na adres: max.nollert@imperial-fishing.de.

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 

Z KARPIOWEGO ŚWIATA AKTUALNOŚCI

Judith i Bryan Houghton, oraz 
Shaun McSpadden z Foxa (w środku)

Spomb – rakieta, 
która zrewolucjo-
nizowała nęcenie

IMPERIAL FISHING 
POSZUKUJE DYSTRYBUTORA

Nagrody zostaną przesłane do końca lutego     

W poprzednim numerze „Karp Maxa” ogłosiliśmy Noworoczny Konkursie fir-
my Fox. Wzięło w nim udział ponad 300 osób, zaś pytanie konkursowe 

brzmiało: „z jakich nanowłókien wykonany jest wysokomodu-
łowy blank węglowy wędziska Horizon X5?” Prawidło-

wa odpowiedź to: z włókien wielokierunko-
wych. Spośród osób, które prawidło-

wo odpowiedziały wybrali-
śmy 6 zwycięzców: 

NOWOROCZNY KONKURS FOX 1

2

3

4

5

6

Rudolf Kałuża z Opola 
(wędzisko Fox Horizon X5)

Robert Trajdos z Radomska 
(Rod Pod Ranger MK2)

Zbigniew Ociepa z Gliwic 
(Zestaw sygnalizatorów

 Micron Mr+)

Kamila Biohn z Margonina 
(Black Label Compact Rod Frame)  Tomasz Kapała z Wojciechowa 

(latarka czołowa Halo 200)
Justyna Olejek z Jaworzna 

(żyłka Camo Soft Steel 1000 m)
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AKTUALNOŚCI

Podajemy informacje, które dotarły do naszej redakcji do końca stycznia 2019 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”
5–7.04         – V Gajdowe Cup; Łowisko Gajdowe; atsfinance@interia.pl
12–14.04    – II Wiosenne Karpiowanie; Łowisko u Schabińskiej; tel. 796 514 593
24–29.04    – IV Puchar Mazowsza; Łowisko Wodna Kraina; gang.carp.zawody@o2.pl
25–28.04    – Maraton Karpiowy Karp Klub Bytom; Zbiornik Brantka; hans.bronek@wp.pl
25–28.04    – Zawody o Puchar Dębowego Dworu; Łowisko Dębowy Dwór; rafal.poweska@gmail.com
1–5.05         – Karp Odry; Rzeka Odra; wojtekczapla@vp.pl
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 Puchar Smoka Wawelskiego; Łowisko 3K; sz.falowski@gmail.com
16–19.05    – III edycja karpiowych zawodów o puchar Lentiko; zbiornik Zgoda; lontik@op.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 
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
19–22.09    – VIII Puchar Krakowskiego Klubu Karpiowego; Łowisko 3K; sz.falowski@gmail.com

25–29.09    – VIII Karpiowy Puchar Dzikiej Wody Lgiń Duży; Jezior 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
5–9.06         – Puchar Carponline; Łowisko Jerzyn; sklep@carponline.pl
5–09.06      – Manewry Karpiowe; Zbiornik Pogoria III; zawody_pogoria@wp.pl
3–7.07         – Wielkopolskie Dni Karpiowe; Łowisko Nekielka; www.expert-karp.pl
16–20.10    – Big Fish Nekielka; Łowisko Nekielka; www.expert-karp.pl



WYDARZENIA Targi „Rybomania” Poznań 2019  

POSTAWMY NA TRENDY
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Z roku na rok zadaję sobie pytanie: dokąd 
zmierzasz, Rybomanio? I nie chodzi mi o 
„uzupełniające targi w Warszawie i (w tym 
roku) w Gliwicach”, a o główną imprezę –Ry-
bomanię Poznań. Zdążyła już sobie wyrobić 
renomę największych targów wędkarskich nie 
tylko w Polsce, ale i w całej Europie. Konku-
rencję (tak, konkurencję, mimo że to w innych 
krajach) jednak ma, bo zarówno Carp Zwolle, 
jak i błyskawicznie budujące swoją renomę 
For Fishing w Pradze, odbierają wystawców 
poznańskiej imprezie. 
Tegoroczna Rybomania poszła w zdecydowa-
nie dobrym kierunku, a więc wyodrębnienia 
Strefy Trendów, czyli osobnej hali, w której 
miały wystawiać się wyłącznie firmy pokazują-
ce swoją ofertę sprzętową. Dość niefortunnym 
zabiegiem było więc znalezienie się tam dwóch 
sklepów wędkarskich (karpiowych), co zabu-
rzyło nieco całą ideę. Jednak, myśląc o przy-
szłych latach, wydaje się nieodzowne, aby jedna 
z hal MTP (mam nadzieję, że największa), po 

tekst  |  foto: 
PRZEMYSŁAW MROCZEK

przekonaniu do tego pomysłu kilku dużych 
firm wędkarskich, których tym razem w Po-
znaniu zabrakło, stała się wzorcem idei targów. 
Czego mi zabrakło? Przede wszystkim nowości 
i to nie dlatego, że ich nie było, ale ponieważ gi-
nęły one w natłoku katalogowego sprzętu. Na 
próżno szukałem na stoiskach rzucających się 
w oczy informacji w stylu – „Nowość na 2019”. 
Dwie hale, które zajmowała Rybomania były 
czytelnie rozdzielone, na Strefę Trendów – hala 
6 (z powyższymi zastrzeżeniami) i Strefę Sprze-
daży – hala 5. Od ilości wystawionego do sprze-
daży towaru kręciło się w głowie, a to głównie 
za sprawą firm produkujących żarcie dla karpi. 
Chyba nie przesadzę, jeżeli napiszę, że bodaj 
jedna trzecia wystawców to wytwórcy kulek, 
pelletów, zalew itp. Niezbyt trafionym pomy-
słem była Strefa Polskich Producentów. W za-
myśle miały się w niej znaleźć rodzime firmy 
karpiowe, jednak w Strefie znalazło się niewiele 
z nich, zaś pozostałe wolały niezależność, jak 
choćby Meus, Warmuz Baits, czy obchodzący 
dziesięciolecie istnienia Bandit Carp.
Dla mnie największym wydarzeniem Ryboma-
nii było stoisko Decathlonu, który znalazł się 
na Targach po raz pierwszy w historii. Jednak 

nieprzypadkowo, bowiem ta najpopularniejsza 
w Polsce sieć sprzętu sportowego i rekreacyj-
nego wchodzi wreszcie na nasz rynek z węd-
karską marką Caperlan, w której ofercie jest 
mnóstwo sprzętu i przynęt karpiowych. Jak się 
przyjmie na naszym rynku, to dopiero pokaże 
przyszłość.
Na stoisku „Karp Maxa”, tym razem powiększo-
nym o Strefę Młodych (Kuba Ziemianin rozda-
wał okolicznościowe opaski i gadżety), mieli-
śmy mnóstwo pracy, bo głównie chętnych do 
spróbowania sił na symulatorze holu karpi (jak 
zwykle zawiadywanym przez Zibiego Hukało-
wicza) było bodaj najwięcej spośród wszystkich 
dotychczasowych imprez targowych, w których 
uczestniczyliśmy. Oblegany był też stolik Mo-
niki Lechowskiej-Bacia, która nie zważając na 
odciski na palcach zawiązała setki przyponów 
i podpisała nie mniej plakatów ze swoim wize-
runkiem. 
Pisze te słowa „na gorąco”, dzień po zakończeniu 
Rybomanii (znów miała ponad 40 000 widow-
nię), więc na głębsze refleksje przyjdzie jeszcze 
pora, tym bardziej że już w połowie marca w 
Gliwicach kolejna edycja Rybomania Tour.

(ciag dalszy reportażu na str. 82 i 83)  

Bagaże Foxa 
– do wyboru, do koloru

10 lat Bandit Carp 
– gratulujemy!

Panowie od Moniki 
uczyli się wiązać przypony

Nash zaprezentował 
m.in. nowe namioty

Kuba Dłubak z Zebco pokazał 
nam nowe silniki elektryczne

World Carp Team Championship 
– wyjątkowe zawody na Ukrainie 
i ich organizatorzy
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Wędziska Daiwy to jak zwykle 
przedmiot pożądania
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Robert Adamski z MAD 
obchodził 20-lecie karpiowania

Łukasz Małodobry polecał 
wodoodporne torby Prologic

Stoisko Meusa, 
jak zwykle oblężone

U Jaxona był 
cały las wędzisk

Tactix to nie tylko nowe zanęty 
do Methody, ale także seria karpiówek

Deeper zdobywa coraz 
większe grono fanów

Namioty Mivardi 
miały wzięcie

Echosondy Garmin także 
w kręgu zainteresowań karpiarzy

Jak po markery, to 
na stoisko Carp Marker

Decathlon rusza w Polsce 
z marką Caperlan
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W sieci Ruchu, Kolportera, 
   i salonach Empik 

jest dostępny 

www.robertjagielski.pl

W TYCH  SKLEPACH ZNAJDZIESZ KARP MAXA

Na Rybomanii nie mogło zabraknąć 
Pawła Szewca i Carp Gravity

Wokół stoiska „Karp Maxa” 
i Strefy Młodych cały czas był tłum

Z karpiami na symulatorze 
walczyli także bardzo młodzi karpiarze

 Nasze stoisko odwiedził (jak co roku) Ross Honey 
(dyrektor WCC), tym razem w towarzystwie Marka 
i Przemka z Expert Carp Nekielka, gdzie w maju 
odbędą się polskie eliminacje do WCC

KARP
MAX
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FEEDER MAX   |     MARCIN CIEŚLAK I TOMEK SIKORSKI

tekst  |  foto: MARCIN CIEŚLAK  I TOMEK SIKORSKI

MNIEJ 

P

nęcenia. Ale jeśli zamierzacie sezon otwo-
rzyć „na szybko”, jeden dobry feeder musi 
załatwić sprawę. Do tego mały kosz, mata i 
kuweta na pellet. Jeśli łowimy z ogranicze-
niem czasowym, staramy się maksymalnie 
wykorzystać upływające minuty na łowienie, 
a nie na rozkładanie olbrzymiej ilości sprzę-
tu. To samo tyczy się przynęt. Jeden lub dwa 
sprawdzone smaki pozwolą nam spokojnie 
nałowić się do syta. Często zdarzało nam się, 
właśnie dzięki takiemu subtelnemu podej-
ściu, z powodzeniem zacząć karpiowy sezon. 
Pewnie zastanawiacie się, co w takim razie 
podać teraz na haczyk?

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

ZNACZY  

Otworem stoją już karpodromy i 
mniejsze komercje. W łowiskach 
naturalnych ryby także już aktyw-
niej poszukują pożywienia. Po zi-

mowym „śnie” karpie zwyczajnie potrzebują 
pojeść i uzupełnić zapasy zgubionych kalorii. 
Wydawać by się mogło, że ryby właśnie teraz 
są najłatwiejsze do złowienia. Niestety, nad 
wodą widzimy coraz więcej wędkarzy, którzy 
mają problem z udanym otwarciem, a kar-
piowy start zamienia się w typowy falstart. 
Zauważyliśmy, że niektórzy zostali jeszcze 
chyba w wirze przedświątecznych zakupów, 
bo wszystkie kolorowe smakołyki, pop-upy, 
dipy i inne „dobrodziejstwa” marketingowe 
taszczą nad wodę i o zgrozo często to wszyst-
ko do wody ładują. Nie idźcie tą drogą, jak 
mawiał klasyk, bo w ten sposób rzadko uda 
się otworzyć dobrze sezon. Wiosna, mimo że 
świetna, jeśli chodzi o żerowanie ryb, rządzi 
się swoimi prawami. 

SUBTELNE OTWARCIE

O karpiowych podchodach z ograniczeniem 
sprzętowym pisaliśmy już swego czasu. War-
to trzymać się jednak tej zasady i spróbować 
podejścia bardziej mobilnego. Jeśli macie 
odrobinę więcej czasu i zamierzacie spędzić 
cały boży dzień nad wodą, spokojnie może-
cie zabrać ciut więcej sprzętu, np. wędkę do 

Paleta smaków 
z odrobiną zanęty 
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FEEDER MAX

WIĘCEJ  

GRUNT TO KLASYKA 

Dobre otwarcie z Method Feederem w dłoni to 
przede wszystkim w miarę stonowane i pewne 
smaki. Na pierwszy plan powinny wysuwać się 
teraz aromaty stonowane, kukurydza, lekka 
wanilia, a jeśli rybne, to np. delikatny halibut. 
Być może późnym latem albo jesienią halibut 
będzie już bardziej opatrzony, ale o tej porze na-
wet w łowiskach, gdzie presja największa, powi-
nien być tak zwanym starterem. Warto używać 
jednak tych pelletów, które mają stonowaną i 
spokojną kolorystykę. Wiemy, że rynek serwuje 
chociażby jaskrawe halibutowe kuleczki czy ża-
rówiaste, fioletowe dumbelsy, ale teraz radzimy 
zwyczajnie zostawić je w domu i wyjąć z kar-
piowej spiżarki dopiero wtedy, kiedy sezon bę-
dzie już w pełni. Szukajcie pelletów w kolorach 
czarnych lub brązowych. Optymalna wielkość 
hakowych pelletów to w naszej ocenie 6 i 8 mm. 
Większe rozmiary muszą jeszcze odrobinę po-
czekać. Chociaż do maja, gdzie z powodzeniem 
na włos wsadzimy wtedy 12-mm duży pellet. 
Oczywiście niech nie zmyli was rozmiar ser-
wowanych przynęt. Nawet dwucyfrowy karp 
spokojnie znajdzie i skosztuje pellet podany na 
włosie, jeśli zachowamy rozsądek w nęceniu i 
dawkowaniu przynęt. Przy ciągłych braniach 
mniejszych karpików zawsze można przecież 
zwiększyć rozmiar pelletu zanętowego i dać do 
podajników lub zanętnika nieco grubszą paszę.

