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ostatnich latach obserwuję pewien
trend w wędkarstwie karpiowym,
który – przyznam się – jest zupełnie
obcy mojemu podejściu nie tylko do
łowienia karpi, ale do wędkowania w

ogóle. Wielu nowicjuszy karpiowania
(niekoniecznie młodych), zanim jeszcze zacznie
łowić, wyposaża się w całą gamę sprzętu, z której
później oczywiście wykorzystuje tylko część.
I nie to jest dla mnie najsmutniejsze, ale fakt,
że po kilku bezrybnych zasiadkach, spora część
tego sprzętu jest wystawiona na sprzedaż, bo
niedoszłemu karpiarzowi znudziło się jeżdżenie
na ryby, które „nie biorą”. Doskonale opisał to
Kuba Ziemianin w tekście „W pogoni za
rekordem”. Kuba jest młodym człowiekiem, ale
świetnym obserwatorem rzeczywistości,
potrafiącym wyciągać wnioski z tego, co się robi,
w właściwie, czego się nie robi, będąc nad wodą.
To, że niektórzy łowcy chcieliby mieć podane
wszystko na talerzu, czyli w jakim miejscu i na co
łowić, jest zachowaniem starym jak świat. Temat
poruszył Karol Trelka w artykule „Cudze
chwalicie, swego nie znacie”. Dzisiaj wystarczy
telefon komórkowy i można (lub nie)
błyskawicznie dowiedzieć się szczegółów na temat
połowu np. 30-kg karpia. Przed laty było to
bardziej skomplikowane. Jakieś 25 lat temu,
jeździłem regularnie z moim przyjacielem,
Wieśkiem, nad pewną borowinową wodę,
schowaną w lesie. O naszych połowach w tym
zbiorniku krążyły legendy, ale sami sprawy nie
nagłaśnialiśmy. Kiedy pierwszy raz jechał za nami
nad jezioro srebrny polonez, nie zwróciłem na to
szczególnej uwagi. Kiedy jednak powtórzyło się to
po raz drugi i kolejny, w głowie zapaliła się
czerwona lampka. Któregoś poranka zajeżdżamy
na naszą miejscówkę, a tu stoi polonez, nad
brzegiem zaś trzech pochrapujących gości. Wędki
w wodzie. No cóż, daliśmy sobie spokój z
zasiadką. Sytuacja powtórzyła się jeszcze
dwukrotnie, po czym intruzi już więcej się tam nie
pojawili. Jak później doszły nas słuchy, stwierdzili,
że nasze karpiowe osiągnięcia to bujda, bo im w
tym samym miejscu nic nie brało…
Zwracam uwagę na jeszcze jeden tekst z tego
wydania „Karp Maxa” – „Wszystko w naszych
rękach” Bartka Celnego. Jeżeli ktoś chce łowić w
trudnych wodach, pełnych drzew w wodzie, musi
ten artykuł przeczytać. Może wyciąganie karpi nie
za pomocą wędki, ale przez ciągnienie linki
rękami, wyda się komuś nonsensem. Ja jednak
potwierdzam – to może być jedyny sposób, czego
sam doświadczyłem na swojej życiówce.

Połamania wędek!
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TEMAT NUMERU

eśli mnie znacie, wiecie, że przez wzgląd na dużą liczbę karpiarzy
nie przepadam za łowiskami komercyjnymi. Nie lubię tłumów i
wieczornego hałasu. Nie kuszą mnie ogromne ryby, które tam

pływają (chyba że akurat jestem tydzień bez brania), choć oczywiście nie
skreślam takich wód. Wolę zaszyć się nad nieznanym jeziorem głęboko w
lesie, gdzie jestem jedynym karpiarzem na kilkadziesiąt hektarów wody.
Wieczorem słyszę tylko odgłosy natury, pisk orła bielika, który właśnie
upolował swoją zdobycz. Choć koledzy mówią, żebym wtedy nie wypływał
pontonem, bo mogę być jego kolejną ofiarą, to wcale mnie to nie odstrasza.
Nawetskowytwilkówwśrodkunocywydaje sięczymśzupełnienormalnym.
I przedewszystkim touczucie, gdy patrzy sięwbezkres jeziora, przeszukując
taflęwodywposzukiwaniukarpi.Amożewłaśnie siedzęnadtymjeziorem,w
którym czeka na mnie rekordowa ryba? To wszystko sprawia, że chcę tam
wracać i kolejny rokpolowaćnanieznanychwodach,nanieznanekarpie.Tam
czuję prawdziwe emocje, holując nawet ósemkę – o dziwo do takiej ryby w
dzisiejszychczasach towstyd sięprzyznać.Niedlamnie.Taka rybaupolowana
i ciężkowypracowanacieszyowielebardziejniżgdziekolwiek indziej.

Odwielu lat staram się łowić karpie
wwodach różnego rodzaju. Łowiłem
wdużych zaporówkach, rzekach,wyrobiskach
i jeziorach, głównie tych należących do PZW.
Wielokrotnie próbowałem też sił na różnego
rodzajuwodach komercyjnych. Jednak
największą adrenalinę dająmi zapomniane
wody z niewielką populacją karpiwotoczce
dzikiej natury.

tekst | foto: PAWEŁ SZEWC

J
PRZEŁAMAĆ TRUDNOŚCI
Łowienie na nieznanych terenach to dlamnie prawdziwewyzwanie. Tutaj nie
mam wyznaczonego stanowiska z prądem i dowozem żywności. Jadąc nad
takąwodę,muszęwpełni zaufaćwyposażeniu i wszystko dostosować do cha‐
rakteru wody. Zanim jednak ruszę nad wodę, robię rozpoznanie. Muszę wie‐
dzieć, do kogo zbiornik należy i gdzie ewentualnie wykupić licencję. Ale tak
naprawdę nie to jest problemem.Chyba największym jest to, że niewiem cze‐
mu, ale ciągniemnie tam jakwilka do lasu. Jezioro, w którym chcę łowić, naj‐
częściej leżywlesie.Dotego,nawet jeśli jestbrzegzdojazdem, to i taksiadamw
lesie, bo tamsą lepszemiejscówki.Alenajwiększymproblememjest rozbijanie

Czekam cierpliwie…
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się w lesie. Wówczas postępuję w dwojaki sposób:
albo załatwiam pozwolenie na wjazd do lasu, co
czasemsięudaje, jeśliniemazagrożeniapożarowe‐
go, lub też rozkładam namiot bez podłogi i trans‐
portuję się pontonem z całym ekwipunkiem.
Najgorszejest jednakpozostawianieautabezopieki
na kilka dni w lesie. To zawsze mnie denerwuje w
tym kraju. Często pozostawiam samochód na po‐
sesji u najbliższego gospodarza. Zawsze się można
dogadać, jaknie z jednym, to zdrugim.Można też
poszukaćjakiegośośrodkawypoczynkowegoitam
szukaćmiejscadoparkowania.

Poza tymwolę nadnieznane jezioro pojechać przed zasiadką i poszukać przede
wszystkim dobrych miejscówek, wtedy wiem, w jakim obszarze będę szukał
miejscanaobóz.Częstotrzebamiejscepodnamiotwcześniejprzygotować,spró‐
bować gdzieś się wcisnąć. Do tego zawsze sprawdzam dwa razy, czy wszystko
mam. Gorzej jak siadam w pojedynkę, a w lesie często nie ma zasięgu. Wtedy
wszystko musi być dograne na tip-top. Nie będzie możliwości podjechania do
sklepu,więc tutaj staramsię być skrupulatny. Jeślimamkompana,wtedy zawsze
raźniej imożnanawetruszyćznadwody,bokolegadopilnujeekwipunku.
Totakiepodstawowetrudności,któremusimyprzełamaćwsobie,abypoczućsię
prawdziwym łowcą karpi w nieznanych wodach. Dla wielu nie będzie to łatwe,
zwłaszczażetoniewszystkieproblemy.

Lustrzeń z dzikiej wody

Orzech tygrysi
– świetna zanęta i przynęta

Duża przynęta na wodę
z dużą ilością drobnicy

To najczęściej
idzie na włos

Klimat leśnej wody
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się tym, co wygrzebią z mułu. Są to głównie ochotki,
które jak wiemy, będą małym kąskiem. Tutaj stosuję
często popki jako przynętę główną o średnicy 15 mm.
Każda woda jest inna i wymaga indywidualnego po‐
dejścia do sytuacji. Staram się odpoczątkudobrzewy‐
sondować dno, poznać charakterystykę wody, w tym
występujący naturalny pokarm. Jakiego rodzaju po‐
karm pobiera karp można łatwo stwierdzić po jego
złowieniu i obejrzeniu pyska. Karpie żerujące na
miękkich kąskach jak ochotka, mają delikatne wargi.
Natomiast ryby, żerujące na małżach i rakach mają
bardzo twarde i grube pyski. Doskonale widziałem
różnicę, łowiąc pierwszego karpia nad jeziorem Sala‐
gou. Tam głównym pokarmem dla karpi są raki, któ‐

Dziewiczy,
czysty pysk

WCZEŚNIEJSZE NĘCENIE
Brzmi jak jakiś zabobon, który stosowali karpiarze w czasach, kiedy nasze
hobby było jeszcze w trakcie rozwoju. Jednak każdy karpiarz, który zaczynał
w latach 90., doskonale wie, że bez wcześniejszego nęcenia nie było mowy o
skutecznym łowieniu karpi. Wynikało to z tego, że karpi w wodach ogólno‐
dostępnych było mało i trzeba było sypać kilka dni, aby
choć najmniejsze stadko przybyło do stołówki. Dziś jest
podobnie. Jak chcę być skuteczny nad nieznanym jezio‐
rem,muszę znaleźćpewnąmiejscówkę i sypać ją przynaj‐
mniej tydzień. Sytuacja na tego typuwodachnie zmieniła
się od lat. Dlategowcześniejsze sypanie łowiska to sposób
naprzyzwyczajenie ichdonaszego żerowiska.
Łowisko nęcę najczęściej co drugi dzień, o podob‐
nych godzinach, np. wieczorem. Zazwyczaj 3–4 nę‐
cenia zupełnie wystarczają. Do wody wsypuję, w
zależności od populacji karpi oraz drobnicy, jedno‐
razowo 10–20 kg. Najczęściej sypię kulki z orzecha‐
mi tygrysimi z niewielkim dodatkiem pelletu. Zanętę
należy dostosować do danego zbiornika i uwzględnić po‐
pulację ryb, a przede wszystkim, czy dużo jest drobnicy
orazraków.Przykolejnychnęceniachwartosprawdzićka‐
merą podwodną, czy zanęta została wyjedzona. Kiedy
znika wszystko, to tylko się cieszę. Kiedy coś zostało
i tak donęcam, tylko zmniejszając porcję np. o poło‐
wę.

NIEZNANE KARPIE
Siedząc na nieznanym terytorium, czuję
się naprawdę wolny. Patrzę na wędki przy
zachodzącym słońcu i czuję, że robię wła‐
śnie to, co kocham robić. Poluję na nie‐
znane karpie, które gdzieś czają się w
jeziorze. To jest po prostu piękne, kiedy
nie mam pojęcia, co pływa w danej wo‐
dzie. Nie wiem, jak karpie mają na imię i
ile ważą.Wspaniałe jest to, że holuję rybę,
która byćmoże nigdy nie była na haczyku
i mam prawo być pierwszym, który nada
jej własną ksywę. Te wspaniałe, czyste py‐
ski nie znające haczyka i te cudowne hole!
Karpie są niezwykle silne i walczą na‐
prawdę zaciekle do ostatniej minuty. To
także uczucie niepewności, co tym razem
uwiesiło się na moją wędkę. Doskonale
pamiętam wiele holi, które trwały nawet
ponad godzinę. W pamięci mam ryby z
podobnych wód, które dały mi tak wiele
emocji, że aż trudno to zrozumieć osobie,
któranigdynie łowiłanad tajemnicząnie‐
znaną wodą.

STRATEGIA POLOWANIA
W nieznanych jeziorach najczęściej spotykam sporo
drobnicy.Dlatego z góry nastawiam się na łowienie na
większe przynęty. Karpie, które nie znają kulek prote‐
inowych i najczęściej żerują na większych kąskach jak
raki i małże, nie pogardzą nawet wielką przynętą.
Wręcz mogę stwierdzić, że taka 25-mm kulka jest dla
niego naturalnej wielkości smakołykiem. Sytuacja
zmienia się, jeśli łowię w płytkim i mulistym zbiorni‐
ku. W takich warunkach karpie najczęściej pożywiają

Dla takiego widoku warto
było się poświęcić i wcześniej nęcić

Grube wargi znakiem,
że ten karp gustuje w rakach

Pełnołuska, waleczna zdobycz
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rych jest w wodzie cała masa. Twardy pokarm wymusza na rybach odpo‐
wiednie przystosowanie się i dlatego pyski cyprinusów z Salagou są na‐
prawdę grube i twarde. Na tej podstawie mogę dobierać swoje przynęty,
aby jak najbardziej dopasowały się wielkością i twardością do naturalnego
pokarmu.
Karpiowaniewnieznanychwodach dajemi poczuciewielkiego spełnienia
imożliwość przeżycia różnychprzygód, które z pewnością zapamiętamna
bardzodługo. Spróbujciewłasnych sił i przełamcie bariery.Karpiowanie to
nie tylko łowienie samych karpi, ale obcowanie w przepięknych scene‐
riach.Wypracujcie odpoczątku swojego pierwszego karpia, począwszy od
przygotowania stanowiska, poprzez nęcenie aż po gwizd sygnałka i pode‐
branie swojej nieznanej zdobyczy. Gwarantuję wam, nie będziecie mogli
przestać polować w nieznanym, bo satysfakcja powali was na kolana i
przeżyjecie coś, o czym wcześniej nie mieliście bladego pojęcia.

Magia poranka

Haki na waleczne karpie
z nieznanych wód

Nigdy nie wiadomo,
co jest na drugim końcu
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1. SŁAWOMIR SAŁAPA – SPRZĘT 1000 ZŁ
2. TOMASZ ROSZKIEWICZ – SPRZĘT 600 ZŁ
3. MICHAŁ SASKOWSKI – SPRZĘT 500 ZŁ
4. PRZEMYSŁAW GRZELIŃSKI – SPRZĘT 400 ZŁ

ZWYCIĘZCÓW PROSIMY
O KONTAKT Z FIRMĄ TANDEM BAITS



Nagroda za 1miejsce

Nagroda
za 2miejsce

Nagroda
za 3miejsce
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Sponsor Parady Łowców

NAJWIĘKSZE
AMURY

Adam Lisiecki

Rafał Wilczek

Jarosław Bauer

2
1

3
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PARADA ŁOWCÓW | ZGŁOSZENIA NAJWIĘKSZYCH KARPI I AMURÓW

KarolTrelkazOstrowaWlkp.Możepochwalić
sięnowymrekordemżyciowym,karpiempełnołuskim
31,3kg.Tenwspaniałyokazzostał złowionyzodle-
głości 110m,podczas4-dniowej zasiadkinad
Jeziorem Miłoszewskim, 4.07.2019 r. o godz. 18.10. Jako przynęty Karol użył
bałwanka z kulek Massive Baits Śliwka-Orzech (18 mm) oraz popka Top
Banana Solara. Łowisko było nęcone pelletem Aller Best 11 mm firmy Aller
Aqua. Sprzęt: wędzisko Daiwa 10ft / 3 lbs; kołowrotek Shimano BBLC; żyłka
Shimano Technium 0,37 mm; przypon z miękkiej plecionki; haczyk Tandem
Baits Demon nr 4; ciężarek 120 g; zestaw bezpieczny. Więcej na temat tego
połowunastr. 110.

Marcin Chmielewski zamieszkały w Kórniku
k. Poznania podczas zasiadki na chorwackim łowisku
Šumbar wyholował karpia o wadze 32,60 kg. Miało to
miejsce 4.06.2019 r., a ryba skusiła się na pojedynczą
kulkę 15mmfirmyNasho smakuScopex / Squid. Sprzęt:
wędzisko Greys Aircurve; kołowrotek Daiwa Basiair;
żyłka 0,28mm; haczykCarp’R’Us; ciężarek 130 g.

K A T E G O R I A 3 0 +

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

32,60

31,30

R y b a n u m e r u
s p o n s o r

Nagroda: okuma inception

Arkadiusz Skorupa z Kołobrzegu, podczas czerwcowej zasiadki
nad zbiornikiem Lago Di Salasco (miejscowość Salasco), wyholował
karpia o wadze 28,40 kg. Rybawzięła na trzy sztuczne ziarnka kukurydzy
o zapachu truskawkowymodfirmyWarmuzBaits, a łowisko nęcone było
przez 4 dni ok. 8 kg kukurydzy, 4 kg drobnego pelletu, 3 kg orzecha
tygrysiego oraz 1 kg kulek. Sprzęt: wędzisko SonikVader X 12ft / 3,50 lbs;
kołowrotek Shimano Speedmaster 14000 XTC; żyłka Prologic 0,28 mm;
przyponChodRig; haczyk Fox; ciężarek 120 g; zestaw helikopterowy.

TomaszWilczek podczas zasiadki nad jeziorem Cavagnac Lake
(Francja) wyholował karpia o wadze 28,50 kg. Ryba wzięła na
naturalne ziarno orzecha tygrysiego. Sprzęt: wędzisko Shimano Tribal
TX 5; kołowrotek Shimano Ultegra XTD 14000; żyłka Shimano
Invisitec 0,38 mm; przypon 25 cm z plecionki Nash Armourlink 35 lb;
haczyk Nash Fang Twister nr 4; ciężarek kamień ok. 90 g.