NA ROBALA

Kolejnym smakołykiem, o którym warto pa-
miętać, jest ochotka. To świetna przynęta na 
wszystkie karpiowate. Z przyczyn technicz-
nych jest zarezerwowana dla wyczynowców 
i wędkarzy podlodowych, gdzie dominują 
malutkie i cieniutkie haczyki. Takie haki nor-
malnie nie wytrzymają odjazdu sporego kar-
pia. Na szczęście rynek nie śpi, a przynęty i 
dodatki o smaku ochotki mają coraz bardziej 
naturalny aromat (co kiedyś pozostawiało 
wiele do życzenia). To świetny smak na łowi-
ska dzikie i związkowe. W tej materii rynek 
również jest dość bogaty i na półkach sklepo-
wych znajdziecie nawet jaskrawożółte pellety 
pachnące ochotką. 

Bonusem podczas karpiowych wiosennych 
zasiadek, mogą być okazałe karasie

Kukurydziany pellet 
to dobra wiosenna przynęta

Klasyczne smaki 
na dzisiejsze wędkowanie

Odrobina pelletu 
na wczesnowiosenne łowy
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ficytu tlenowego, to wiosną robimy zupełnie 
odwrotnie. O ile pogoda jest pochmurna, ma 
to mniejsze znaczenie, ale podczas słoneczka 
niemal na 100% karpie, amury i inne ryby 
spokojnego żeru popłyną tam, gdzie płycej 
i będą czerpać przyjemność z żerowania w 
nieco bardziej nagrzanej wodzie. Musimy 
wiedzieć zatem, gdzie są doły, a gdzie pły-
cizny. To może się okazać ważniejsze niż 
bankowa przynęta. Siedząc w jednym miej-
scu, mając najlepsze przynęty do dyspozycji, 
możemy zejść o kiju, a ktoś, kto zada sobie 
trud rozpoznania terenu, będzie miał brania 
za braniem! Obyście to byli wy.
Wiosenne manewry z Methodą mogą się 
udać. Weźmy również pod uwagę to, że w 
ciągu ostatnich lat ten sposób wędkowania za-
częło stosować tysiące wędkarzy. Pięć lat temu, 
gdy zaczynaliśmy na serio się tym bawić, czę-
sto na naturalnych zbiornikach trudno było o 
rybę na pellet lub kulki. Prócz długo nęconych 
karpi, inne ryby nie były przyzwyczajone do 
tego typu pożywienia. Trzy lata temu na pellet 
łowiliśmy już chyba wszelkie ryby spokojnego 
żeru na dzikich wodach, od karpi po dzikie ja-
zie. Teraz, będąc nad glinianką, zalewem czy 
jeziorem, śmiało możemy stosować Methodę 
już wczesną wiosną bez obawy, że ryby nie 
znają naszych pelletów i kulek. Pamiętajmy 
jednak o tym, że „fluo–żarówy” i tutti frutti 
zostawimy sobie na lato.

browning 
Soft Hook Pellets

jaxon
Kołowrotki Top Feeder FR

Kołowrotek z wolnym biegiem, przygotowa-
ny z myślą o wędkarzach specjalizujących się 
w technice Method Feeder. Metalowa rączka, 
płynny hamulec i mocna, stabilna konstruk-
cja tego kołowrotka gwarantują niezawod-
ność i bezpieczny hol dużych okazów karpi. 
W mechanizmie zastosowano system 6 ło-
żysk najnowszej generacji, w tym jedno łoży-
sko oporowe OWC. Top Feeder jest dostępny 
w dwóch najpopularniejszych wielkościach, 
używanych do łowienia na koszyczki zanęto-
we. W komplecie aluminiowa szpula główna 
i zapasowa szpula grafitowa. Wielkości: 300, 
400.

   www.jaxon.pl

Dzięki temu, że jest miękki, pellet ma 
właściwości idealne do bezpośredniego 
stosowania jako przynęta. W ofercie są 2 
rozmiary: 6 mm i 8 mm, oraz 6 wariantów 
smakowych: wątroba drobiowa, ananas, 
guma balonowa, green mussel, monster 
krab i czosnek. Sugerowana cena detalicz-
na od 18,90 zł.

   www.zebco-europe.biz/pl

Proponujemy wam jednak 
zostać w kolorystyce czerni 
lub czerwieni i to też najle-
piej tej ciemnej, bordowej i 
niezbyt świecącej. Taki już 
urok tej pory. Wszystko 
budzi się w swoim rytmie 
do życia, dlatego poniekąd 
my też musimy wkompo-
nować się w tę harmonię. 
Teraz zwyczajnie zbyt duża 
dawka kolorów nie wzbu-
dzi zaufania u ryb. Rów-
nież zbyt mocny aromat w 
czystej, wiosennej wodzie 
może być latarnią ostrze-
gawczą, że coś tu jest nie tak. Pamiętajmy, że 
ryby mają zmysł powonienia wielokrotnie 
silniejszy niż my.
Pamiętajcie też o białych robakach. Ten czę-
sto traktowany po macoszemu „oldskul”, to 
dobra przynęta całoroczna. Tam gdzie łowi-
ska pełne są drobnicy, leszczyków lub innego 
białorybu, o karpia będzie ciężko, ale w wo-
dach, w których jedyną populację stanowią 
karpie, biały robak na pewno nie zawiedzie. 
Podanie przynęty w wersji mrożonej lub ży-
wej zostawiamy wam do wyboru i wierzcie 
nam, znamy niejeden karpodrom, gdzie to 
właśnie biały robak był, jest i chyba już bę-
dzie killerem łowiska. Dodamy również, że 
nie gardzą nim karpie nawet te dwucyfrowe. 
 

W STRONĘ SŁOŃCA

Napisaliśmy już o przynętach i ich smakach 
oraz aromatach. Wiosna w Method Feederze 
rządzi się jednak swoimi prawami. Podczas 
szybkiej zasiadki niezmiernie ważne jest czy-
tanie wody, wzięcie poprawki na pogodę i 
szybka reakcja na panujące warunki. To przy 
dobrze dobranych, stonowanych przynętach 
pomoże nam skutecznie otworzyć sezon. O 
ile latem szukamy dołków i ogólnie zacie-
nionych miejsc, gdzie większa ilość tlenu 
pozwoli przetrwać dużym rybom czasy de-

Na niektórych łowiskach 
białe to prawdziwe killery

Ten karpik wybrał halibuta

FEEDER MAX   |     MARCIN CIEŚLAK I TOMEK SIKORSKI



jaxon
Żyłka Method 
Feeder
Spec ja l is tyczna 
żyłka przeznaczo-
na do techniki Me-
thod Feeder. Kolor 
ciemnobrązowy bardzo 
dobrze maskuje żyłkę na dnie. Wyśmieni-
cie sprawdza się przy połowach feederem 
z koszyczkiem zanętowym. W ofercie 
szpule 150 m z żyłką o średnicach od 0,16 
mm do 0,35 mm.

   www.jaxon.pl
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prologic 
Wędziska Specialista 
Twin Tip
Wędziska bazujące na superlekkich blan-
kach, oferujących bardzo wysoką czułość. 
Są to specjalistyczne i uniwersalne wędzi-
ska, które pomimo niezwykle lekkiego 
blanku są bardzo wytrzymałe i bez proble-
mu sprostają nawet dużym karpiom. Blan-
ki wykonane są z wysoko modułowego 
włókna węglowego 24T HM i mają akcję 
paraboliczną. Zbrojenie wędziska to mo-
cowanie kołowrotka DPS, uchwyt z pianki 
EVA i elementów z korka, oraz lekkie prze-
lotki. W zestawie znajdziemy superczułe, 
wymienne szczytówki. Serię tworzą dwa 
wędziska dwuskładowe w długościach 3,0 
i 3,6 metra, o krzywej ugięcia 1,75 lbs i 2,0 
lbs, o wadze 289 g oraz 352 g. Sugerowana 
cena detaliczna: 350 zł – 390 zł. 

   www.prologicfishing.com
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browning 
Sphere Feeder M 80 g
Sphere Feeder, podobnie jak wszystkie inne modele z 
tej serii zostały opracowane z użyciem węgla najwyż-
szej jakości i najlepszego osiągalnego osprzętu. Wę-
dzisko ma dlugość 3,90 m i ciężar wyrzutowy 80 g. 
Wędziska te są: ultralekkie, ultracienkie, wyposażo-
ne w unikatowy ergonomiczny uchwyt o obniżonej 
wadze przenoszący więcej „wyczucia” na wędkarza, 
uzbrojone w specjalne przelotki SIC „szkieletowej 
konstrukcji” o niskim współczynniku tarcia. Wę-
glowa jakość blanków pozwala na dalekie rzuty i 
precyzję zarzucania dzięki minimalizacji ruchów 
bocznych, gdy wędka jest obciążona. Jednak blanki 
te są wystarczająco elastyczne, aby bezpiecznie wal-
czyć z dużymi rybami. W zestawie są 4 końcówki, 
które dają zarówno czułość wskazywania brań, jak i 
trwałość podczas zarzucania. Sugerowana cena de-
taliczna od 1678 zł.

   www.zebco-europe.biz/pl

mikado
Pojemniki Method Feeder
Niezwykle szeroka gama uniwer-
salnych pojemników Method 
Feeder. Dzięki zastosowaniu 
materiału EVA, pojemniki 
cechuje niezwykła wodo-
szczelność, a gama oferowa-
nych rozwiązań pozwala na 
ich uniwersalne zastosowanie. 
Dodatkowym atutem jest lekkość i wyjątkowa łatwość utrzy-
mania w czystości. Sugerowana cena detaliczna: ok. 45 zł.

   www.mikado.pl

okuma 
Kołowrotek Carbonite V2 Match Baitfeeder 
Kołowrotek w rozmiarze 40 z wolnym biegiem szpuli i jego wy-
łącznikiem w systemie Auto Trip. Korpus i rotor wykonane są z od-
pornego kompozytu grafitowego. Płynna praca przekładni o przełożeniu 
5,0:1 to zasługa dwóch łożysk kulkowych i pojedynczego 
rolkowego łożyska oporowego. Zastosowany jest tu 
system łożyska oporowego Quick-Set o bezstopniowej 
pracy. Wytrzymała przekładnia eliptyczna wykorzystuje 
precyzyjnie wycinany z mosiądzu wałek zębaty. Koło-
wrotek ma cyfrowo wyważany rotor w systemie RES-II 
o geometrii CFR – wywołującej wirowy przepływ po-
wietrza osuszający szpulę w czasie zwijania. Model ten 
dostarczony jest z obrabianą mechanicznie płytką szpulą 
aluminiową oraz zapasową szpulą grafitową o standar-
dowej głębokości. Pojemność szpuli aluminiowej dla linki o 
średnicy 0,165 mm wynosi 170 m, dla średnicy 0,185 mm – 150 m i dla linki 
0,205 mm – 120 m. Nawój to 73 cm. Pod szpulą pracuje wielotarczowy hamulec 
z uszczelnieniem Hydro-Block. Waga 340 g. Sugerowana cena detaliczna: 190 zł. 

   www.okumafishing.eu

Winner 
Soft Hook Pellet 8 mm

Winner 
Ready Soft Pellet 2- i 8-mm / 1 kg

Bardzo szybko pracujący, miękki 
2 lub 8 mm pellet, uniwersalna 
przynęta, jak i zanęta.  Naładowa-
ny olejem, mączką rybną i najlep-
szymi atraktorami. Sprawdza się 
jako dodatek do zanęty w koszy-
ku zanętowym, do nęcenia procą, 
w siatkach PVA, z ziarnami lub 
do luźnego nęcenia, szybko się 
rozmywa, wypuszczając atraktory 

i aromaty.
   www.tandembaits.pl

Niezwykle skuteczny, miękki, ekstrudowany granulat 
o zwartej strukturze podobnej do plasteliny, z najwyż-
szej jakości mączki rybnej oraz wysoką ilością protein, 
stymulatorów i atraktorów. Po dostaniu się do wody 
powoli się rozmywa. Daje się łatwo formować i moż-
na go także zakładać na haczyk jak ciasto. Dobrze się 
sprawdza podczas łowienia na Method Feeder. 

   www.tandembaits.pl
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28.09.2018 r. Arkadiusz Świstek z Ciechocinka, podczas za-
siadki nad Jeziorem Miłoszewskim wyholował karpia o wadze 20,80 
kg. Przynętą była tonąca kulka Carp Gravity 20 plus pop-up 15 mm o 
smaku Squid. Sprzęt: wędzisko Tandem Baits Phantom 3,60 m / 2,75 
lbs; kołowrotek Okuma Tactic BF565i; żyłka Prologic Mimicry 3D 
0,33 mm; haczyk Fox Curve Shank nr 4; ciężarek Carp Gravity 110 g. 

Karol Stęchły z miejscowości Bojszowy Nowe, przy „niewiel-
kiej” pomocy starszego stażem karpiarza, podczas zasiadki nad żwi-
rownią PZW złowił i dzielnie utrzymał do zdjęcia karpia o wadze 
15,00 kg. Połów miał miejsce w dniu 17.11. 2018 r., a przynętą na 
włosie była kulka 24 mm Bolsena Squid firmy Massive Baits. Sprzęt: 
wędzisko Shimano Beastmaster 3,66 m / 2,75 lbs; kołowrotek Daiwa 
Emblem 550; żyłka Kryston 0,36 mm; haczyk Korda Wide Gape; cię-
żarek 100 g. 

PARADA MŁODYCH ŁOWCÓW

Bartosz Jaworski podczas zasiadki na łowisku U Szer-
szenia złowił amura o wadze 16,20 kg. Amur wziął na orzecha ty-
grysiego, a połów miał miejsce 15.08.2018 r. Sprzęt: wędzisko Fox 
Warrior S 2,75 lbs; kołowrotek DAM Quick SLS 570 FD; żyłka Mi-
kado Terytory 0,30 mm; haczyk PB nr 4; ciężarek 120 g. 

WITOLD MONDRY (17 lat) SZYMON JAROCKI (16 lat)  WITOLD MONDRY (17 lat)

SŁAWOMIR MATUSZEWSKI (13 lat) SZYMON FLAK (15 lat) SŁAWOMIR MATUSZEWSKI (13 lat)

NIKODEM GOŁĘBIEWSKI (9 lat) ANTON KRUPOP (10 lat) FILIP IZYDOR (6 lat)

20,80 kg

16,20 kg

15,00 kg

13,80 kg 12,50 kg 11,50 kg

9,80 kg10,20 kg10,30 kg

7,80 kg 5,20 kg7,80 kg



iedy mamy już idealnie dopracowany 
zestaw końcowy, możemy skupić się 
na sprzęcie, za pomocą którego zloka-
lizujemy karpia, umieścimy przynętę 

w łowisku, wyholujemy i skutecznie podbierze-
my naszą zdobycz. Dodatkowo potrzebna nam 
będzie także mata oraz odkażacz do ran po ha-
czyku. 
Może wam się wydawać, że to masa sprzętu, 
który pewnie jest drogi i nie jest łatwo podjąć 
decyzję o wyborze odpowiedniego. Nie do koń-
ca jest to prawda. Zaczynając łowić cyprinusy, 

090   |   KARPMAX

niezbędnik młodego karpiarza

tekst  |  foto: KUBA ZIEMIANIN

K

W poprzednim wydaniu „Karp Maxa” 
pojawił się tekst, który traktował o niezbędnych 

produktach do skonstruowania zestawu końcowego, 
najważniejszego elementu karpiowej układanki. 

Oczywiście, wędkarski niezbędnik młodego łowcy 
to nie tylko zestaw. To także sprzęt, który 

znajduje się na brzegu. 

niekoniecznie będziemy potrzebować od razu 
masy sprzętu i dużej ilości gadżetów. Czasem 
możemy znaleźć zamienniki, które w przyszło-
ści wymienimy sobie na bardziej profesjonalny 
sprzęt. Aby odpowiednio ulokować przynętę w 
łowisku i wyholować rybę, potrzebujemy wędki 
i kołowrotka. Wydaje się to oczywiste. Problem 
pojawia się jednak wtedy, gdy musimy dokonać 
wyboru konkretnej wędki i konkretnego koło-
wrotka. Jaka zatem wędka? Jaki kołowrotek? W 
przypadku kołowrotka przede wszystkim liczy 
się bezawaryjność. Oczywiście, dobrze byłoby, 

gdyby miał również wolny bieg i dużą szpulę do 
dalekich rzutów, ale są to właściwości, których 
istnienie nie jest niezbędne do łowienia – poma-
gają, ale bezpośrednio nie decydują o złowieniu 
zdobyczy. W przypadku wędki pojawią się więk-
sze wątpliwości. Każdy blank ma własności do-
tyczące długości, akcji (tj. stopnia ugięcia wędki), 
ciężaru wyrzutu oraz ilości i wielkości przelotek. 
Elementy te są kluczowe, gdyż decydują o prze-

Zacznijmy od taniego kołowrotka 
big pit z wolnym biegiem
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znaczeniu wędki. Wędki krótsze, o 
akcji parabolicznej (wędka wygina się 
na całej swojej długości) i niewielkim 
ciężarze wyrzutu idealnie nadają się 
do wywózki. Dzięki tym parametrom hol ryby 
dostarczy nam niezapomnianych wrażeń, a błę-
dy popełnione podczas wyciągania zdobyczy 
zostaną zamortyzowane. Niestety, taka wędka 
podczas łowienia z rzutu będzie nas mocno 
ograniczała. Nie osiągniemy dzięki niej zbyt da-
lekich dystansów. Do rzutu idealnie sprawdzi się 
wędka dłuższa, o twardszej akcji i większym cię-
żarze wyrzutu. Wybierając pierwszą wędkę kar-
piową, powinniśmy kierować się tym, aby była 
ona w miarę uniwersalna. Chodzi o to, żebyśmy 
znaleźli kompromis pomiędzy wymienionymi 
wyżej właściwościami. Wędka będzie dla nas 
optymalna, jeżeli z jednej strony będziemy w sta-
nie osiągać w miarę dalekie dystanse rzutów, ale 
jednocześnie będziemy odczuwać przyjemność 
z holu i możliwe będzie jej użycie przy połowie 
z wywózki. Każdy powinien dobrać wędkę pod 
swoje potrzeby i budowę ciała, tak aby przede 
wszystkim była ona dla niego wygodna. Mo-
imi pierwszymi uniwersalnymi kijami, które po 
wielu próbach udało mi się dobrać, były wędki o 
akcji semiparabolicznej, długości 3,6 m i ciężarze 
wyrzutu 3,25 lb. Nadawały się one do łowienia 
w większości łowisk i rzeczywiście można po-
wiedzieć, że były uniwersalne. Przy łowieniu 
bez środka pływającego, do skutecznego nęcenia 
potrzebny nam będzie spod. Jest to wędka, za 
pomocą której możemy ulokować rakietę zanę-
tową w miejscu, w którym łowimy. Ważne jest, 
aby wędka była mocna, o ciężarze wyrzutu po-
nad 4 lb. Wiele osób używa do tego celu wędek 
zapożyczonych z innych dziedzin wędkarstwa, 
np. wędkarstwa morskiego. 

Ceny spodów są przeważnie niższe niż wędek 
do łowienia, więc jeżeli w swoim ekwipunku nie 
mamy wędki morskiej, to moim zdaniem warto 
zainwestować w specjalistyczną wędkę do nęce-
nia, czyli wspomniany spod. 
Jednym z pierwszych zakupów, o którym my-
śli każdy początkujący karpiarz, jest stojak na 
wędki. To właśnie stojak i olbrzymie kołowrotki 
kojarzą się z karpiarzami koczującymi w namio-
tach na nocnych zasiadkach i holującymi olbrzy-
mie ryby. Z doświadczenia jednak wiem, że nie 
jest to zakup niezbędny. Na początek zdecydo-
wanie wystarczą nam 
zwyczajne podpórki, 
które są tańsze, zajmu-
ją mniej miejsca oraz 
nadadzą się do łowie-
nia nawet w najcięż-
szych warunkach.  Za-
oszczędzone pieniądze 
zdecydowanie lepiej 
zainwestować w dobre 
sygnalizatory. Takie 
sygnalizatory charak-
teryzują się przede 
wszystkim niezawodnością. Nie muszą mieć 
wielu funkcji, nie muszą pasować wizualnie do 
reszty sprzętu. Najważniejsze jest to, abyśmy 
zawsze mieli pewność, że podczas brania sygna-
lizator nas o tym powiadomi. Podstawowymi 
parametrami, którymi powinny odznaczać się 
nasze czujniki są: czułość (ile żyłki może zo-
stać wyciągnięte, zanim sygnalizator zapiszczy) 
oraz głośność. Dobrze, jeżeli sygnalizator ma w 
zestawie również centralkę. Nie jest to jednak 
rzecz niezbędna, bardziej wpływa na nasz kom-
fort podczas zasiadek. Kolejnym elementem 
sygnalizacji brań jest swinger lub hanger. Są to 
tzw. sygnalizatory mechaniczne. Różnią się one 
tym, że te pierwsze mają sztywne ramię, a drugie 
zamontowane są na łańcuszkach. Podstawową 
zaletą swingerów jest to, że dzięki swej konstruk-
cji są całkowicie odporne na podmuchy wiatru. 
Bardzo często są one wyposażone w przesuwne 
obciążenia umożliwiające regulację siły naciągu 
żyłki lub plecionki. Jako pierwszy zakup, swinge-
ry będą lepszym, bardziej uniwersalnym wybo-
rem, który sprawdzi się zarówno przy łowieniu 
na bardzo dużych, jak i tych bliższych dystan-
sach.
Na koniec należy dodać, że nieodłącznym ele-
mentem zasiadki karpiowej jest biwak. Zakup 
namiotu, łóżka karpiowego, krzesła i stolika to 
kwestie indywidualne. Dla każdego może być 

odpowiednia inna 
wielkość namiotu czy 
twardość łóżka. Są to 
kwestie związane z 
komfortem łowiącego, 
niekoniecznie wpły-
wające na ilość złowio-
nych ryb. Na rynku 
mamy ogromną ilość 

sprzętu biwakowego, który pomaga nam znieść 
nawet najbardziej ekstremalne warunki pogodo-
we. Jest jednak rzecz, której jakość jest niezwykle 
ważna. O ile namiot to rzecz drugorzędna, o tyle 
śpiwór jest jednym z najważniejszych elemen-
tów karpiowego biwaku. Zwróćmy uwagę, aby 
był on przede wszystkim ciepły. Dzięki temu 
niestraszna nam będzie żadna pogoda, a łowić 
będziemy mogli przez niemal cały rok.
Rynek sprzętu wędkarskiego jest olbrzymi. 
Wiem, że dla osoby, która zaczyna go kolek-
cjonować, nie lada wyzwaniem jest skompleto-
wanie takiego, który będzie mógł służyć przez 
długie lata. Pamiętajmy jednak, że nie warto się 
spieszyć. Niejednokrotnie warto zrobić coś sa-
memu, poczekać z zakupem, a z czasem nabyć 
naprawdę profesjonalną rzecz, która posłuży 
wiele lat. W moim arsenale mam oczywiście 
sporo rzeczy zakupionych na początku przygo-
dy z wędkarstwem, których nie używam. Jednak 
zdecydowanie więcej mam takich rzeczy, które 
służą mi od wielu lat, są niezawodne i wiem, że 
wytrzymają nawet najcięższe warunki pogodo-
we. 
Pamiętajmy, najważniejszym dla nas bagażem 
jest bagaż doświadczeń, którego nie da się kupić. 
Żaden sprzęt nie zastąpi nam myślenia i nauki 
nad wodą, a przede wszystkim pasji i zamiłowa-
nia do wędkarstwa.  

Swingery są bardziej 
uniwersalne niż hangery

Spośród sprzętu biwakowego 
najważniejszy jest ciepły śpiwór

Nie zapomnijmy też o macie do odhaczania 
– bez niej nie wyruszajmy nad wodę

vZakup rod poda zostawmy na później. 
Zwykłe podpórki w zupełności wystarczą 

Niezawodny sygnalizator 
to konieczność

Spody do nęcenia rakietą mają 
krzywe ugięcia od 4,5 do 5,5, lbs
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ezioro Salagou to duży zbiornik 
zaporowy (ok. 700 ha) położo-
ny w pięknej górzystej okolicy, 
z charakterystycznymi czerwo-

nymi skałami. Wybrałem ten zbiornik, po-
nieważ szukałem wyzwań nad nową wodą 
i z nieziemskimi widokami. Krajobrazy są 
naprawdę niesamowite. 
Kiedy dotarliśmy nad wodę było już ciem-
no i musieliśmy czekać aż do rana, aby z 
miejsca zakochać w tej scenerii. Pierwszy 
widok jeziora i wysokie góry przyprawiały 
o dreszcz emocji. Salagou ma naprawdę 
piękny klimat, który trudno jest opisać 
słowami i nawet fotografie z Internetu nie 
oddały tego, co zobaczyliśmy własnymi 
oczami. 
Salagou, mimo pięknych krajobrazów, 
skrywa w sobie wielką tajemnicę. Jednym 
razem jest sielanką podczas łowienia, a 
kiedy tylko zmieni się pogoda na El Dia-
blo – jak to mówią stali bywalcy jeziora, 
pokazuje swoje rogi. W jednej chwili może 
zerwać się sztormowy wiatr, który sprawi, 
że nie zdążymy pontonem dopłynąć do 
brzegu. Woda jeziora potrafi zmienić ko-
lor na czerwony i zamienić naszą zasiadkę 
w prawdziwy koszmar i walkę o przetrwa-
nie. 

O d  c z a s u  d o  c z a s u  l u b i ę  p o s t a w i ć  s o b i e  n i e c o  t r u d n i e j s ze  w y -
z w a n i e .  N i e k i e d y  j e s t  t o  t r u d n a  t e c h n i c z n i e  wo d a ,  a  i n n y m 
r a ze m  r ze k a  l u b  ko n k re t n a  t e c h n i k a  p o ł o w u .  Ty m  r a ze m  p o -
s t a n o w i ł e m  p o d j ą ć  t r u d n i e j s ze  w y z w a n i e  i  w y b r a ł e m  s i ę  d o 
p o ł u d n i o we j  F r a n c j i  n a d  o s ł a w i o n e  j e z i o ro  L a c  d u  S a l a g o u . 

bo właściwie jest to prawie niemożliwe. 
Druga sprawa jest taka, że jeśli mamy 
zaplanowany urlop i musimy wrócić da-
nego dnia do domu, to możemy nie być 
w stanie tego zrobić. Płynąć ze sprzętem 
w sztormie się nie da i trzeba zostać tak 
długo, aż pogoda się poprawi. Kolejna 
trudność to raki, które pożerają dosłow-
nie wszystko, co mamy na hakach. Słabo 
pomagają patenty z plastikowymi siat-
kami, ale czasem to jedyne rozwiązanie. 

TU ŁOWIMY   |     NAJLEPSZE ŁOWISKA KARPI W POLSCE I NA ŚWIECIE

WYZWANIE NAD
LAC DU SALAGOU

J

tekst  |  foto: PAWEŁ SZEWC

DIABELSKIE WYZWANIE

Jadąc nad Salagou marzyłem tylko o 
tym, aby mieć dość stabilną pogodę, 
może nie taką idealną, ale żeby tylko nie 
trafić na silne wiatry i sztormy. Nieste-
ty, taka pogoda była tylko pierwszego 
i ostatniego dnia. Choć w zasadzie to 
dobrze, bo mogliśmy się przetranspor-
tować pontonami w jedną i drugą stro-
nę. Jednym z problemów jest właśnie 
transport sprzętu. Dookoła jeziora są 
parkingi, ale na lepsze stanowiska trze-
ba płynąć pontonem. Zapomnijcie o 
noszeniu sprzętu górzystym brzegiem, 

Tak to wygląda na mapie

Mieliśmy do dyspozycji 
100 kg kulek

Gotowe przypony czekają 
na założenie



Jesteśmy na miejscu 
i płyniemy po nasze karpie

Plastikowe siatki 
były pomocne
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Aby tego było mało, zbiornik jest nie-
zwykle trudny technicznie. Pod wodą 
jest masa zaczepów. Występują ostre 
spady i skały oblepione bardzo dużą 
ilością małży. Większość dna usypana 
jest ostrymi skorupami małż, a co ja-
kiś kawałek znajdują się kołki po ska-
listych roślinach. Dlatego hol w miarę 
możliwości powinien odbywać się z 
pontonu. 