28,50

28,40
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Tomasz Roszkiewicz podczas majówki nad Jeziorem
Miłoszewskimwyholował karpia o wadze 25,80 kg. Łowisko nęcone było
kulkami i pelletem, a na włosie zawisł bałwanek z kulek 18 mm Homar /
Rak plus Super Feed Fluo pop-up 14 mm Truskawka Kremowa od firmy
TandemBaits. Sprzęt:wędziskoDaiwaRegal 3,60m/3,00 lbs; kołowrotek
Shimano Ultegra 14000 XSC; żyłka Gardner GT80 0,35 mm; haczyk
KordaKurv Shank nr 4; ciężarek 140 g.

Sebastian Kornacki podczas zasiadki nad jeziorem Dobro
Klasztornewyholował karpia owadze 26,80 kg. Ryba została złowiona 13.05
br. i wzięła na pojedynczą kulkę Mleko / Śmietanka od firmy Śrubas Baits.
Sprzęt:wędziskoShimanoDiaflash12ft/2,25 lbs; kołowrotekShimanoAero
Technium MGS 10000 XSC; żyłka Shimano Technium Tribal 0,355 mm;
haczykCurveShank; ciężarek140g.

MichałKałuża zamieszkały wmiejscowości GórnyMłyn zgłosił do
naszej Parady karpia owadze 27,00 kg, który złowiony został w zbiorniku
Šumbar Lake (Chorwacja). Połówmiałmiejsce 6.06.2019 r., a ryba skusiła
się na kulkę The Black. Sprzęt: wędzisko Mivardi G50; kołowrotek
ShimanoUltegra XTB; żyłka Climax; haczykWateGape; ciężarek 135 g.

Sławomir Sałapa z Rybnika podczas zasiadki nad zbiornikiem
ElektrowniRybnik, 9.04.2019 r.wyholował karpia owadze 27,00 kg. Ryba
skusiła sięnakulkęTandemBaitsMonsterCrab20mm,a łowiskonęcono
niewielką ilością kulek oraz ziarnami kukurydzy z rzepikiem i konopią.
Sprzęt: wędzisko Konger Spirado Carp 3,60 m / 3,00 lbs; kołowrotek
Shimano Big Baitrunner 14000 XT-B LC; żyłka Robinson Pro Carp
0,405 mm; przypon z plecionki Konger Techron 0,28 mm; haczyk
Korda Wide Gape nr 2; ciężarek 100 g.

Damian Gebski jest łowcą karpia o wadze 28,00 kg. Ryba została
złowiona 22.06.2019 r. w starej żwirowni (Niemcy), a skuteczną tego dnia
przynętą okazał się orzech tygrysi plus kulka pop-up SBS 12mmo smaku
Squid / Octopus. Łowisko było nęcone kukurydzą (20 kg), pelletem (25
kg) oraz konopiami i znikomą ilością kulek. Sprzęt: wędzisko Shimano
TX9 3,00 lbs; kołowrotek Daiwa Emblem 5000; plecionka 0,28 mm;
haczykCircle CarpWhisperer nr 4; ciężarek 150 g.

DawidMrozik z miejscowości Osiek może pochwalić się pięknym
karpiem o wadze 25,20 kg. Karp został złowiony w Łowisku Uroczysko
Karpiowe 28.05.2019 r. i skusił się na kulkę o smaku Skorupiak. Sprzęt:
wędzisko Fox 3,60 m; kołowrotek Fox Eos 1200 FS; żyłka Shimano
Technium; haczykKorda nr 4; ciężarek 180 g.
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Przemysław Bartkowiak z Kobylnik
do naszej Parady zgłosił karpia o wadze 22,60 kg.
Ryba została złowiona 18.05.2019 r. w jeziorze
Dobro Klasztorne na bałwanka z testowych
kulek firmy Invader. Sprzęt: wędzisko Prologic
Fast Water 9'6 ft / 3,50 lbs; kołowrotek Anaconda
Magic Runner IV; żyłka Shimano Technium
Invisitec 0,305 mm; haczyk PB Products Jungle
Hook nr 6; ciężarek 100 g.

Rafał Boroń podczas
zasiadki nad zbiornikiem
Przylasek Rusiecki wyholował
karpia o wadze 23,00 kg. Połów
miał miejsce 31.05 br., a jako
przynęty Rafał użył kulki 18mm
o smaku Małża / Orange.
Sprzęt: wędzisko Nash 3,90 m /
3,50 lbs; kołowrotek Shimano
Ultegra 14000; żyłka Synapse
0,37 mm; haczyk Nash nr 4;
ciężarek 80 g.

Przemysław Badyniak
z Bydgoszczy złowił karpia o wadze
24,00 kg. Ryba została złowiona
w czerwcu, w Łowisku Gosławice na
pojedynczą, tonącą kulkę o smaku
Zołza od firmy Carp Gravity, łowisko
było nęcone kulkami o tym samym
smaku. Sprzęt: wędzisko Sonik SK3
3,00 lbs; kołowrotek Daiwa Powersurf
5500QD; żyłka Korda Sub-Line
0,43 mm; haczyk Carp Gravity XA
nr 4; ciężarek kamień ok. 100 g.

Daniel Leśniak, podczas
majowej zasiadki na ŁowiskuKrążno,
złowił karpia o wadze 24,10 kg. Ryba
wzięła na kulkę własnej produkcji
o smaku pomarańczowym. Sprzęt:
wędzisko Shimano Katana 3,60 m /
3,50 lbs; kołowrotek Shimano
Ultegra 14000; żyłka Shimano
Technium; haczyk Fox nr 4;
ciężarek Fox 110 g.

Przemysław Grzeliński z Gdyni
podczas zasiadki na Łowisku Jarosławki, na kulkę
18 mm o smaku Red Krill firmy Tandem Baits
złowił karpia o wadze 24,20 kg. Sprzęt: wędzisko
TandemBaits 13 ft / 3,50 lbs; kołowrotek Shimano
Aero Technium 14000; żyłka Daiwa 0,32 mm;
haczyk Carp’R’Us nr 4; ciężarek 130 g.

KrystianWinnowicz z Koźmi-
naWielkopolskiegomoże pochwalić się
karpiem o wadze 24,60 kg. Karp
złowiony został w jeziorze Dobro
Klasztorne i skusił się na kulkę pop-
up 14 mm Montezuma firmy Invader
o smaku ananasowym. Sprzęt:
wędzisko Orient Rods Venus V2;
kołowrotek Mivardi Lynx; żyłka
Katran 0,28 mm; haczyk Ridge
Monkey Chod nr 8; ciężarek 140 g;
zestaw Zig Rig.

Mateusz Szwedek z Poznania może
pochwalić się karpiem o wadze 24,60 kg. Ryba
została złowiona 19.06.2019 r. w Łowisku
Jarosławki, a jako przynętę Mateusz zastosował
kulkę 16 mm Wafter Boilies o smaku Squid firmy
Fantazy Baits. Sprzęt: wędzisko Shimano Tribal
Carp TX2 13 ft; kołowrotek ShimanoUltegra XTD
14000; żyłka Invader Ultra Mono 0,31 mm; haczyk
Carp’R’Us Longshank Nailer ATS Hook nr 2;
ciężarekGemini 113 g.

Michał Saskowski z Gniezna,
podczas zasiadki nad jeziorem
Modrze (woda PZW z formułą
„No Kill” znajdująca się w gminie
Gniezno) wyholował karpia, golca
o wadze 24,80 kg. Ryba została
złowiona 2.05.2019 r. i skusiła się na
pojedynczą kulkę 16 mm pop-up
Total Scopex firmy Tandem Baits.
Michał nęcił przy tym miejscówkę
przez dwa dni kulkami Superfeed
Boilies 18 mm Total Scopex. Sprzęt:
wędzisko TB Phantom Green 3,60 m /

3,00 lbs; kołowrotek Shimano Baitrunner XTB; żyłka TB Invander Ultra Mono 0,33 mm;
przypon 15 cm Kryston Quick silver 35 lb; haczyk TB Super Heavy nr 2; ciężarek 120 g.
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Karol Wiatrowski ze Szczecina może
pochwalić się pięknym karpiem o wadze 21,03 kg.
Ryba złowiona została 11.05.2019 r. w Łowisku
Jarosławki na kulkę 18 mm własnej produkcji o
smaku Squid. Sprzęt: wędzisko Sportex Catapult
3,90 m / 3,50 lbs; kołowrotek Shimano Big
Baitrunner XT-A Long Cast; żyłka Climax Cult
Deep Purple 0,30 mm; haczyk Carp'R'Us nr 4;
ciężarek FoxHorizon In Line Leads 113 g.