TRUDNE WYBORY

Największą trudnością jest wybór 
miejsca, gdzie będziemy łowić. Nie 
znaliśmy wody i niezmiernie trudno 
za pierwszym razem dobrze trafić. 
Poświęciliśmy cały dzień na objecha-
nie jeziora i już na starcie źle wybra-
liśmy, ponieważ pływający surfin-
gowcy uniemożliwili nam wywożenie 
zestawów. Szybko się przenieśliśmy w 
nowe miejsce. Wybraliśmy duży cypel 
z ogromnymi możliwościami wyboru 
miejscówek. Sondowanie w nocy to 
nic przyjemnego, ale nie mogliśmy 
wytrzymać. W końcu dwa razy rozbi-

jaliśmy nasz obóz i zwiedziliśmy pra-
wie całe jezioro. Rano dokończyliśmy 
sondowanie i zaczęło się oczekiwanie. 
Zestawy wylądowały blisko brzegu, 
w pasie zielska na ok. 3–4 m. Kolejne 
leżały na 7, 8 i 10 m. Na położenie ze-
stawów wybraliśmy spady dna, a nie-
które leżały w okolicach podwodnych 
kanionów i wychodzących zatok. Zna-
lazłem także ciekawe miejsce na pra-
wie 10 m – dołek jakby po meteorycie, 
i tam położyłem ostatni zestaw.

CZERWONE DIABEŁKI

Jednym z trudniejszych wyzwań jest 
bardzo duża populacja czerwonych 
raków. Wiedziałem, że jest ich tam 
sporo, ale, że aż w takich ilościach 
to się nie spodziewałem. Te diabeł-
ki wychodziły sobie w biały dzień na 
spacery pod namiot i szukały, gdzie 
by tu jaja złożyć. Widok niesamowity. 
Najgorsze było to, że zżerały wszystko, 
co założyliśmy na haki. Jak na haku 
zostało cokolwiek, to już był sukces. 
Stosowałem kulki głównie o średnicy 
25 mm lub podwójne 2 × 20 mm. 

Pierwszy karp Adama

Tak wyglądały kulki po 
zaledwie 12 godz. w wodzie

Raki dały nam popalić
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Po tej rybie czekaliśmy dość długo. Wiatr ciągle 
się wzmagał, a my łowiliśmy już tylko z brzegu. 
Wypłynięcie groziło utonięciem. Jezioro było 
bardzo niebezpieczne. Na szczęście mieliśmy 
pas przybrzeżnych roślin i tam jakieś 40–60 m 
od brzegu byliśmy w stanie zarzucać nasze ze-
stawy. Pamiętnego ranka wreszcie usłyszałem 
ostry jazgot, wreszcie jest to, na co czekałem cały 
tydzień. Walka trwała nie tak długo i już chwilę 
później duże fale pomogły Adamowi podebrać 
mojego metrowego pełnołuskiego karpia. Ryba 
ponad 15 kg, bardzo smukła, taki typowy z Sa-
lagou. Byłem szczęśliwy! Wreszcie pierwsza ryba 
z Salagou zaliczona. Jeszcze emocje nie minęły, 
gdy miałem kolejnego wieczoru dość delikatny 
odjazd i w zasadzie nie byłem pewny, że to bra-
nie. Łowiliśmy zarzucając zestawy z brzegu, więc 
nie wszystko było idealnie położone, zwłaszcza 
że mieliśmy zielsko w łowisku. Zacięcie, i czuję 
masę, która zaparkowała w zielsku. Jest coś na-
prawdę sporego. Hol jest ciężki, ale jakoś idzie. 
Proszę tylko aby nie znalazł jakiegoś zaczepu, 
bo holowanie z brzegu nad Salagou to jak strzał 
w kolano. Nie było jednak innego wyjścia. Na 
szczęście Adam mocno się poświęcił i wskoczył 
głębiej do wody w butach i szybko go podebrał. 
Serdecznie mu za to dziękuję, bo pogoda była 
tragiczna. Karp lustrzeń okazał się tym, po któ-
rego przyjechałem – 22,60 kg i w dodatku na 
moją Zołzę. Jestem już szczęśliwy, bo zasiadka 
wkrótce się kończy, a ja mam tego wspaniałego 
lustrzenia.  
Tak minęło 9 nocy walki o przetrwanie. Pozostał 
tylko niedosyt, że nie tak do końca miało być, ale 
mimo wszystko są złowione piękne ryby. Pierw-
sza przygoda nad Lac du Salagou zakończona 
i mimo niebezpieczeństw z pewnością jeszcze 
tam wrócę.    
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częło konkretnie wiać i lać, to nie był koniec 
koszmaru. Jezioro położone jest w górach, 
więc woda nie wsiąka w podłoże, a sobie 
płynie. Zrobiły się tysiące małych strumy-
ków, a niektóre z nich przepływały nam pod 
namiotami. Walczyliśmy zatem z melioracją 
i utrzymaniem suchości w środku. Później 
woda w jeziorze zaczęła podnosić się w za-
straszającym tempie. Co jakiś czas musieli-
śmy przestawiać stojaki do góry. Na szczęście 
namioty były rozbite wyżej i im nic nie za-
groziło. Woda w Salagou nabrała czerwonego 
koloru, a więc zaczęliśmy mieć nadzieję na 
brania, bo była to największa szansa na dobre 
żerowanie. Raki w tych warunkach stają się 
mniej aktywne, co jest sporym plusem, nato-
miast karpie dostają szału na żarcie. Podobne 
sytuacje znałem z naszych zaporówek, kiedy 
mętniała woda, choć kolor nad Salagou jest 
naprawdę dziwny – burgundowo-czerwony. 

SPEŁNIONE MARZENIA

Kiedy wreszcie mocniej przemieszało wodę, a 
wiatr huczał niemiłosiernie, zaczęło się. Adam 
pierwszy wyjął swojego pełnołuskiego karpia 
z Salagou. Byliśmy wreszcie pozytywniej na-
stawieni. W końcu doczekałem się i ja. Nastą-
piło ostre branie, na szczęście dało się popły-
nąć pontonem. Lało, wiało, a ja miałem rybę 
w zaczepie, czując, jak szarpie z ogromną siłą. 
Wiedziałem, że to coś ogromnego i prosiłem, 
aby tylko ją wyholować i wyprowadzić z za-
czepu. Po prawie 30 minutach byłem załama-
ny. Okazało się, że to 26-kg sum. 

Na początku bałwanki za szybko znikały z 
haków, więc zostały na zestawach tylko kulki 
tonące. Niektóre zestawy wyposażyłem z siat-
kę plastikową, co raz zdawało egzamin, a in-
nym razem nawet po niej śladu nie było. Raki 
radziły sobie ze wszystkim. Raki są naprawdę 
uciążliwe i następnym razem mam nadzieję 
przygotować się jeszcze lepiej. Pewnie przygo-
tuję specjalne kulki na tego typu łowiska. 

GRUBE ŻARCIE

Wiedziałem, że Lac du Salagou to wielka za-
porówka ze sporą ilością drobnej ryby, dlatego 
specjalnie na to jezioro przygotowałem nową 
linię produkcyjną na kulki o średnicy 25 mm. 
Zabraliśmy ze sobą tylko dwie średnice kulek: 
20 mm i 25 mm plus dodatkowo orzecha ty-
grysiego XXL. Razem mieliśmy ponad 100 kg 
kulek i tyle samo orzecha. Jak się okazało nad 
wodą, był to bardzo dobry pomysł, bo już na 
starcie wyjąłem kilka wielkich leszczy, a później 
nawet ponad 3-kg jazie. Do tego Adam złowił 
wielkiego, ponad 3-kg karasia. Początkowo za-
sypaliśmy w jednym pasie dość sporo zanęty, 
ok. 20 kg na 3 zestawy. Kolejne wędki w cha-
rakterystycznych miejscach nęciliśmy bardziej 
punktowo, rozsypując kulki i orzechy na ob-
szarze 1–2 m. Na tę zasiadkę przygotowałem 
głównie śmierdziele. Jednak najbardziej skupi-
łem się na smaku Zołza, czyli krab z czarnym 
pieprzem i papryką chili. Oczywiście wszystko 
sypaliśmy z pontonu, dopóki pogoda dała nam 
na to szanse. 

ARMAGEDON

Kiedy w Polsce panował przez 2 tygodnie sło-
neczny wyż, my te dni spędzaliśmy na walce 
z deszczem i wiatrem. Jednak najgorsze były 
dwa dni, kiedy zaczęło lać i dmuchać z taką 
siłą, że ledwo wytrzymały nasze namioty. 
Jezioro pokazało nam, jak może być niebez-
pieczne. Prawie tydzień nie mogliśmy wy-
pływać pontonem, z małymi przerwami na 
szybkie położenie 2–3 zestawów. Kiedy za-

Szampan wożony bardzo długo 
na specjalną okazję, wreszcie otwarty

22,6 kg – po niego pojechałem 
na południe Francji
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agiczne Lac du Salagou, gdzieś daleko na południu 
Francji. Niezwykle piękne jezioro otoczone czer-
wonymi górami i wspaniałą przyrodą. Dookoła nie 
było żadnych ludzi, a na wodzie pływało tylko kilka 

łodzi. Przyjechałam późno, po 3 dniach spędzonych nad Lac 
de Saint-Cassien. W sumie na łowienie miałam tylko 6 nocy, 
ale zdecydowałam się na zmianę łowiska. Kiedy przyjechałam 
nad Lac de Saint-Cassien miałam już plan B. 
Był 1 sierpnia – to chyba najgorszy w całym roku czas na łowie-
nie. Jest to bowiem we Francji okres wakacyjny i spodziewałam 
się nad Cassien mnóstwa ludzi. Jednakże nie spodziewałam się 
aż tylu. I miałam rację, było ich tam tak dużo, że łowienie w 
jeziorze było praktycznie niemożliwe. Po dwóch dniach i zło-
wieniu kilku sumów, zdecydowaliśmy się odwiedzić magicz-
ne Lac du Salagou. Nie byłam przygotowana na nasz plan B 
i desperacko szukałam informacji o tym łowisku. Znalazłam 
pojedynczy artykuł dotyczący zbiornika i kilka zdjęć z olbrzy-
mimi karpiami powyżej 30 kg. Zapamiętałam także, że miejsce 
to wyglądało niesamowicie nawet na zdjęciach. Lepiej niż co-
kolwiek, co wcześniej widziałam.  
Opuściliśmy więc Cassien i po 4 godzinach byliśmy nad Sala-
gou. Było już ciemno. Zaparkowaliśmy samochód i wrzucili-
śmy wszystko do pontonów, aby dostać się na miejsce. Woleli-
śmy przenieść cały sprzęt na stanowisko, niż nocować w samo-
chodzie. Dzień później mieliśmy zdecydować, czy zostajemy, 
czy jedziemy dalej. Minęliśmy jednak parę ładnych miejscó-
wek, ale większość była już zajęta. O tej porze nad jeziorem jest 
wielu karpiarzy. Jednakże udało nam się w końcu znaleźć coś 
fajnego. Nie łowiliśmy jednak od razu, a jedynie przespaliśmy 
się, aby być przygotowani na następny dzień.
Najlepszą rzeczą następnego dnia było to, że po przebudzeniu 
ujrzałam z namiotu najpiękniejszy widok, jaki kiedykolwiek 
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doświadczyłam. O 9 rano słońce było już wysoko, a temperatu-
ra przekroczyła 25°C. Po porannej kąpieli i dobrym śniadaniu 
nadszedł czas na sprawdzenie łowiska i tego, co kryje. Siedzieli-
śmy w mniejszej zatoce jeziora na wprost wspaniałej góry, któ-
rą widziałam na zdjęciach w czasopiśmie. 
Jednak topografia dna była równie górzysta jak otoczenie. 
Wszędzie były górki i dołki oraz liczne kręte zagłębienia. Bez 
odpowiedniego przygotowania pod kątem zaczepów nie było 
szans na skuteczne łowienie. Aby wyrwać z wody waleczne 
ryby, konieczne były pływaki oraz olbrzymie ilości grubych li-
derów. Na echosondzie ukazały się całe drzewa o wysokości do 
10 m, które niemal wystawały nad powierzchnię wody. Dzięki 
czystej wodzie oraz słońcu mogłam zobaczyć drzewa 2 m pod 

O t wo r z y ł a m  o c z y  i  o b u d z i ł a m  s i ę  w  r a j u .  Wy s t a rc z y ł 

j e d e n  k ro k  z  n a m i o t u  i  j u ż  m o c z y ł a m  s t o p ę  w  wo d z i e 

o  t e m p e r a t u r ze  2 4 ° C .  Wo d a  b y ł a  j e d y n i e  o d ro b i n ę 

z i m n i e j s z a  n i ż  t e m p e r a t u r a  o t o c ze n i a .  D o s ko n a ł y  d z i e ń 

z a c z ą ł  s i ę  o d  p o r a n n e j  k ą p i e l i  w  k r y s t a l i c z n i e  c z y s t e j 

wo d z i e .  D o o ko ł a  c ze r wo n y  p i a s e k  i  c ze r wo n e  g ó r y. 

M i e j s c e  t o  b y ł o  n a j l e p s ze ,  w  j a k i m  d o  t e j  p o r y  ł o w i ł a m . 