9.06.2019 r. Radosław Chróścicki
ze Szczecina w Łowisku Jarosławki złowił
karpia o wadze 21,20 kg. Przynętą na włosie
była kulka firmy Karel Nikl o smaku MGS,
a łowisko nęcone było mieszanką pelletów.
Sprzęt: wędzisko Greys Prodigy Gt4 13 ft /
3,50 lbs; kołowrotek Shimano Ultegra
14000 XTD; żyłka Fox Camo Soft 0,35 mm;
haczyk FoxCurve Shank nr 4; ciężarek 85 g;
zestaw helikopterowy.

22.06.2019 r. Krzysztof Szybicki
z miejscowości Dębów, podczas zasiadki na
Łowisku Zgoda k. Jarosławia, wyholował
karpia, golcaowadze21,20kg.Karpwziąłna
kulkę o smaku truskawkowym, a łowisko
nęcone było fermentowaną kukurydzą,
orzechem tygrysim oraz kulkami
truskawkowymi. Sprzęt: wędzisko Prologic
C3; kołowrotek Daiwa Windcast 5500; żyłka
ShimanoTechnium0,28mm; haczykKorda
KrankX; ciężarek 100 g.

Damian Szymański zgłosił do naszej
Parady pięknego karpia o wadze 21,30 kg. Ryba
została złowiona w Łowisku Expert Karp Nekielka,
a skuteczną przynętą tego dnia okazała się tonąca
kulka 18mmMonsterCrab / Strawberry firmyThe
Ultimate Products. Sprzęt: wędzisko Daiwa
Windcast 3,60 m / 3,00 lbs; kołowrotek Anaconda
Magic Runner; żyłka Prologic Bulldozer 0,37 mm;
haczykKordaKrank nr 6; ciężarek 80 g.

Mirosław Abramczyk z
Dobrzynia złowił Karpia o wadze 21,50
kg. Ryba została złowiona 14.07.2019 r.
podczas zasiadki nad Jeziorem
Miłoszewskim. Miejscówka zasypana
była punktowo pelletem 6 mm oraz
kruszonymi kulkami, a jako przynęty
Mirek używał bałwanka z kulek firmy
Karl Nikl o smaku MGS plus Krillberry.
Sprzęt: wędzisko Shimano TX 2;
kołowrotek Shimano Ultegra 14000;
żyłka Shimano Technium 0,35 mm;
haczykFox; ciężarekMikado130g.

Stanisław Gajaszek w Ło-
wisku Jarosławki złowił karpia,
lustrzenia o wadze 21,80 kg. Miało to
miejsce 18.06.2019 r., a ryba wzięła na
kulkę Wafters King Corn firmy Fantazy
Baits. Sprzęt: wędzisko Shimano Tribal
TX7; kołowrotek Shimano Ultegra;
żyłka Tandem Baits Invader 0,31mm;
haczyk Korda Curve Shank nr 2;
ciężarek 100 g.

ArkadiuszRatkowskizKorytowa,podczas
kwietniowej zasiadki nad Jeziorem Długim (Lisewo
Kościelne), wyholował karpia o wadze 22,00 kg.
Trafioną przynętą tego dnia okazały się kulki
firmy Tandem Baits 16 mm Rak plus 16 mm
pop-up o smaku Soczysta Morwa. Sprzęt:
wędzisko Mikado Fine Liner 3,60 m / 3,25 lbs;
kołowrotek Lentus 10007 FD; żyłka Tandem
Baits Invader Ultra Mono; haczyk Fox Wide
Gape nr 2; ciężarek 90 g.

Robert Skrętowicz z miej-
scowości Sadowice, podczas zasiadki na
czeskim Łowisku Katlov, złowił
pełnołuskiego karpia o wadze 22,50 kg.
Połów miał miejsce 13.05.2019 r., a ryba
została złowiona na kulkę 20 mm Robin
Red firmy Tandem Baits podwieszoną
kulką 12 mm o smaku ananasowym.
Sprzęt: wędzisko S3KTandemBaits 12ft
/ 3,00 lbs; żyłka Tandem Baits Invader;
haczyk Fox; ciężarek 120 g.
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Maciej Mnich podczas zasiadki nad
żwirownią PZW wyholował karpia o wadze
20,50 kg. Ryba została złowiona 3.07 br., a na
włosie zawisła pojedyncza kulka pop-up 15 mm
o smaku Pomarańcza / Makrela firmy Meus.
Sprzęt: wędzisko MAD D-Fender 10 ft / 3,00 lbs;
kołowrotek Mivardi Lynx; plecionka Mikado
Territory; haczyk Carp’R’Us nr 4; ciężarek 90 g.

Alan Kaczyński z Rybnika
może pochwalić się pięknym
karpiem o wadze 20,70 kg. Ryba
została złowiona w zbiorniku
Elektrowni Rybnik na tonącą kulkę
18 mm firmy Tandem Baits o smaku
Doskonała Truskawka. Sprzęt:
wędzisko Daiwa Black Widow;
kołowrotek Shimano Ultegra XTD;
plecionka Shimano 0,28mm; haczyk
Tandem Baits nr 4; ciężarek kamień
ok. 250 g.

Grzegorz Trąd z Gliwic
podczas zasiadki na Łowisku
Dzierżno Duże wyholował karpia
o wadze 20,70 kg. Ryba skusiła się
na pojedynczą, tonącą kulkę.
Sprzęt: wędzisko Prologic C2
Natura TS 10 ft / 3,25 lbs;
kołowrotek Okuma Custom Black;
żyłka Tandem Baits Camo Steel
0,309 mm; haczyk Korda Wide
Gape nr 8; ciężarek 64 g.

Jan Tyma z Obornik zgłosił
do naszej Parady karpia o wadze
20,80 kg. Ryba została złowiona
15.05.2019 r. na Łowisku Szachty.
Przynęta: bałwanekzkulki18mm
plus orzech tygrysi. Sprzęt:
wędzisko Radical Quantum Old
School 2; kołowrotek Fox FX 11;
żyłka Prologic Mimicry 0,28 mm;
haczyk Undercarp Wide Gape nr
8; ciężarekkamień.

Arkadiusz Skowronek z Rybnika,
podczas zasiadki na Łowisku Sazan, wyholował
pięknego karpia o wadze 20,80 kg. Ryba wzięła na
kulkę 20 mm Truskawka od firmy Tandem Baits.
Sprzęt: wędzisko Daiwa Ninja X Carp; kołowrotek
Shimano Aerlex; żyłka Shimano 0,35 mm; haczyk
Nash Twister nr 2; ciężarek 100 g.

Robert Rybczyński może
pochwalić się pełnołuskim karpiem,
złowionym w Łowisku Katlov (Czechy).
Połów miał miejsce 14.05.2019 r., a ryba
ważyła równe 21,00 kg. Skuteczną
przynętą był bałwanek z kulek Top
Edition16mmRobinRedplusminipop-
-up 12 mm o smaku Ananasowy Sok.
Sprzęt: wędzisko TB Invader S3K 12 ft /
3,00 lbs; kołowrotek Invader Ultra Black
8000LC; żyłka TB Invader Ultra Mono
0,309 mm; haczyk TB Kraken nr 4;
ciężarek100g.

Bartosz Majewski z Gościejewa zgłosił do
naszej Parady karpia o wadze 21,00 kg. Ryba
złowiona została 26.05.2019 r. w Jeziorze Czarnym
(gm. Rogoźno), a przynętą była kulka o smaku
Czarny Halibut. Sprzęt: wędzisko Jaxon Inspira
Carp 3,50 lbs; kołowrotek Mistrall Exor 40;
plecionkaMistrall; haczyk Fox; ciężarek 100 g.

Arkadiusz Konarski
zKluczborka, w dniu 25.05.2019 r.
w miejscowym zbiorniku reten-
cyjnym wyholował pełnołuskie-
go karpia o wadze 21,00 kg.
Przynętą na włosie była kulka
Carp Gravity plus orzech tygrysi.
Sprzęt: wędzisko Leon
Hoogendijk Specimen Hunter
12,6 ft / 3,25 lbs; kołowrotek
Daiwa Emblem Pro 5500;
plecionka 0,18 mm; haczyk
Carp’R’Us Centurion 2000;
ciężarek Fox 284 g.
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Jakub Borkowski z Gdyni, podczas
zasiadkinadJezioremMiłoszewskim,wyholował
karpia o wadze 20,00 kg. Połów miał miejsce
15.06.2019 r., a jako przynęty Jakub użył kulki
pop-up 14 mm Mivardi Rapid Reflex o smaku
ananasowym. Sprzęt: wędzisko Mivardi Spotter
X 11ft / 2,75 lbs; kołowrotekMivardi Lynx; żyłka
MivardiMainlineCamoCode0,355mm.

15.06.2019 r. Adam Lisiecki z Jastrowia
podczas zasiadki nad zbiornikiem PZW (woj.
wielkopolskie) wyholował amura o wadze
20,00 kg. Ryba skusiła się na bałwanka z kulek
Sea Creature Bloodworm plus Caviar firmy
Carp Gravity. Sprzęt: wędzisko Daiwa Black
Widow; kołowrotek Daiwa Black Widow;
żyłka Salsa.

Mateusz Korzeniowski 25.05.2019 r.,
w zbiorniku PZW (Oświęcim), złowił karpia
o wadze 20,02 kg. Przynęta tobałwanekzkulek
Mivardi Devil Squid 24 mm plus pop-up (seria
Reflex) Cherry 18 mm. Sprzęt: wędzisko Nash
KNX 12 ft / 2,75 lbs; kołowrotek Shimano
Ultegra 14000 XTD; żyłka Korda Touchdown
0,35mm.

Grzegorz Kruszyna z Inowrocławia
może także pochwalić się pięknym karpiem.
Rybaważyła 20,20 kg i została złowiona 15.04 br.
wŁowisku Jarosławkinakulkęproteinowąfirmy
TandemBaits16mmo smaku Squid /Orange.
Sprzęt: wędzisko Fox Horizon X5 3,66 m /
3,50 lbs; kołowrotek Shimano Ultegra 14000
XTB; żyłka Mikado Territory 0,30 mm;
haczyk Tandem Baits nr 4; ciężarek 120 g.

Jacek Frankowski podczas majowej
zasiadki nad zbiornikiem PZW wyholował
karpia owadze 20,40 kg. Rybawzięła na orzecha
tygrysiego plus dumbels Blondie od Carp
Gravity. Sprzęt:wędziskoSonikXTR3Cork12ft
/ 3,25 lbs; kołowrotek Daiwa Windcast Z5500;
żyłkaDaiwa InfinitySuperSoft0,33mm;haczyk
Nashnr4; ciężarek100g.

Rafał Roszkiewicz z Przeźmierowa
k. Poznania jest łowcą karpia o wadze 20,40 kg.
Ryba została złowiona 23.05.2019 r. w Jeziorze
Miłoszewskim, a skuteczną tego dnia przynętą
okazał siębałwanekSquid /Mandarynka20mm
plus pop-up Ananas 14 mm. Sprzęt: wędzisko
NashPursuit12ft/3,00lbs;kołowrotekShimano
Ultegra 14000 XTD; żyłka Shimano Technium
0,35 mm; haczyk Nash Fang Twister nr 4;
ciężarek140g.
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PrzemysławPokorski z Gdyni
podczas zasiadki nad Jeziorem
Miłoszewskim wyholował pięknego
karpia o wadze 18,20 kg. Połów miał
miejsce 19.05.2019 r., a przynętą był
bałwanek (20 mm + 16 mm, smak
Truskawka / Squid). Sprzęt: wędzisko
Daiwa Black Widow 3,00 m / 3,00 lbs;
kołowrotek Daiwa Infinity X 5000 BR;
żyłka Nash Bullet Mono 0,33 mm;
haczyk Carp’R’Us nr 6; ciężarek 100 g.

25.06.2019 r. RafałWilczek z Mosiny
k. Poznania, podczas zasiadki nad
francuskim zbiornikiem Cavagnac Lake
wyholował również amura owadze 18,50 kg.
Ryba skusiła się na pojedynczą kulkę 20 mm
Pro-Line o smaku Mango. Sprzęt: wędzisko
Daiwa Phantom 3,60 m / 3,00 lbs;
kołowrotek TB Phantom LC 10000; żyłka
Shimano Technium Invisitec; haczyk Nash
Fang X; ciężarek 90 g.

Rafał Wilczek z Mosiny k. Poznania,
podczas zasiadki nad francuskim zbiornikiem
Cavagnac Lake 29.06.2019 r., wyholował
karpia o wadze 18,50 kg. Skuteczną przynętą
okazały się naturalne orzechy tygrysie. Sprzęt:
wędzisko Daiwa Phantom 3,60 m / 3,00 lbs;
kołowrotek TB Phantom LC 10000; żyłka
Shimano Technium Invisitec; haczyk Nash
Fang Twister nr 4; ciężarek 90 g. 18,50
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Mirosław Potoczny z miejscowości
Kandyty w jednym z jezior PZW (Głębocko),
złowił karpia o wadze 17,80 kg. Jako przynętę
Mirek zastosował kulkę Carp Food Boosted
Hookers 18 mm o smaku Czarny Halibut
firmyTandemBaits. Sprzęt: wędzisko Prologic
C1 3,60 m / 3,00 lbs; kołowrotek Okuma
Aventa Baitfeeder 8000; żyłka Katran Synapse
Eclipse 0,31 mm; haczyk TB Executor Carp
Hooks Specialist; ciężarek TB 125 g.

Karol Koziatek z Rudy Śląskiej
podczas zasiadki nad zbiornikiem PZW,
wyholował karpia o wadze 18,00 kg. Ryba
została złowiona 28.04 br. na bałwanka z kulek
20 mm SK30 plus pop-up 15 mm Hot
Demon firmy Starbaits. Sprzęt: wędzisko
Trabucco Cyclone X3 3,60 m / 3,00 lbs;
kołowrotek Shimano Aerlex; żyłka PB
Product 0,43 mm; haczyk Prologic XC3 nr 4;
ciężarek kamień ok. 300 g.

Krzysztof Grabowski z Wołczyna
podczas zasiadki na łowisku komercyjnym
Malina II złowił karpia o wadze 18,00 kg.
Połów miał miejsce 14.06.2019 r., a ryba
skusiła się na bałwanka z kulek Tandem Baits
o smaku Ananasowy Sok. Sprzęt: wędzisko
Cormoran 3,60 m / 3,00 lbs; kołowrotek Spro
Freeliner 550; żyłka Daiwa 0,36 mm; haczyk
Fox nr 4; ciężarek 121 g.

Rafał Zaluski z Garwolina podczas
czerwcowej zasiadki na Łowisku Wodna
Dolina wyholował karpia o wadze 18,00 kg.
Przynętą na włosie była kulka pop-up 15 mm
Genesis Carp o smaku kokosowym. Sprzęt:
wędzisko Prologic C1 354 cm / 3,00 lbs;
kołowrotek Spro LCS; żyłka Daiwa Ninja
0,31 mm; haczyk Undercarp nr 6; ciężarek
90 g.

Szymon Bryl z miejscowości Szelejewo
Drugie, w polodowcowym zbiorniku PZW,
złowił Amura o wadze 18,00 kg. Ryba została
złowiona 17.06 br., a przynętą była kulka Solar.
Sprzęt: wędzisko Daiwa; kołowrotek Shimano;
plecionka 0,22 mm; haczyk Solar Long Shank
nr 1; ciężarek kamień.

Tomasz Gołębiewski ze Złotowa
zgłosił do naszej Parady pięknego karpia
o wadze 18,00 kg. Ryba została złowiona
15.06 br. w Łowisku Kormoran na bałwanka
z kulek 18 mm plus pop-up 12 mm. Sprzęt:
wędziskoDaiwaBlackWidow3,60m / 3,00 lbs;
kołowrotek Dam Quick SLSL 570 FD; żyłka
Shimano Technium 0,32 mm; haczyk Fox
ArmaPointCurve Shanknr 4; ciężarek 120 g.

Bogdan Pozdniakov podczas
zasiadki nad zbiornikiem Cegielnia
Głosków k. Piaseczna wyholował karpia o
wadze 18,10 kg. Połówmiałmiejsce 01.06 br.,
a za przynętę Bogdanowi posłużyły dwa
ziarna gotowanego orzecha tygrysiego.
Sprzęt: wędzisko Sportex Competition NT
12 ft / 3,50 lbs; kołowrotek Okuma 8K; żyłka
Katran Synapse Neon 0,286 mm; haczyk
Korda Kamakura Wide Gape nr 4; ciężarek
92 g.

Anastasios Kratounis z Piaseczna
zgłosił do naszej Parady karpia o wadze 18,20
kg. Karp został złowiony 14.07.2019 r., w
ŁowiskuLindis na kulkę 18mmMontezumao
smaku ananasowym firmy Invader. Sprzęt:
wędzisko Daiwa Black Widow 3,00 m / 3,00
lbs; kołowrotek Penn 7000 Affinity II; żyłka
Wychwood 0,35 mm; haczyk Korda
Kamakura Crank nr 4; ciężarek 90 g.