W ciągu dnia udało mi się 
złowić kilka ładnych linów
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powierzchnią. Cały las na środku jeziora. Nigdy wcześniej nie 
widziałam czegoś takiego. 
Starałam się umieścić cztery zestawy na różnych głęboko-
ściach, od 3 do 18 metrów, aby maksymalnie wykorzystać ło-
wisko. Do nęcenia używałam zarówno kulek, jak i orzechów 
tygrysich. Znalezienie właściwych miejsc zajęło mi trochę 
czasu, gdyż silny wiatr wiał przez całe jezioro. Niestety, w prze-
ciwną stronę. Nadeszła pierwsza noc i udało mi się umieścić 
wszystkie zestawy dookoła zaczepów. 
Słońce zachodziło i było to niesamowite. Po prostu kocham to 
miejsce. Nadal jest to najlepsze miejsce, w jakim do tej pory 
łowiłam. Spotkałam paru innych karpiarzy i powiedzieli mi, że 
latem przy słonecznej pogodzie i wysokich temperaturach wy-
niki nie są zbyt dobre. Jednak dla mnie ta podróż ze względu 
na magię tego miejsca i tak była już sukcesem.
Nadchodziła pierwsza noc, a ja siedziałam na fotelu w podko-
szulce i szortach. Chciałam schłodzić nieco moje stopy. To, co 
zobaczyłam było cudowne. Wszędzie, gdzie spojrzałam, wi-
działam na płyciznach duże raki. Złapałam kilka z nich, aby je 
ugotować i spróbować. Doskonała kolacja nie tylko dla mnie, 
ale także dla karpi. Teraz wiem, dlaczego karpie tutaj rosną do 
tak dużych rozmiarów. 

Kolacja się skończyła i przyszła pora na sen. I cóż mogę po-
wiedzieć, dwie godziny później mam pełny odjazd na zestaw 
wywieziony na około 150 metrów i położony na głębokości 18 
metrów. Na bosaka wskoczyłam do wody. Chwyciłam wędkę 
i zacięłam rybę. Wydawała się niezbyt silna, wskoczyliśmy do 
pontonu, aby znaleźć się nad rybą jak najszybciej. 

TU ŁOWIMY

Widok jedyny 
w swoim rodzaju

\ Duże kule Hot Fish GLM polane 
liquidem Garlic – na to stawiałam

Raki na kolację – czemu nie?
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Choć silnik był dość mocny, dopłynię-
cie do ryby trwało wieki. Okazało się, 
że ryba utknęła w zaczepie. Nie widzia-
łam jej na echosondzie. Pierwszy kon-
takt z rybą, zaczep i walka się skończy-
ła. Wróciliśmy do obozu i tym razem 
umieściłam zestaw około 20 metrów 
dalej od zaczepu. Jednak już żadnej 
ryby tej nocy nie było. 
Drugi dzień był równie przyjemny jak 
poprzedni. W ciągu dnia udało mi się 
złowić kilka ładnych linów, ale nie wi-
działam żadnego karpia. Wydawało 
się, że nie będzie to łatwe. Przerzuciłam 
zestawy i czekałam na następną noc. 
Otrzymałam drugą szansę i tym razem 
udało mi się złowić pierwszego karpia z 
Lac du Salagou. Był to piękny lustrzeń. 
Niezbyt duży, ale moja pierwsza ryba. 
Byłam bardzo szczęśliwa z połowu, 
ponownie zarzuciłam zestaw. Tej nocy 
był to jedyny karp. Rankiem zrobiliśmy 
kilka ładnych zdjęć na tle dużej, czer-
wonej góry.  
Pozostała nam ostatnia noc. Zdecy-
dowaliśmy się zmienić miejsce i wła-
śnie tam spędzić ostatnią noc. Przed 
nami było w końcu 10 godzin jazdy do 
domu. Chcieliśmy wyjechać wcześnie. Dodatkowo, poświęciliśmy czas 
na sprawdzenie kolejnego miejsca, aby lepiej poznać jezioro. W wodzie 
znaleźliśmy kilka ładnych miejscówek. Jednak w nocy złowiłam tylko 
małego suma, zaś mój wędkarski kompan złowił swojego pierwszego kar-
pia. Potem mieliśmy wizytę stada dzików. Przed wyjazdem przespaliśmy 
kilka godzin. 
Szczerze mówiąc, była to chyba najlepsza, mimo że niezbyt udana węd-
karsko, wyprawa na jakiej byłam. Mieliśmy tylko 3 noce, a mimo to uda-
ło nam się złowić dwie ryby. Z całą pewnością mam już swoje ulubione 
jezioro do łowienia. Bez wątpienia Lac du Salagou jest najpiękniejszym i 
jednocześnie najtrudniejszym jeziorem, na jakim łowiłam. Nie jest łatwe, 
ale wyjątkowe. Z całą pewnością wrócę tu w przyszłym roku, aby raz jesz-
cze spróbować swoich sił. Może nie w szczycie letniego sezonu, ale być 
może na początku roku. I tym razem zabiorę ze sobą dużo więcej grubych 
liderów, aby poradzić sobie z potężnymi zaczepami. 

TU ŁOWIMY   |     NAJLEPSZE ŁOWISKA KARPI W POLSCE I NA ŚWIECIE

Pod wodą widać było drzewa 
niemal wystające na powierzchnię

Mój pierwszy karp 
z Lac du Salagou

Już zawsze chcę się budzić, 
patrząc na takie widoki
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Z i m a  j e s t  o k r e s e m ,  w  k t ó r y m  b a r d z i e j  z a j m u j e m y  s i ę 

p r z e g l ą d a n i e m  n a s z e g o  k a r p i o w e g o  s p r z ę t u  n i ż  ł o w i e n i e m . 

W  t y m  r o k u  p o s t a n o w i ł a m ,  ż e  o p r ó c z  w y j a z d u  n a  k a r p i o w e  t a r g i , 

p r z y g o t o w y w a n i u  n o w o ś c i  w  o f e r c i e  N LT,  p o l e c ę  p r a w i e 

4 0 0 0  k i l o m e t r ó w,  b y  z m i e r z y ć  s i ę  z  p i ę k n y m i  k a r p i a m i  w  l e t n i m 

k l i m a c i e .  Tr o c h ę  s z a l o n e ,  a l e  c z e g o  s i ę  n i e  r o b i ,  b y  c h o ć  p r z e z 

c h w i l ę  m i e ć  s z a n s e  n a  k a r p i o w e  s p o t k a n i e  o  t e j  p o r z e  r o k u .

KARPIE KARPIE 
Z GRANZ GRAN

CANARIACANARIA
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Prezent od Mikołaja

Nie są wielkie, ale dają 
mnóstwo frajdy 

Poranki na La Chira 
były chłodne

Wracaj do raju 

O

Z GRAN
tym, że karpie są, i można je łowić na 
Wyspach Kanaryjskich, dowiedzia-
łam się dokładnie rok temu, będąc 
na wyspie Lanzarote. Bardzo mnie 

ten fakt zaciekawił i postanowiłam, że kolejnej 
zimy połączę mój urlop z łowieniem karpi w 
marsjańskim krajobrazie. Celem mojej wypra-
wy była Gran Canaria, czyli jedna z Wysp Ka-
naryjskich.
Archipelag ten jest pochodzenia wulkanicz-
nego. Umiejscowiony na północny zachód od 
wybrzeży Afryki, leży na Oceanie Atlantyckim. 
Przez okrągły rok świeci tam słońce i jest bar-
dzo przyjemna temperatura. Oprócz nieziem-
skich wulkanicznych krajobrazów, jest także 
mnóstwo pięknych plaż, zarówno z jasnym, jak 
i ciemnym piaskiem. Jeśli połączymy to wszyst-
ko w całość, to otrzymamy idealne miejsce na 
wypoczynek. A dodatkowo fakt, że można tam 
łowić karpie, i to w ponad siedemdziesięciu 
zbiornikach, spowodował, że nie miałam wyj-
ścia i musiałam odwiedzić to miejsce.

KARPIE PRZEZ PRZYPADEK

Gran Canaria jest trzecią co do wielkości wyspą 
archipelagu. Jej powierzchnia przekracza 1500 
km2i jak popatrzymy na mapę, to zauważymy 
bardzo charakterystyczny okrągły kształt. Na 

jej krawędziach znajdują się kurorty turystycz-
ne oraz piękne plaże. Natomiast w samym jej 
centrum jest masyw górski. To właśnie to miej-
sce tym razem najbardziej mnie interesowało. 
Właśnie tam, w wielkich kanionach górskich, 
zostały utworzone tamy na rzekach, dzięki któ-
rym mamy kilkadziesiąt pięknie położonych 
zbiorników wodnych. Ale skąd wzięły się tam 
karpie? Zostałyone po prostu wpuszczone po to, 
by oczyszczały wodę z podwodnej roślinności. 
Zaporówki dostarczają wodę okolicznym upra-
wom, są też buforem bezpieczeństwa w razie 
wybuchu pożaru, ponieważ opady występują 
tam bardzo rzadko. Przed przylotem warto do-
wiedzieć się, czy woda, na któ-
rej zamierzamy łowić, jest 
ogólnodostępna czy prywatna. 
Widziałam tam zbiorniki, na 
których brzegach wbite są ta-
bliczki z informacją – teren 
prywatny. Są na szczęście takie 
wody, na których możemy łowić po wykupieniu 
pozwolenia w Las Palmas. Kosztuje około 10 
euro za jedną dobę. Większym problemem jest 
samo jego wyrobienie. Zanim zaczniemy łowić, 
musimy także pamiętać, że hiszpańskie przepisy 
nie pozwalają na łowienie w nocy.

LOGISTYKA

Jedynym sposobem, żeby dostać się na Gran Ca-
narię jest lot samolotem. I to dość długi lot,  po-
nieważ trwa około pięciu godzin. Ze względu na 
środek transportu napotkało mnie kilka niedogod-
ności. Po pierwsze, jak przewieźć sprzęt. Trudno 

w walizce zmieścić wszystko to, co ledwo miesz-
czę w wielkiej przyczepie. Wysyłanie sprzętu 
kurierem także mijało się z celem. Na szczęście 
udało mi się poznać angielskiego karpiarza, który 
mieszka przy zbiorniku La Chira. Uzgodniłam 
z nim, że wypożyczę od niego odpłatnie wędki, 
kołowrotki, ponton, namiot, łóżko, a zabiorę ze 
sobą tylko przynęty i zanęty, na które łowię na 
co dzień, i którym po prostu ufam. Niestety, z ich 
zmieszczeniem także był problem, ponieważ nie 
mogłam zdecydować się jakie smaki sprawdzą 
się nad zbiornikiem La Chira. W tej sytuacji wzię-
łam po prostu wszystkie smaki kulek NLT oraz 
nowe minipop-upy, które właśnie wprowadzam 

na karpiowy rynek. Dzięki nim 
możemy świetnie zbalansować 
15-mm tonącą kulkę, tworząc 
minibałwanka.

PIERWSZE WRAŻENIE

Po przylocie na wyspę postanowiłam, że za-
nim przeniosę się w piękny, górski krajobraz, 
spędzę troszkę czasu, delektując się pięknymi 
nadmorskimi widokami. Temperatura powie-
trza sięgała 25°C, dzięki czemu mogłam pole-
żeć na plaży i obmyślać strategię, jak złowić 
w tak krótkim czasie kanaryjskiego karpia. 
Przeglądając Internet, dowiedziałam się, że w 
zbiorniku La Chira nie ma karpiowych gigantów, 
a średnia waga ryb waha się w granicach 10 kg. 
Wiem, że dla wielu osób to małe ryby, ale ja uwiel-
biam łowić w nowych miejscach i każda ryba, bez 
względu na wagę, zawsze wywołuje mega zado-
wolenie i uśmiech na twarzy.

CZAS, START!

W momencie, kiedy przyszedł czas, aby pojechać 
na łowisko, wiedziałam, że bardziej będę musiała 
skupić się na zlokalizowaniu karpi niż ich znęce-
niu. Po prostu nie miałam czasu na długotrwałe 
nęcenie. Żeby dotrzeć do jeziora, trzeba pokonać 
niesamowitą drogę, która ciągnie się serpentyna-
mi pośród gór z nieziemskimi widokami dooko-
ła. Zbiornik La Chira znajduje się wysoko, bo aż 
1600 metrów n.p.m. 
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Ranki są tam naprawdę chłodne, dlatego warto 
zabrać ze sobą także grubsze ubranie. Od razu 
po przyjeździe wzięłam się do łowienia. Niestety, 
nie miałam echosondy, ale po rozmowie z miej-
scowym karpiarzem, o którym wam wcześniej 
wspominałam, dowiedziałam się, że karpie poru-
szają się dużymi stadami i musimy znaleźć szlak, 
którym kursują. Druga niepokojąca sprawa to 
kulki, na które oni tam łowią. Jest to jeden rodzaj, 
o jednym smaku. Bardzo niepokojąca dla mnie 
informacja, bo skoro ryby nie znają innych kulek, 
to trudno będzie je w tak krótkim czasie namówić 
na moje smakołyki. Dlatego postanowiłam, że na 
każdy zestaw powędruje inny smak. Całkowicie 
odpuściłam kulki pływające, ponieważ dno było 
bardzo twarde i kamieniste. Na włos wędrowały 
dwie kulki o średnicy 15 mm lub jedna 20 mm, 
ewentualnie minibałwanek. Miejsca ułożenia 
zestawów także były usytuowane daleko od sie-
bie. Maksymalna głębokość, na której łowiłam, 
sięgała ośmiu metrów, tak przynajmniej oszaco-
wałam po sondowaniu stukadełkiem. Nęcenie 
wyłącznie punktowe. Kilka garści pelletu oraz 
trochę kulek, które wcześniej przecinałam na 
pół, by po opadnięciu na dno były dokładnie tam, 
gdzie mój zestaw. Dopiero po wywiezieniu zesta-
wów przyszedł moment, żeby uświadomić sobie 
w jak pięknym miejscu się znajduję. Mogłam 
przez chwilę zapomnieć o wszystkim i zanurzyć 
się w ciszy, która mnie otaczała, aż do chwili, kie-
dy nastąpił bardzo mocny odjazd. Jak się później 
okazało, kanaryjskie karpie bardzo gwałtownie 
i energicznie uciekały po każdym braniu. Po-
twierdziło się to, co mówił Dave, że pływają w 
stadach, ponieważ przy tak dużej konkurencji 
musiały błyskawicznie pobie-
rać pokarm, dzięki czemu mo-
głam cieszyć się z bardzo wi-
dowiskowych brań. Hole także 
były emocjonujące i kilka razy 
zakończyły się niepowodze-
niem. Jak już wspominałam, na 
dnie zalegały wielkie i bardzo ostre kamienie, na 
których niestety straciłam kilka ryb. Sprzęt, który 
wypożyczyłam, także nie był pierwszej młodości 
i dopiero tam poczułam, jak może nam pomóc 
dobrej jakości wędzisko czy też kołowrotek z 