Jarosław Bauer podczas czerwcowej
zasiadki na Łowisku Jarosławki, wyholował
amura o wadze 18,20 kg. Przynętą na włosie
był orzech (XXL)dipowanywsłodziku. Sprzęt:
wędziskoAnacondaNighthawk12ft / 3,50 lbs;
kołowrotekPennAffinity 8000LTDQD; żyłka
Shimano Technium Invisitec 0,355 mm;
haczykKordaKranknr 4; ciężarek 99 g; zestaw
helikopterowy.
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Piotr Korcz z Czeladzi podczas
czerwcowej zasiadki na Łowisku Dzika
Wodak.Tarnowawyholowałkarpiaowadze
17,03 kg. Przynętą na włosie była
pojedyncza, tonąca kulka 18mmTandem
Baits o smaku Truskawka. Sprzęt:
wędziskoAnacondaUndercover 2 3,90m
/ 3,00 lbs; kołowrotek Fox Eos 10000;
żyłka Prologic 0,33 mm; haczyk Vmc
Mistic Curve Shank nr 6; ciężarek 100 g.

MichałWojciechowski zmiejscowości
Chociwel, 30.06.2019 r. podczas zasiadki
na Łowisku Jarosławki wyholował
karpia o wadze 17,60 kg. Ryba została
złowiona na kulkę mini pop-up Doskonała
Truskawka od firmy Tandem Baits. Sprzęt:
wędzisko Prologic C1 Alpha; kołowrotek
Anakonda Undercover; żyłka 0,35 mm;
haczyk Fox nr 4; ciężarek 100 g.

Tomasz Ziółkowski z miejscowości
Pęcz zgłosił do naszej Parady karpia o wadze
17,60 kg. Ryba została złowiona 1.07.2019 r.
w zbiorniku PZW (woj. Opolskie) na
bałwanka z kulek o smaku ananasowym.
Sprzęt: wędzisko Sonik Vader X 10 ft;
kołowrotek Sonik Vader X; żyłka TB Invader
Ultra Mono 0,35 mm; haczyk Carp’R’Us
Centurion nr 2; ciężarek kamień.

Krzysztof Sabinasz z Chojnic, w dniu
3.05.2019 r. podczas zasiadki nad Jeziorem
Wandzińskim wyholował lustrzenia o wadze
17,80 kg. Przynętą była pojedyncza kulka
15 mm Key Cray. Sprzęt: wędzisko Nash
KNX 12 ft / 3,00 lbs; kołowrotek Shimano
Ultegra XTD 1400; żyłka Korda Touchdown
0,35 mm; haczyk Fang Gyro nr 4; ciężarek
100 g.
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Dorota Kapler podczas zasiadki na
Łowisku Kamień wyholowała karpia o wadze
15,00 kg. Przynętą była kulka Northern Baits
24 mm o smaku Evolution, a połów miał
miejsce 21.06.2019 r. Sprzęt: wędzisko MAD
3,60 m / 3,00 lbs; kołowrotek Jaxon; żyłka
Wychwood 0,30mm; haczyk X2 nr 4; ciężarek
120 g.

Krzysztof Bobowski z Wałbrzycha
podczas zasiadki nad zbiornikiem zaporowym
Mściwojów,wyholował karpia owadze 15,00 kg.
Połów miał miejsce 08.06.2019 r., a przynętą
była tonąca kulka 20 mm SK 30 firmy
Starbaits. Sprzęt: wędzisko Shimano Beast
Master 3,90 m / 3,50 lbs; kołowrotek Shimano
BBLC; żyłka Fox Exocet 0,35 mm; haczyk Fox
SSC3; ciężarek 100 g.

28.05.2019 r. Piotr Czarnogórski w
Łowisku Jarosławki złowił karpia o wadze
15,10 kg. Jako przynętę łowca zastosował
ziarno orzecha tygrysiego oraz sztuczną
kukurydzę. Sprzęt: wędzisko Sakana 3,90 m /
3,50 lbs; kołowrotek Dragon Mega Baits Big
Pit Carp FD1370 i; żyłka PBProductControl
0,35 mm; haczyk Fox; ciężarek 120 g.

MichałMalinowskiw jeziorze PZW
(Grabowiec) złowił karpia o wadze 15,50 kg.
Połów miał miejsce 25.05 br. a przynętą była
kulka 18-mm o smaku Truskawka firmy
Meus. Sprzęt: wędzisko Daiwa Black
Widow; kołowrotek DAM Quick SLS
570FD; żyłka PB 0,35 mm; haczyk Mikado
nr 2; ciężarek 70 g.

Karol Wiatrowski ze Szczecina zgłosił
do naszej Parady amura o wadze 15,60 kg.
Ryba została złowiona 11.05.2019 r.wŁowisku
Jarosławki na kulkę 18-mm własnej produkcji
o smaku ananasowym. Sprzęt: wędzisko
Sportex Catapult 3,90 m / 3,50 lbs;
kołowrotek Shimano Big Baitrunner XT-A
Long Cast; żyłka Climax Cult Deep Purple
0,30 mm; haczyk Carp'R'Us nr 4; ciężarek Fox
113 g.

Paweł Psiuk z Opola podczas zasiadki
nad żwirownią (woj. opolskie) wyholował
karpia o wadze 15,80 kg. Przynętą na włosie
była pojedyncza kulka pop-up o smaku
Morwa. Sprzęt: wędzisko Prologic 3,60 m /
3,00 lbs; kołowrotek Anaconda Magic
Runner 4; żyłka Prologic 0,31 mm; haczyk
Mikado nr 6; ciężarek 50 g.

Bartosz Jaworski 30.06.019 r.
wyholował amura o wadze 16,30 kg. Połów
miał miejsce w łowisku Oleśnikowa Dolina,
a ryba skusiła się na ziarno orzecha
tygrysiego podpiętego kulką pop-up 18 mm
o tym samym smaku. Sprzęt: wędzisko Fox
Warrior S 2,75 lbs; kołowrotek Dam Quick
SLS 570 FD; żyłka Mikado Territory Cristal;
haczyk PB Product nr 6; ciężarek 150 g.

Krzysztof Bobowski z Wałbrzycha
podczas zasiadki nad zbiornikiem PZW
(Staw Zalany k. Udanina) wyholował amura
o wadze 16,50 kg. Połów miał miejsce
20.06.2019 r., a przynętą była tonąca kulka
20 mm Hot Demon firmy Starbaits. Sprzęt:
wędzisko Shimano Beast Master 3,90 m /
3,50 lbs; kołowrotek Shimano BBLC; żyłka
Fox Exocet 0,35 mm; haczyk Fox Curve
Shank nr 5; ciężarek 85 g.

MichałBisior ze Śremumoże pochwalić
się karpiem pełnołuskim o wadze 16,80 kg.
Karp został złowiony 5.05.2019 r. w jeziorze
PZW na kulkę Squid 20 mm od firmy Bait
Zone. Sprzęt: wędzisko Century NG 13 ft /
3,50 lbs; kołowrotek Shimano Ultegra XTA
12000; plecionka 25 lb; haczyk Carp’R’Us
Centurion 2000 nr 4; ciężarek 224 g.
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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.

UWAGA: zgłoszenia ryb w kategorii 10+ od tego roku będziemy zamieszczać wyłącznie
na portalu www.karpmax.pl (w Aktualnościach)

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.
Dragonbędzie fundatorem3nagróddla 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”.
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mieści się w plecaku imawszystkowbudowa-
newpilocie zdalnego sterowania. Pilot tenma
wyświetlacz echosondy, GPS i funkcję autopi‐
lota. Ponadto sama łódka jest bardziej poręcz‐
na niż większość innych modeli. Nie
przeszkadza mi też wielkość komory zanęto‐
wej, gdyż podczas łowienia z łódką zanętową
rzadko kiedy używam więcej niż 2 garście za‐
nęty.Moimmottem jest: immniej, tym lepiej.

Dzięki echosondzie
mogę dokładnie
i szybko zbadać dno

Zewnętrzne mocowanie zestawu
jest dobrym rozwiązaniem

Moja łódka jest lekka,
więc łatwo sobie z nią radzę

Dla mnie zestaw obowiązkowy
– łódka i piękny karp

P

3. PRZEGRADZANIE ŁOWISKA LINKAMI
Częstowidzę, żekarpiarzeużywają łódekzanętowychdonęce‐
nia miejsc po drugiej stronie zbiornika. Bez problemu można
rozciągnąć przez całe jezioro linkę na odcinku 300–500 me‐
trów.To jest jeden zpowodów,dla którego corazwięcejwłaści‐
cieli wód zakazuje stosowania łódek zanętowych. Nigdy nie
wywożę swoich zestawówdalej, niż jestemwstanie je zarzucić.
Dlatego też nie przeszkadzam innym wędkarzom i nie mam
poczucia winy, że to przezemnie łódki zanętowe zostały zaka‐
zane na naszychwodach.

opularność łódek zanętowych w ostatnich latach stale się zwiększa i
trudnodziś sobiewyobrazić ich brak. Trudno znaleźć innydyskuto‐
wany temat, który byłby bardziej kontrowersyjny niż ten. Dzieje się

takdlatego,żełódkizanętowenajnowszejgeneracjiznaczącoułatwiają łowienie
karpi. Najnowocześniejsze technologie nie tylko pomagają w umieszczeniu
przynęty i precyzyjnym nęceniu jednego miejsca, ale też sprawiają, że łódki
wyposażone sąwechosondę,GPS, autopilota i kamerypodwodne. Jedno jest
pewne, że ten, kto używa tych narzędzi znacznie zwiększa swoje szanse na
złowienieokazałychkarpi.Kilka tematówzwiązanychz łódkamizanętowymi
wzbudza licznekontrowersje i istniejewiele różnychopiniina tentemat.Albo
kochasz łódki zanętowe, albo ich nienawidzisz. Niektórzy (obrońcy) wydają
na łódkę zanętową 6000 euro (!), a przeciwnicy z kolei niemogą sobie na coś
takiegopozwolić lub skarżą się, że inniwędkarzewywożąpozbiorniku łódką
zanętowązestawynaodległośćsetekmetrów.Takiezachowanie jestniedoza‐
akceptowania i prowadzi do stosowania kolejnych ograniczeń, co w efekcie
częstoskutkujecałkowitymzakazemużywania łódek.Wedługmnie łódkiza‐
nętowemają swoje zalety, ale przynoszą też dla wędkarzy, pewneniekorzyst‐
ne zjawiska.

1. KOSZT
Jedna rzecz jest oczywista. Łódka zanętowanie zawszemusi kosztować tysiące
euro.Wielu wędkarzy sądzi, że łódka zanętowa kosztuje krocie i bardzo łatwo
można przekroczyć kwotę 5000 euro. Oczywiście, są najnowsze łódki zanęto‐
we, których cena przewyższa taką sumę. Na rynku są jednak także tanie pro‐
dukty, którychcenazaczyna się jużod500euro.Moja łódkazanętowakosztuje
w okolicach 1000 euro i jest to poziom cenowy dostępny dla większości z nas.
Maona echosondę, autopilota,GPSorazpojemnąkomoręna zanętę.Oczywi‐
ście 1000 euro towciąż dużo pieniędzy, ale nie zawszemusimy iśćwogromne
kwoty.

2. ROZMIARY TRANSPORTOWE
Każdymyśli o łódce zanętowej jakoogigantycz‐
nym urządzeniu, które trudno spakować w sa‐
mochód. Jeśli ponadto łódka ma zewnętrzną
echosondę,GPS lubautopilota, trzebanadwodę
zabierać więcej urządzeń. W ten sposób jedna
torba zamienia sięwkilka toreb. Jest to bardzo
frustrujące. Staram się ograniczać to zjawisko.
Im mniej bezużytecznych rzeczy zabieram
nad wodę, tym bardziej elastyczne jest moje
łowienie. Jednak nawet w tym przypadku nie
da się odchudzić każdej łódki zanętowej. Dla‐
tego też starannie wybierałam łódkę pod ką‐
tem małych rozmiarów transportowych.
Moja łódka Carp Baron z firmy Royal Carp
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Do transportu
przyda się pokrowiec

Ładny lustrzeń wyholowany
dzięki zanęcaniu łódką

Moja łódka ma
autopilot i GPS

Mała łódka mieści do
ok. 2 kg zanęty

4. HAŁAS
Łódki zanętowe używane są głów‐
nie tam, gdzie zakazane jest pływa‐
nie normalnymi łodziami. Poma-
gająonewędkarzowiumieścićopty‐
malnie zestawywwodzie oraz zanę‐
cić miejsca na większej odległości.
Silniki każdej łódki zanętowej wy‐
twarzają pewien hałas, który może
wpłynąć na zachowanie karpi. Jeśli
łowię w jakimś jeziorze, po którym
pływa wiele łódek z silnikami, to

problemu niema. Kiedy jednak łowię wmałym, leśnym jezior‐
ku, gdzie zwracamszczególnąuwagęnawszelki hałas, łódka za‐
nętowa może mieć pewien wpływ na zachowanie płochliwych
ryb. Wciąż nie ma na rynku łódki zanętowej, która pływałaby
zupełnie bezgłośnie. Jednak poszczególne łódki zanętowe wza‐
jemnie się różnią. Z tego też względu starannie wybieram cich‐
sze urządzenia, aby ograniczyć to zjawisko. W łowiskach, gdzie
hałas jest bardzo niekorzystny, staram się, gdy tylko jest tomoż‐
liwe, zarzucać zestawy.

5. MIEJSCE
Największą zaletą dla mnie jest łód‐
ka zanętowa, dzięki której mogę ła‐
two znaleźć miejsce do łowienia.
Jest to efekt zintegrowania łódki za‐
nętowej z echosondą. Dzięki echo‐
sondzie oszczędzam czas, gdyż
badanie dna całego jeziora z echo‐
sondą doczepioną do wędki zajęło‐
by znacznie więcej czasu. Oczy-
wiście sama łódźwymaga rozbudo‐
wy, a to także zajmuje trochę czasu.
Gdy tylko znajdę interesujący blat,
stok lub coś innego, zatrzymuję łód‐
kę imogę bardzo precyzyjnie umie‐
ścić tam mój zestaw. Mogę też
dokładnie go zanęcić. Ponadto je‐
stem pewna, że cały zestaw leży po‐
prawnie na dnie.

6. NĘCENIE SELEKTYWNE
Poznalezieniumiejscamogę zanęcić
miejsce, w którymprecyzyjnie poło‐
żyłam zestaw z przynętą. Tutaj, w
przeciwieństwie do innych metod
nęcenia, mogę zanęcić miejsca na
bardzodużychodległościachdowol‐
nym rodzajem zanęty. Od kulek po
małe ziarna jak konopie czy zanęty
sypkie. Można używać wszystkiego.
Zazwyczaj mała łódka zanętowa
mieści około 2 kg zanęty, a w więk‐
szych można zmieścić nawet 8 kg.
Osobiście na zestaw nie nęciłam
większą ilością niż 500 g. Zazwyczaj
nęcę 100–200 g zanęty. Jednak wi‐
działam wędkarzy, którzy nęcili łód‐
kami zanętowymi wypełnionymi 6–
8kg zanęty.Zmojegopunktuwidze‐
nia jest to zupełnie bezcelowe. Nęce‐
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niektórych zbiornikach. Dlatego też warto odpowiedzialnie ich uży‐
wać i zwracać uwagę na innych wędkarzy. Jeśli jesteś przeciwnikiem
łódek zanętowych, powinieneś poświęcić parę chwil na wypróbowa‐
nie jakiegoś modelu, abyś jednak mógł dostrzec jego zalety. Warto
zawsze mieć dobre nastawienie.

nie 6 kg zanęty 1metra kwadratowegoniczegoniedaje.Nadniepojawia się
olbrzymi kopiec zanęty, którego atrakcyjność nie jest większa niż kilogram
tej samej zanęty. Wprost przeciwnie, myślę, że to odstrasza ryby. Dlatego
też, gdy używam łódki zanętowej, zawsze nęcęmałą ilością.

7. ZNAJDOWANIE TEGO SAMEGO MIEJSCA
Moja łódka ma autopilota i GPS. Gdy tylko znajdę dobre miejsce, zapisuję
je w GPS i łódka może w nocy płynąć stale w to samo miejsce. Według
mnie wiedza o doskonałym stanie wywożonego zestawu jest świetną spra‐
wą. Podczas rzucania niemam takiej pewności.Dlatego jest to bardzoduża
zaleta łódki zanętowej. Oczywiście podstawą jest posiadanie autopilota.

8. POKONYWANIE DŁUGICH DYSTANSÓW
Dla mnie, osoby, która kiepsko rzuca, łódka zanętowa jest prawdziwym
błogosławieństwem.Pozwalaminaprecyzyjne położenie zestawunawięk‐
szej odległości. Ważną rzeczą dla mnie jest to, aby zestawy nie leżały zbyt
daleko, tak aby nie przeszkadzać innym wędkarzom oraz aby nie stracić
ryby na jakimś zaczepie podczas holu. Łódka zanętowa pozwala mi łowić
na większej odległości, na jakiej nie mogą łowić inni wędkarze i jednocze‐
śnie pozwala utrzymać tampole nęcenia.

W łowieniu nie zamierzam rezygnować z łódki zanętowej. Pozwoliła
mi ona na wyholowanie kilku pięknych ryb, których nie złowiłabym
bez niej. Oczywiście nie musi też kosztować tyle co mały samochód.
Na rynku jest wiele tanich łódek zanętowych, które świetnie się
sprawdzają i są niezawodne. Jedna rzecz jest pewna, że za łódkę od‐
powiada jej właściciel. Znam wielu ludzi, którzy źle używali łódek
zanętowych, co, niestety, doprowadziło do zakazu ich stosowania na

REKLAMA
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Rapide system, to ogranicza nas tylko wyobraźnia. Do tego typu
woreczków można również dodać płynne liquidy, które dodatko‐
wobędąwabiły karpie do szybkiegobrania. Ekipa z FoxUKostat‐
nio spędziła rewelacyjną zasiadkę na chorwackim zbiorniku
komercyjnym, gdzie pływa mnóstwo ogromnych karpi. Byłem
pod wrażeniem, gdy dowiedziałem się na jakie mikroprzynęty
były złowione okazy rzędu 30 kg! Harry podkreślił, że dla Angli‐
ków nie jest ważne czy wwodzie sąmałe czy ogromne karpie, czy
są stada leszczy i białorybu, oni mimo wszystko będą się trzymali
swojej taktyki zminiprzynętami,ponieważ to imdajenajlepsze re‐
zultaty – złowisz dziewięć leszczy, a dziesiąty może być ogromny
karp!