precyzyjnym hamulcem. Zatęskniłam za moimi 
Ultegrami... No ale trzeba było sobie radzić tym, 
co miałam do dyspozycji.
Ostatecznie złowiłam na La Chira kilka napraw-
dę przepięknych ryb, które na długo pozostaną 
w mojej pamięci. Co najciekawsze, każda z nich 
była zupełnie inna. Trafił mi się piękny „duch” 
z niesamowicie ubarwionym łbem, a także karp 
ze wspaniałą ogromną łuską. Każda z tych ryb 
wspaniale walczyła, a co najważniejsze, sprawiła 
mi wiele frajdy. Dodatkowo ucieszył mnie fakt, 
że kanaryjskie karpie polubiły także kulki NLT, 
ponieważ każdy smak dał mi rybę. Dla osób, 
które się tam wybierają podpowiadam, że war-

to skrócić przypony do mini-

mum. Karpie zapinają się wtedy znacznie lepiej i 
będziecie mieli po prostu mniej spinek. Dno jest 
bardzo twarde i przynęta nie jest zasysana tak 
głęboko, jak chociażby ma to miejsce na dnie 
mulistym.
Karpiowanie na Kanarach w zimie to świetny 
sposób na zimową aurę, która skuwa polskie 
zbiorniki grubym lodem. Nawet jeśli będziecie 
na Gran Canarii z rodzinami, typowo turystycz-
nie, warto choć na jeden dzień pojechać w góry 
i spróbować złowić hiszpańskiego karpia. Ja już 
teraz planuję kolejną wyprawę na całkowicie 
nieodgadnioną wodę, gdzie jak się dowiedzia-
łam, pływają naprawdę duże i nigdy nie łowione 
karpie. Na samą myśl już teraz przechodzą mnie 
dreszcze. A wam życzę w nowym sezonie jak 
najwięcej czasu na karpiowe zasiadki i żebyście 
zawsze wracali znad wody z pozytywną energią 
oraz bagażem wspaniałych emocji.  
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Niezwykły common  

Niesamowity „duch” 

Co za łuska!

Kolejny odjazd 



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



omiędzy tym wszystkim nie mia-
łem zamiaru odpuszczać sobie 
szybkich nocek po pracy, które 
od zawsze były cenną częścią 

karpiowego sezonu. Cel, jak widać, był 
bardzo prosty. Postanowiłem, że nie będę 
skupiał się na jednej wodzie, chciałem cały 
czas szukać czegoś nowego. Stawiać sobie 
poprzeczkę coraz wyżej i uczyć się odnaj-
dywać w każdych warunkach. Tak też się 
stało. Udało mi się w sumie odwiedzić 
ok. 10 polskich i jedno zagraniczne łowi-
sko. W pamięci zapisało się wiele chwil i 
wspomnień, którym towarzyszyło wielu 
wspaniałych i życzliwych ludzi, ale o tym 
troszeczkę dalej.

KARPIOWE OPOWIEŚCI   |     PIOTR WARDENGA
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SEZON
MARZEN

Pierwszy karp w sezonie i pierwszy 
przekraczający wagę dwudziestu kilogramów 

ROZPOCZĘCIE SEZONU 

Pierwszą zasiadkę w sezonie zaplanowałem 
nad jedną ze starych śląskich żwirowni, a 
wielkanocny termin dał mi szeroki wachlarz 
możliwości, który pozwolił na dogodne 
wybranie części obławianego zbiornika. Po 
przyjeździe na miejsce na spokojnie zrobi-
łem obchód żwirowni i podjąłem decyzję 
o rozbiciu namiotu. Postanowiłem, że obie 
wędki postawię na pojedyncze tonące kulki, 
które przygotowałem wcześniej. Ku mojemu 
zaskoczeniu, na pierwsze branie nie musia-
łem czekać zbyt długo, bo niespełna 30 mi-
nut. Niestety, był to dosyć dużych rozmiarów 
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leszcz, a podczas jego wypinania na drugim 
kiju wisiał już następny. W tym momencie 
nastąpiła szybka zmiana decyzji i jednym 
zestawem postanowiłem się przykleić pod 
przeciwległy brzeg, gdzie było najgłębiej. 
Do wieczora, niestety, nic się nie działo, a i 
nockę spokojnie przespałem. Z samego rana 
przewiozłem zestawy, zjadłem wielkanoc-
ne śniadanie i nie pozostało mi nic innego, 
jak czekać. Nagle, na prawym kiju, z miej-
scówki pod brzegiem, nastąpiło delikatne 

branie. Podniosłem wędkę, ale ryba stała w 
miejscu jakby ją zamurowało. Żeby się nie 
wypięła, starałem się powoli holować ją do 
brzegu. Po dosyć sprawnym i leniwym holu 
w końcu udało mi się ją podebrać. Jeszcze w 
wodzie widziałem, że ryba jest duża, jednak 
dopiero na brzegu mogłem stwierdzić jej 
rzeczywiste rozmiary. Po zważeniu okazało 
się, że mam pierwszego w sezonie karpia, 
który przekroczył wagę 20 kg. Byłem bar-
dzo szczęśliwy i zmotywowany do dalszych 
działań. Zabrałem się do wywózki, a w tym 
momencie decyzja o przewiezieniu drugie-
go zestawu pod brzeg była już oczywista. 
Praktycznie cały dzień przesiedziałem w 
namiocie, bo pogoda nie napawała opty-
mizmem, do momentu, kiedy wyholowa-
łem kolejnego, już trochę mniejszego kar-
pia. Takie momenty pokazują, że czasami 
mamy do czynienia z sytuacjami, w których 
nasz sposób myślenia zostaje wywrócony 
do góry nogami, a do łóżka kładziemy się 
z nadzieją na kolejny kontakt z karpiem.  

Kiedy przygotowywałem śniadanie, na lewej 
wędce nastąpił ostry odjazd. Ryba przeszła 
przez prawą wędkę i dalej sprintem płynęła 
w tym samym kierunku. Powoli traciłem z 
nią kontakt i żeby mieć jakiekolwiek szanse 
na jej wyciągnięcie musiałem przedostać się 
przez trzcinowisko, za które właśnie zmie-
rzała. Szybko wskoczyłem w spodniobuty 
i zacząłem przeprawę. Do szpuli cały czas 
wkręcały mi się pałki trzciny i na tym sku-
piłem największą uwagę. Zrobiłem następny 
krok i nagle byłem już po szyję w wodzie. Ką-
piel w tak lodowatej wodzie to było ostatnie 
o czym myślałem na zakończenie zasiadki. 
Na całe szczęście po chwili udało się pode-
brać karpia. Pomimo tego, że miał ok. 12–13 
kg, był to chyba najpiękniejszy karp jakiego 
udało mi się złowić. Po zdjęciu spodniobu-
tów, wraz z wylatującą z nich wodą, wyleciał 
również mój całkowicie zalany telefon. Tym 
akcentem zakończyłem zasiadkę rozpoczy-
nającą sezon i mogłem planować kolejny 
wyjazd. 

SEZON
MARZEN

Deszczowa aura towarzyszyła 
mi podczas rozpoczęcia sezonu

M ó j  o b e c n y  t r y b  p r a c y,  m i e j s c e  i  z n a k o m i t a  a t m o s f e r a ,  k t ó r a  p a n u j e  w  n a s z y m
 „ R o c k w o r l d o w y m ” z e s p o l e ,  k t ó r e g o  m a m  s z c z ę ś c i e  b y ć  c z ę ś c i ą ,  p o z w a l a  ł ą c z y ć  p a s j ę 

z  o b o w i ą z k a m i .  D l a t e g o  w  u b i e g ł y m  r o k u  n a  z a s i a d k i  s t a r a ł e m  s i ę  j e ź d z i ć  d o s y ć 
c z ę s t o,  a  d o k ł a d n i e  c o  d w a  t y g o d n i e  –  z a c h o w u j ą c  s k r u p u l a t n i e  t e n  c y k l . 

D o d a t k o w o,  z  w y p r z e d z e n i e m  z a p l a n o w a n e  t y g o d n i o w e  u r l o p y,  p o z w o l i ł y  m i 
o d w i e d z i ć  k i l k a  n i e z w y k ł y c h  k a r p i o w y c h  m i e j s c  w  k r a j u  i  z a  g r a n i c ą . 
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łem do siebie po cichu, że chyba lepiej by 
było, gdybym go nie ujrzał. Po długiej wal-
ce w gałęziach wyszedł w końcu na otwartą 
wodę, gdzie po kilku mocniejszych zrywach 
udało się go szczęśliwie podebrać. W tym 
momencie bardzo dobrze już wiedziałem, 
że jest to mój największy karp z tej wody. 
Zawiesiłem worek na stojaku i popatrzyłem 
na wskazówkę, a ona zatrzymała się trochę 

przed liczbą 24! Szczęście i niedowierzanie 
– to są dwa słowa, którymi mogę opisać 
tamtą sytuację. Szybko zrobiłem kilka fotek i 
wypuściłem rybę do wody. Mega nakręcony 
czekałem, co wydarzy się dalej. Niestety, w 
nocy nastąpiła diametralna zmiana pogody. 
Wiatr zmienił kierunek, a ciśnienie dra-
stycznie podskoczyło i do końca zasiadki 
nie udało się już nic dołowić. 

trzy amury i jednego karpia. Dlatego w ze-
szłorocznym sezonie postanowiłem ogra-
niczyć liczbę wypadów do jednej dłuższej 
lipcowej sesji. Jak wiadomo, zbiornik nie 
należy do najgłębszych. Temperatura na 
zewnątrz nie napawała mnie optymi-
zmem, a temperatura wody tym bardziej. 
Zauważyłem jednak, że około pół metra 
od brzegu pojawiają się lodowate stru-

mienie wody, które wyczułem podczas 
przybrzeżnego spaceru w pobliżu brzegu. 
Dodatkowo, włączony dyfuzor natlenia-
jący wodę nieopodal mojego stanowiska, 
utwierdził mnie w przekonaniu, że jeżeli 
mam coś złowić, to właśnie tu, gdzie je-
stem. Przeprawiłem się pontonem na dru-
gi brzeg i zacząłem wszystko przygotowy-
wać. Ponieważ nie byłem tam pierwszy 

Stary, ciemny karp, który stoczył 
ze mną długą walkę w gałęziach konaru 

Piękna Berta w moich objęciach. 
Po wielu sezonach w końcu się udało 

Dla takich ujęć warto
odwiedzić Starorzekę  

STARORZEKA

Nadeszło lato, a wraz z nim coroczny 
wyjazd nad Starorzekę. Bardzo lubię od-
wiedzać to miejsce ze względu na dzikość 
i otaczającą je naturę. Ponadto jest łowi-
skiem, na którym trzeba myśleć i kom-
binować. Powiem szczerze, że w sezonie 
2017 byłem tam kilka razy, jednak tamten 
rok był dość specyficzny w porównaniu do 
reszty lat. Udało mi się złowić dosłownie 

ŚLĄSKA ŻWIROWNIA

Wiosna była już w zaawansowanym sta-
dium, a kolejnym celem była pobliska żwi-
rownia, gdzie w ubiegłych sezonach udało 
mi się złowić kilka ładnych ryb. Wiedziałem 
jednak, że pływają tam dużo większe karpie, 
co dodatkowo mnie motywowało. Mogłem 
zaobserwować je kilka lat wcześniej, pod-
czas sondowania zbiornika z pontonu. Przy 
samej powierzchni wygrzewały się stare, 
ciemne i zmęczone wędrówką karpie. Pew-
nego dnia postanowiłem, że wybiorę się tam 
ponownie na dwie nocki. Jeden z zestawów 
postawiłem przy brzegu, nieopodal powalo-
nego drzewa, a drugi przy zwalonym pomo-
ście. Po rozłożeniu całego sprzętu i wywózce 
mogłem spokojnie wyprostować się w łóżku 
i odpocząć po całym tygodniu pracy. Ku 
mojemu zaskoczeniu już trzy godziny po 
wywiezieniu mam pierwsze branie. Wrzu-
ciłem podbierak do pontonu i popłynąłem, 
a raczej karp popłynął ze mną, bo w natło-
ku obowiązków i pośpiechu okazało się, że 
nie zabrałem z domu silnika, pozostało mi 
radzić sobie za pomocą wioseł. Karp pod-
ciągnął mnie pod zwalone drzewo, przy któ-
rym zobaczyłem jego zarys, następnie zrobił 
szybki zwrot i strzałówka zaczęła wplątywać 
się w gałęzie. W tym momencie powiedzia-
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raz, plan miałem już ułożony w głowie.  
Jak zwykle na tym zbiorniku stosuję mi-
nimalizm, czyli trzy garście kukurydzy na 
zestaw, a na włosie ziarno kukurydzy plus 
mały pop-up. Nie wiem, dlaczego tak się 
utarło, ale co najważniejsze zawsze takie 
zestawienie przynosiło mi efekty. Już w 
pierwszą noc udało mi się złowić ok. 15-
kg karpia. Następnego dnia z rana prze-
wiozłem zestawy i delikatnie donęciłem 
wybrane miejsca. Z godziny na godzinę 
robiło się coraz cieplej i ku mojemu za-
skoczeniu około południa, w największy 
upał, na skrajnym kiju hanger całkowicie 
opadł, przyklejając się do podłoża, a nie 
sygnalizatora. Podbiegłem szybko i pod-
niosłem kij. Ryba płynęła powoli swoim 
ciężarem bez zbędnych uderzeń i szarp-
nięć głową. Wszedłem do wody z podbie-
rakiem i próbowałem coś wypatrzyć, ale 
woda była bardzo mętna. Nagle pojawiła 
się przy powierzchni, praktycznie przed 
samym podbierakiem. Zobaczyłem tyl-
ko, że jest duża, bardzo duża i pełno-
łuska! W tym momencie miałem tysiąc 
myśli na minutę, bo podejrzewałem co 
to za ryba. W końcu udało się podebrać i 
wtedy byłem już pewny. To była Berta, a 
tej pani przedstawiać nikomu kto był na 
tej wodzie chyba nie muszę. Zważyłem ją 
szybko, zrobiłem kilka zdjęć i zwróciłem 
jej wolność.
Podczas ostatnich godzin zasiadki udało 
się dołowić mniejszego karpia i powoli 
mogłem zacząć się pakować w wielkim 
skwarze.

duże, z małą wyspą na środku, którą obła-
wiał Adrian. Dla mnie pozostała linia brze-
gowa i otwarta woda. Postanowiłem więc, 
że dwie wędki położę pod brzegami, a jed-
ną na otwartej wodzie. Po pierwszej dobie, 
niestety, nic się nie dzieje. Druga także mija 
bez dotyku, więc poszliśmy porozmawiać 
z węgierskimi karpiarzami siedzącymi po 
przeciwległej stronie zbiornika.

Takie ryby umacniają mnie w przekonaniu, że warto 
się poświęcić i wyskoczyć po pracy na szybką nockę

Tak wygląda moje stanowisko 
podczas szybkich nocek

 Mój pierwszy karp z 
tygodniowego pobytu w Austrii

AUSTRIACKA ŻYCIÓWKA

Po zeszłorocznej zasiadce nad włoskim Pu-
siano, gdzie mocno dostaliśmy po plecach od 
matki natury, razem z kumplem Adrianem 
postanowiliśmy, że tym razem odpoczniemy 
na dużo mniejszej wodzie. Przyjazd do Au-
strii, bo to właśnie tam odbyłem zagraniczną 
zeszłoroczną zasiadkę, zaplanowaliśmy z jed-
nodniowym wyprzedzeniem, poprzedzają-
cym rozpoczęcie wędkowania. W ten sposób 
mogliśmy rozłożyć już całe stanowisko i przy-
gotować się na poranek, oszczędzając prak-
tycznie cały dzień łowienia. Łowisko nie było 

PO PRACY

W sezonie letnim bardzo lubię jeździć nad pobliskie 
wody, które staram się punktować na bieżąco i regularnie, 
poznając wodę i zachowania karpi w nich pływających. 
W domu jest bardzo gorąco i nie da się spać, a przecież 
można ten czas spożytkować lepiej. Dla mnie te kilka 
nocnych godzin spędzonych nad wodą jest bardzo istot-
ne. Mam wtedy okazję spotkać się z rybami, które pod-
czas weekendowej zasiadki były w innej części zbiornika, 
akurat nie żerowały lub po prostu ominęły przynętę. W 
ubiegłym sezonie udało mi się w ten sposób złowić kilka 
ryb, a w pamięci szczególnie zapisał się jeden karp, któ-
ry wyglądał jak stary wojownik. Takie ryby upewniają 
mnie w tym, że warto poświęcić się i przyjechać nawet 
na kilka godzin nad wodę, by sumiennie zbierać te małe 
doświadczenia, które zebrane do kupy dają nam bardzo 
wiele. Myślę jednak, że końcówka lata to był raczej okres 
wyczekiwania i przygotowań do jesiennej, zagranicznej 
zasiadki, na którą już nie mogłem się doczekać, a w gło-
wie kłębiła się już myśl o planowanej z rocznym wyprze-
dzeniem zagranicznej wizycie.
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Okazało się, że chłopaki mieli już trzy ryby, 
a największa z nich miała prawie 28 kg. Po 
powrocie na stanowisko zacząłem się zasta-
nawiać, co robię źle? Przecież łowimy tak 
blisko siebie. Następnego dnia z samego rana 
postanawiam zmienić obie miejscówki pod 
brzegami, ponieważ występowało tam tyle 
raków, że wędkowanie graniczyło z cudem. 
Pomimo tego, że po swoim terenie pływałem 
dosyć długo podczas pierwszego sondowa-
nia, po ok. godzinie pływania udało mi się 
namierzyć małe wzniesienie widoczne na 
echosondzie. Szybko wrzuciłem bojkę i po-
woli spuściłem na dno kamerę podwodną. 
Moim oczom ukazał się głaz, którego po-
wierzchnia wynosiła około metra kwadrato-
wego. Ku mojemu zadowoleniu miejscówka 
była praktycznie pusta od raków. Bez za-
stanowienia oznaczyłem to 
miejsce na GPS i szukałem 
trzeciej miejscówki. Nieste-
ty nic nie znalazłem, więc 
postawiłem trzeci zestaw 
około pięciu metrów od 
głazu, na delikatnym na-
mułku. Dosłownie pół go-
dziny później mam pierw-
sze branie z miejscówki, na 
której zestaw przeleżał bez 
dotyku prawie dwie doby. 
Podbiegłem na pomost i za-
cząłem hol. Po praktycznie 
trzech dobach bez brania 
miałem świadomość, że to 
może być moja jedyna ryba 
tej zasiadki. Czułem, że jest 
duża i przez głowę zaczęły 
przechodzić myśli w stylu: 
„żeby tylko się nie wypiął”. Po dosyć długim 
holu, w końcu udaje się go podebrać. Wi-
dzę, że ryba jest duża, ale przede wszystkim 
bardzo jasna. Pobiegłem szybko po worek 
do ważenia i przeniosłem rybę na matę. Po 
zważeniu okazało się, że mam pierwszego 
zagranicznego karpia, który przekroczył 
wagę 20 kg! Po szybkiej sesji wypuściłem 
rybę i zabrałem się do roboty. Liczyłem na 
to, że zaczną się regularne brania, jednak 
kolejna doba nie przyniosła żadnego efektu.  
Kolejnego brania, z tej samej miejscówki co 
poprzednio, doczekałem się dwa dni później. 
Scenariusz holu był identyczny – powolny 
i ciężki opór, który czułem po drugiej stro-
nie. Po ok. 15–20 min prób przeciągania 
się, w końcu udało mi się podebrać kolej-
nego karpia. Po jego zważeniu okazało się, 
że złowiony „kloc” jest jeszcze większy. Po 
szybkiej sesji wypuściłem go i ponownie 
wziąłem się do roboty. Wywiozłem wędkę i 
delikatnie donęciłem dwiema garściami ku-
lek. Następnie uruchomiłem kamerę pod-
wodną i postanowiłem sprawdzić pozostałe 
miejscówki. Okazało się, że cała zanęta nie-
opodal podwodnego głazu jest na swoim 
miejscu. Wtedy już wiedziałem, dlaczego u 
Węgrów skończyły się brania. Codziennie 
rano i wieczorem donęcali miejscówki, a 
nie sprawdzali, czy zanęta jest wyjedzona. 
Niektórzy negują używanie kamer podwod-

nych i twierdzą, że karpiowanie posunęło 
się trochę za daleko. Po części mają rację, 
jednak dzisiaj wiem, że kamera uratowała 
mi zasiadkę. Nie przewoziłem więc dwóch 
pozostałych zestawów, tylko cierpliwie cze-
kałem. Do wieczora już nic się nie działo. 
Noc powoli się kończyła, kiedy ze snu wy-
rwał mnie ostry pisk centralki. Wybiegłem 
na pomost i podniosłem kij, ale ryba cały 
czas płynęła, była nie do zatrzymania. W 
końcu udało mi się ją podciągnąć, ale walka 
cały czas toczyła się ok. 50 metrów od brze-
gu. Gdy podciągnąłem ją o metr, ta zabrała 
mi dwa i tak w kółko. Po bardzo wyczerpu-
jącym holu karp wylądował w podbieraku. 
Widzę, że ryba jest bardzo duża i co cieka-
we, jeszcze jaśniejsza od pierwszej. Można 
się pokusić o stwierdzenie, że wyglądała 
prawie jak albinos. Kiedy wniosłem rybę na 
matę, nie mogłem się napatrzeć. Nie chcia-
łem jej jednak zbytnio męczyć, więc szybko 
zrobiłem kilka zdjęć i zacząłem ważyć. Kiedy 
wskazówka zegara wskoczyła na swoją po-
zycję, nie mogłem uwierzyć. Liczyłem się z 
faktem, że będzie to moja życiówka, jednak 
w najśmielszych snach nie przypuszczałem, 
że ten niesamowity karp waży ponad 30 kg! 
Po wypuszczeniu ryby siedziałem w namio-
cie na łóżku i zadawałem sobie pytanie: „Co 
to za sezon!?”. Woda jednak miała dla mnie 
coś jeszcze. Tego samego dnia, udało mi się 

dołowić dwie kolejne ryby po-
wyżej 20 kg. Po 7 dniach nad-
szedł dzień pakowania i trzeba 
było opuścić piękny zbiornik, 
otoczony górskim, alpejskim 
pasmem. Zasiadka ta była bar-
dzo specyficzna. Zabrałem ze 
sobą łącznie 40 kg kulek, a zuży-
łem w sumie 3 kg, może 4 kg. Po-
dejrzewam, że gdyby nie kamera 
podwodna, która uratowała mi 
zasiadkę, wrzuciłbym do wody 
znacznie większą ilość zanęty, 
co przełożyłoby się na dużo gor-
szy wynik, a być może wcale nie 

doczekałbym się kontaktu z karpiem – cenne 
doświadczenie na przyszłość!

Kolejny łuskacz 
z zagranicznej wyprawy 

24,30 kg pełnołuskiego szczęścia

Największy karp z Austrii. Jego hol 
pozostanie w mojej głowie do końca życia  



wschód słońca i szybko zrobię fotki. Wypi-
łem poranną kawę i zabrałem się do zdjęć, a 
następnie do ważenia. Powiesiłem worek na 
haku wagi i zmarłem! Gdy zobaczyłem na 
jakiej cyfrze zatrzymała się wskazówka wagi, 
zacząłem się cieszyć jak małe dziecko! Ponad 
29 kg szczęścia z wody PZW! Zrobiłem sobie 
jeszcze kilka pamiątkowych zdjęć w wodzie i 
mogłem spokojnie patrzeć, jak odpływa speł-
nienie moich marzeń.  
Przez dziesięcioletni okres karpiowania mia-
łem okazję spotkać na swojej drodze wielu 
niesamowitych ludzi. Zbierałem nowe do-
świadczenia i poszerzałem swoje horyzonty. 
Przez dziewięć lat przygód z wędką karpiową 
w ręku udało mi się złowić sporo pięknych 
ryb, ale tylko jedna z nich przekroczyła ma-

giczną wagę 20 kg. Sezon, w którym wydaje 
mi się, że wszystko robię identycznie jak w 
poprzednim, dokładając do tego cały czas 
nowe doświadczenia i spostrzeżenia, które 
zaprocentowały. Nagle nadszedł sezon, w 
którym udaje mi się złowić dziewięć ryb po-
wyżej 20 kg, w tym jedną powyżej 30 kg. 
Niespodziewanie nadszedł dzień, w którym 
piszę ten artykuł i dalej się zastanawiam jak to 
się wszystko stało, i nie potrafię znaleźć jed-
noznacznej odpowiedzi. Jedyne co przychodzi 
mi do głowy, to fakt, że po prostu znalazłem 
się na odpowiednim miejscu o odpowiedniej 
porze. Inaczej nie jestem w stanie racjonalnie 
wytłumaczyć sobie tego, co spotkało mnie nad 
wodami w ubiegłorocznym sezonie. Do zoba-
czenia nad wodą! 
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Spełnienie moich marzeń, 
czyli 29,20 żywej masy z wody PZW 

Typowo jesienna aura, która towarzyszyła mi 
podczas jednej z ostatnich zasiadek sezonu
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NA ZAKOŃCZENIE

Po powrocie z tygodniowego pobytu w Austrii 
postanowiłem, że nie będę zwalniał tempa. 
Poszedłem na cztery dni do pracy i w czwartek 
pojechałem na ulubioną żwirownię, która do 
dnia dzisiejszego jest moją perełką. Bardzo się 
spieszyłem, aby zająć jakieś ciekawe i znane mi 
miejsce. Po przybyciu widzę z daleka, że miej-
sce, na którym chciałem usiąść, jest chyba wol-
ne. Szybko przeprawiłem się na drugi brzeg i 
w pierwszej kolejności zabrałem się do sondo-
wania. Trochę czasu upłynęło, zanim udało mi 
się znaleźć to, czego szukałem, ale finalnie ze-
stawy były w wodzie jeszcze przed zmrokiem.  
Noc minęła spokojnie i w sumie to ucieszy-
łem się z tego faktu, bo w końcu mogłem się 
wyspać. Następnego dnia zaczęły się regular-
ne brania leszczy, małych karpików i tak na 
zmianę. Na moje szczęście brania drobnicy 
wieczorem się uspokoiły i liczyłem, że w nocy 
trochę odpocznę. Około 3 w nocy mam jed-
nak bardzo delikatne i powolne branie. Jego 
kategorie określiłbym także na leszczowe, 
więc po całym dniu takich brań na spokojnie 
podszedłem do wędki i zacząłem holować. Po-
czątkowo byłem przekonany, że znowu mam 
leszcza, ale ryba po prostu płynęła w moim 
kierunku. Im bliżej mnie była, a ja ryby, tym 
większy opór zaczęła stawiać. W końcowej fa-
zie holu zaczęło się na dobre. Karp cały czas 
wybierał strzałówkę, a gdy tylko próbowałem 
go podciągnąć, czułem tępy opór, tak jakbym 
holował worek wypełniony kamieniami. Po 
ok. 15 min udało mi się go podciągnąć do 
powierzchni i podebrać. Spoglądam do siatki 
podbieraka i widzę, że jest grubo. Popatrzy-
łem na zegarek i postanowiłem, że ryba może 
chwilę odpocząć w worku, a ja poczekam na 



modzielnego robienia kulek. Przyczyna jest 
prosta. W przypadku produkcji tradycyjnej, 
którą większość wykonuje w domu, nikt nie 
mógłby wyprodukować pop-upów z tej serii 
z uwagi na dużą zawartość dodatków rako-
wych. 
IB radzi sobie z tym problemem poprzez 
zastosowanie ekstrudera ciśnieniowego. 
Wierzcie lub nie, ale ten miks zawiera 20 
proc. mączki rakowej. Mączka ta pochodzi 
od całych raków z Andaluzji. 
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NIC NIE 
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O p o w i e m  w a m  o  p e w n e j  p r z y g o d z i e , 
k t ó r ą  p r z e ż y ł e m  r o k u  t e m u  n a d  j e d n y m 
z  f r a n c u s k i c h  j e z i o r.  O d  t e g o  c z a s u  p o -
z o s t a j ę  n i m  o c z a r o w a n y  –  d z i k a  p r z y -

r o d a ,  j e j  b o g a c t w o,  a  p r z e d e  w s z y s t k i m 
r y b y.  W  n a t u r a l n y c h  w o d a c h  w e  W ł o -

s z e c h  w y s t ę p u j ą  g ł ó w n i e  k a r p i e  p e ł n o -
ł u s k i e .  K i e d y  j e d n a k  w y j e ż d ż a m  p o z a 
r o d z i n n y  k r a j ,  s z u k a m  ł o w i s k a  z  d u ż ą 

p o p u l a c j ą  l u s t r z e n i . 

PRZYPADKIEM 

N ie da się ukryć, że w normalnych 
warunkach najlepszy czas na karpie 
przypada na początek kwietnia i 
trwa do końca maja. Zdecydowali-

śmy się na 8-dniową wyprawę i wyruszyliśmy 
na ryby 4 maja po pracy, aby być na miejscu 
od pierwszych godzin porannych w piątek. 

DZIEJE SIĘ

WYBÓR KULEK
Jeśli chodzi o przygotowania do tej wyprawy, 
to razem z moim kumplem Claudio Ghirar-
dim mieliśmy bardzo mało czasu. Z uwagi na 
moją pracę nie mogliśmy dograć harmono-
gramów. Od 12 lat skutecznie łowię na Impe-
rial Baits, dlatego też używam wyłącznie ich 
produkty. Wybór konkretnych przynęt uza-
leżniam od danej wody i okresu, w którym 
będę łowił. Przede wszystkim wybieram dwa 

rodzaje kulek, oraz orzechy tygrysie, do któ-
rych dodaję NHDC, aby były jeszcze bardziej 
atrakcyjne. Trudno nie zauważyć różnicy – to 
doskonały dodatek. 
Zacznijmy od kulek. Jako pierwsze wybieram 
kulki Crawfish Black & White. Kulki te są na 
rynku już od kilku lat. Dzięki nim wspólnie z 
przyjaciółmi osiągnęliśmy wspaniałe wyniki 
w bardzo zróżnicowanych warunkach. Jest 
to też jedyna przynęta w serii IB Carptrack, 
która nie występuje jako mieszanka do sa-
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Przeprawiamy się w 
nowe miejsce

Jesteśmy na miejscu
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PRZYJAZD

W końcu nastał dzień wyjazdu i po pra-
wie 9 godzinach jesteśmy na brzegu je-
ziora. Zapach otoczenia odurzył nas, jak 
podczas ostatnich wypraw. Jak dobrze tu 
wrócić. Na początku rozłożyliśmy pon-
ton i przy pomocy mocnego silnika spa-
linowego przez kilka godzin pływaliśmy 
po jeziorze, aby znaleźć odpowiednie 
miejsce. Na szczęście było tam z czego 
wybierać, ale wybór nie był prosty. Echo-
sonda wskazywała, że woda ma 14°C co 
sugerowało, że karpie nie patrolują jesz-
cze płytszych, idealnych do tarła miejsc. 
Ryby raczej wciąż znajdowały się na głęb-
szej wodzie. Jednak z prognozy pogody 
wynikało, że temperatura otoczenia mia-

Zdrowe i silne

Fantastico!

ła wzrosnąć do 25-27°C oraz miał wiać 
umiarkowany, ciepły wiatr z południa. 
Wierzyliśmy, że w ciągu 2–3 dni karpie 
zaczną wraz z wiatrem wpływać na płyt-
ką część jeziora. Bazując na naszych przy-
puszczeniach, zapakowaliśmy cały sprzęt 
na dwa pontony i zaczęliśmy przewozić 
wszystko na wybrane stanowisko. Po ok. 
30 min byliśmy na miejscu, rozbiliśmy 
obóz i coś zjedliśmy. Po posiłku z ma-
karonem w roli głównej wróciliśmy na 

Drugim rodzajem są kulki oparte na 
mieszance IB Fish Mix, do której do-
daję 15 ml Amino Liquid, 4 ml Black 
Peeper i 6 ml aromatu rybnego na ki-
logram suchego miksu. Ponieważ nie 
znam dokładnych warunków pogo-
dowych oraz temperatury wody pod-
czas zasiadki, dlatego wykonuję kulki 
w trzech różnych średnicach: 16, 20 i 
24 mm. Uważam, że kulki o małych 
średnicach nęcą wszelkie niepożą-
dane ryby, podczas gdy te o większej 
średnicy pozostają nietknięte. Zada-
niem małych kulek jest odwrócenie 
uwagi. Istnieje jeszcze inna ich zaleta: 
jeśli małe kulki nie są wyjadane przez 
„rybie szkodniki”, to nęcę nimi duży 
obszar. Dodaję do takich kulek dużo 
więcej aromatu, aby zwiększyć siłę wa-
bienia. Po wysuszeniu pakuję je próż-
niowo do 2 kg torebek i zamrażam. 
Dzięki temu mam gwarancję, że kulki 
będą świeże. 

PRZYGOTOWANIE ORZECHÓW

Przejdźmy teraz do przygotowania 
orzechów tygrysich. Najpierw płuczę 
je kilka razy, potem do 30-litrowe-
go IBoxa wlewam 15 litrów wody z 
dodatkiem 65 ml NHDC. Do płynu 
dodaję 13 kg orzechów tygrysich. Nie 
więcej niż 13 kg, gdyż, kiedy będą 
pęcznieć, zwiększy się dwukrotnie ich 
objętość i nie zmieszczą się w pojem-
niku. Moczę je przez około dziesięć 
dni, a następnie gotuję przez 20 minut. 
Można to zrobić także bez gotowania, 
w zamkniętym pojemniku, w którym 
orzechy sfermentują. Dzięki temu 
otrzymujemy pożądany efekt i bardzo 
silny zapach. Oślizłe, śmierdzące, łow-
ne.  
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to jesteśmy całkowicie niezależni i każdy 
z nas stosuje inne rozwiązania. Po zlo-
kalizowaniu miejsc zdecydowałem się 
łowić na 2 zestawy z pojedynczą kulką 
tonącą, na zestaw z pop-upem i zestaw 
z bałwankiem. W przypadku zestawów 
z kulką tonącą zastosowałem tylko przy-
pon z fluorocarbonu o wytrzymałości 
50 lb, z haczykiem Centurion w rozmia-
rach 4 lub 6, w zależności od średnicy 
przynęty. 

Słońce wschodzi, za chwilę zrobimy 
sesję zdjęciową nocnych połowów

Zaczęło się!

Na każdej wędce miałem 
inny zestaw przynęt

wodę i osobno, w dwóch pontonach roz-
poczęliśmy poszukiwanie miejscówek. 
Kiedy już je znaleźliśmy, oznaczyliśmy je 
i zaczęliśmy przygotowywać wędki.

ZESTAWY

Chciałbym tutaj opisać zestawy, gdyż 
moje podejście różni się od stosowane-
go przez Claudio. Jeśli chodzi o łowienie, 
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W przypadku zestawów z kulką pływającą 
i bałwankiem, wolę przypon typu kombi 
złożony z fluorocarbonu i miękkiej ple-
cionki 45 lb. Oprócz miękkiej i łatwej do 
zawiązania plecionki, haczyka Centurion 
w rozmiarach 4–6 stosuję także pozycjo-
ner Mouth Snagger Shorty. Gdybym do 
tonącej przynęty zastosował miękką ple-
cionkę, to ataki małych, przeszkadzających 
ryb mogłyby spowodować jego splątanie, 
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Pełnołuski też 
się znalazł

Mój podstawowy zestaw 
z bałwankiem

nieco poniżej naszych oczekiwań. Niestety 
pogoda nam nie sprzyjała. Było gorąco, ale 
wietrznie. Według nas miało to wpływ na 
wielkość łowionych ryb. Prognozy pogody 
nie przewidywały w kolejnych dwóch dniach 
spadków temperatury. Postanowiliśmy więc 
zmienić miejsce. Był środek tygodnia i ryby 
z pewnością nie zmienią swoich stanowisk 
przez kolejne dni. Nie jest łatwą rzeczą skła-
danie wszystkiego, przenoszenie o 3,5 km i 
rozkładanie wszystkiego od nowa. Ryzyko, że 
osiągnie się zły wynik jest bardzo duże. Jednak 
nie mogliśmy zaniechać żadnej próby i chcie-
liśmy sprawdzić obszar jeziora, gdzie było 
więcej możliwości i jednocześnie głębiej. Spa-
kowaliśmy wszystko i po 5 godzinach byliśmy 
już w drodze na nowe miejsce. Wyładowali-
śmy pontony, rozstawiliśmy namioty, zjedli-
śmy makaron i ponownie zaczęliśmy szukać 
interesujących miejsc. Także w tym miejscu 
jeziora było wiele gęstych trzcinowisk, ale woda 
była głębsza, a dno twardsze. Zdecydowałem 
się oznaczyć dwa miejsca na wodzie o głębo-

a z kolei sztywny odcinek zawsze pozosta-
nie wyprostowany. Zmniejsza to ryzyko, 
że małe ryby po próbie zjedzenia przynęty 
pozostawią przypon w stanie, który nie bę-
dzie się nadawał do łowienia. W przypadku 
przynęt pływających i neutralnych problem 
jest ograniczony z uwagi na sztywną część z 
fluorocarbonu, która jest zawsze wyprosto-
wana, a miękka część, która unosi się wraz 
z przynętą, zawsze pozostaje we właściwej 

pozycji podczas powolnego 
opadania na dno.

ZACZYNAMY

Jeśli chodzi o branie, pierwsze 
dni nie były takie złe, choć 
wielkość łowionych ryb nie 
była taka, jakiej się spodzie-
waliśmy. Tylko jedna ryba 
była wyjątkowa, ale ogólnie 
rzecz biorąc było to wciąż 
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Zmiana pogody przyniosła 
branie za braniem

kości 1 i 2 m, oraz jedno na wodzie 3 m, na granicy stoku, a jedno na 
najgłębszym miejscu 5 m. Obszar ten znajdował się w połowie odległości 
między obozem a drugim brzegiem. Kształt brzegu oraz miejsca, w któ-
rych chcieliśmy położyć zestawy, zmusił nas do wstawienia rod podów 
do wody o głębokości około metra. Przy każdym braniu lub sprawdzaniu 
wędek musieliśmy zakładać wodery i wchodzić do wody. Oczywiście w 
nocy musieliśmy robić to także, ale nie było wyjścia. Branie lub spraw-
dzenie zestawu oznaczało przebijanie się w woderach przez trzcinowi-
sko. Jednak takie mieliśmy warunki, a wędki ustawiliśmy za trzcinami. 
Kiedy włączałem sygnalizatory, usłyszałem dźwięki w wodzie w po-
bliżu i pomyślałem, że to karp. Wszedłem w trzciny, aby przyjrzeć się 
temu lepiej. Niestety, okazało się, że to leszcz. Po ustawieniu wędzisk 
byliśmy dość zmęczeni i po posiłku położyliśmy się do łóżek.
 

NAWAŁNICA  

Jak zwykle sprawdziliśmy pogodę na kolejne dni i nie zapowiadano 
zmiany. We wczesnych godzinach porannych miały pojawić się burze. 
Dało to nam nadzieję na udaną noc, gdyż zwykle po bardzo gorących 
dniach, burze i deszcz przynoszą niezłe wyniki. Na szczęście nie spa-
liśmy, gdy usłyszeliśmy sygnalizator Claudio. Wbiegliśmy do wody, 

aby wsiąść do pontonu i nawiązać kontakt z 
rybą. Po kilku minutach holu podebraliśmy 
ładnego i dużego karpia. Trudno znaleźć 
słowa, które opiszą wielką radość i szczęście, 
jakie poczuliśmy w tym momencie. Byliśmy 
zadowoleni z całego zaangażowania, wysiłku 
i nagrody. Nasze nastroje się poprawiły, gdyż 
okazało się, że znaleźliśmy właściwe miejsce. 
W tym czasie zmieniła się pogoda, a wiatr 
sprawił, że trudno było umieścić zestawy na 
odległość 350 m. 
Tutaj trochę skrócę moją relację - po pro-
stu holowaliśmy. Opisywanie każdego dnia, 
w którym powtarzały się te same czynności 
byłoby monotonne. Dlatego chciałbym, aby 
zdjęcia mówiły same za siebie i mam nadzie-
ję, że zrozumiecie tę satysfakcję, szczęście i 
radość, jaka przypadła nam w udziale przez 
następne trzy dni łowienia. Choć jest to dość 
oczywiste, to warto stale podkreślać, że nale-
ży zawsze wykorzystywać każdą nadarzającą 
się okazję, którą oferuje łowisko i panujące na 
nim warunki. Oto nasze motto w tym sezo-
nie. Możemy powiedzieć, że dzięki odrobinie 
szczęścia nasz wynik był warty włożonego 
wysiłku. 
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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