Harry wkręcił mnie
w angielskie karpiowanie

Szybki wypad nad komercję

Moja taktyka się sprawdziła

Delikatny zestaw
na ostrożne karpie

Jeden z moich ulubionych,
angielskich zestawów Hangery są bardzo czułe

K

PODSTAWA CARP CARE
W Anglii karpie to świętość dla większości wędkarzy. Każdy z nas
powinien brać przykład, jeżeli chodzi o „carp care”. Bezpieczeń‐
stwo ryb to podstawa. Na większości łowisk komercyjnych każdy
przed rozpoczęciem łowienia musi odkazić podbierak, matę, wo‐
rek itp. Nie ma znaczenia, czy karp ma kilka kilogramów, czy jest
ogromnym okazem – każda sztuka musi mieć odkażoną ranę po
haczyku, jak również wszystkie rany na ciele, jak np. otarcia bądź
rany po zerwanych łuskach.

ażdy wie, że wędkarstwo karpiowe miało swój początek w An‐
glii. Po ostatniej wizycie w UK, zdałem sobie sprawę, jak wielkie
znaczenie ma tam łowienie karpi. Wszystkie trendy przychodzą

do nas właśnie stamtąd imamnadzieję, że już wkrótce w Polsce karpiowa‐
nie w styluUK stanie się jeszcze bardziej popularne.

MAŁE KAMERALNE WODY KONTRA WIELKIE ZBIORNIKI
Anglia znana jest z pięknych kameralnych wód, gdzie najważniejsze nie są
wielkieokazykarpi.Tamliczy sięurok łowiska, przyjemność zprzebywania
na łonie natury i możliwość zarzucenia zestawów w karpiowym klimacie.
Często rozmawiam z chłopakami z Fox i CCMna temat ich stylu łowienia.
W UK bardzo rzadko się łowi na wodach dzikich / publicznych, tam naj‐
większe znaczenie mają prywatne łowiska komercyjne. W Polsce coraz
więcej nowo otwartych łowisk jest kreowana nawzór tamtejszych łowisk, z
czego się bardzo cieszę. Oczywiście bardzo
lubię łowić na dzikich wodach, ale zasiadka
na urokliwej komercyjnej wodzie również
ma swój klimat. W Anglii większość karpia‐
rzy unika dużych i dzikich zbiorników wod‐
nych z prostej przyczyny – oni stawiają na
szybkie łowienie karpi. O wiele lepiej spędzić
weekendową zasiadkę bądź nockę na nie‐
wielkiej wodzie komercyjnej, gdzie mam
większe szanse na złowienie karpia, niż pró‐
bowanie swoich sił na „dzikusach”, gdzie są
znikome szanse na szybkie złowienie okazu.
Oczywiście każdy ma ulubiony styl łowienia,
który daje najwięcej frajdy podczas zasiadek.

MINITAKTYKA
W tym sezonie postanowiłem całkowicie
zmienić taktykę i staram się naśladować na‐
szych kolegów z UK. Na początku byłem
sceptycznie nastawiony do miniprzynęt,
zwłaszcza że zazwyczaj łowiłem na kulki 18–
24 mm. Łowiąc na miniprzynęty rzędu 8–12
mm, maksymalnie 14 mm zacząłem łowić
zdecydowanie więcej ryb. Dużym zaskocze‐
niem jest to, że na miniprzynęty bez proble‐
mu trafiałem również duże okazy.Większość
z nas sądzi, że duża przynęta to duży karp.
Okazało się, że nie zawsze tak jest. Bardzo
często wspominam o woreczkach PVA, po‐
nieważ jestem pod dużym wrażeniem ich
działania. Są idealne do rzutów, bez proble‐
mu jestem w stanie położyć zestaw na 120 m
bez obaw, że jest on splątany. Jeśli stosujemy
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Warto testować nowinki z UK

Duże okazy zawsze
przenoszę w workuWędki jak najbliżej

siebie – total UK

Miks do spoda

Co za okaz!

Warto o tym pamiętać,
ponieważ to są nasze tro‐
fea, które mają dawać
nam frajdę z łowienia,
także musimy o nie dbać
jak najlepiej. Na wielu ło‐
wiskach komercyjnych
karpie mają bardzo zde‐
formowane pyski, przez
cobardzo ciężko je zaciąć.
Hak po prostu nie ma
gdzie się pewnie wbić, a
sam fakt zapozowania do
zdjęcia z karpiem z tak zdeformowanym py‐
skiem nie sprawia przyjemności. Warto również
pamiętać obezpieczeństwie karpia podczas sesji,
bo nawet w kołysce karp nie zawsze jest w 100%
bezpieczny, ponieważ uderzenie o twardą ramę
może go uszkodzić. Dlatego na rynku pojawiają
się kołyski w pełni bezpieczne dla ryb, gdzie nie
ma twardej ramy w okolicach głowy karpia.
Również chciałbym zwrócić uwagę na przeno‐
szenie karpi na matę. Oczywiście, gdy mamy do
czynienia z małym karpiem wystarczy go bez‐
piecznie zawinąćwpodbierak i przenieść szybko
na matę. W przypadku dużych okazów należy
zawsze używać do tego worka, który jest o wiele
mocniejszy od siatki podbieraka. Nie zapomi‐
najcie o polewaniu karpia wodą na macie,
zwłaszcza w upalne dni.

ESTETYCZNIE NA STANOWISKU
Moim zdaniem, nasi koledzy zUK sąmistrzami
w szykowaniu stanowiskado zasiadki karpiowej.
Odkąd pamiętam, zawsze byłem pod wraże‐
niem ich estetycznego ustawienia wędek i na‐
miotu.Widzę, że corazwięcej karpiarzywPolsce
łapie bakcyla do łowienia karpi w stylu UK i
również stara się przygotować idealne stanowi‐
sko nad wodą. Co wyróżnia styl UK? Przede
wszystkim delikatne hangery, nisko ustawione
wędki nad ziemią, niekiedy kołowrotki dosłow‐
nie leżące na ziemi, a buzzbary muszą być mak‐
symalnie zwężone. Oczywiście ustawienie
wędek zależy od łowiska i metody łowienia, ale
większość karpiarzy preferuje podpórki, które
dają wiele możliwości ustawienia kijów. Główna
myśl to kompaktowo i sprawnie, czyli brolly
bądź easy shelter, które się bardzo szybko rozkła‐

da, taczki transportowe, które pozwalają być mobilnym nad
wodąorazwcześniej przygotowane zestawy i zanęty, które po‐
zwolą na szybsze posłanie zestawów do wody. Niektórzy de‐
cydują się również na szykowanie PVA przed zasiadką na
zapas, lecz uważam, że nie jest to dobre rozwiązanie, ponie‐
waż zestawy iPVAnajlepiej dostosowaćdodanej sytuacji nad
wodą. Wracając do kwestii estetyki nad wodą, dla naszych
kolegów z UK bardzo ważna jest dobrze przygotowana kawa
i herbata, bez której nie jadą nad wodę.

RZUT TO PODSTAWA
ŁowieniekarpiwUKtopewnegorodzaju sport, awsporcienie
mamiejscanaułatwianie sobie zadania, dlatego łódki zanętowe
niewchodząw grę. Tamwiększość łowi z rzutu i nieważne, czy
zestaw musi wpaść do wody 5 czy 150 m od brzegu, tam na
pierwszymmiejscu jest łowienie z rzutu. Jeżeli ktoś używamo‐
delutoczęstobywawyśmianyprzezkolegówpofachu.Oczywi‐
ście, łowiąc w zaczepach bądź w bardzo gęstym zielsku
konieczne jest użycie pontonu ze względu na bezpieczeństwo
ryb. Ja również staramsię nawiększości swych zasiadek łowić z
rzutu i bardzo technicznie, po prostu pozwala mi to szybciej
wypracowaćbranie i przedewszystkimmiećwięcej brań.Mam
nadzieję, że za kilka latwPolsce będzie jeszczewięcej karpiarzy,
zwolennikówangielskiego stylu łowienia.
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iedząc kilka lat temu nad pięknymmałym
jeziorkiempołożonymgłębokow lesie, spotkałem
się z pewną niezrozumiałą dlamnie sytuacją. Po

drugiej stronie jeziora obóz rozbiło dwóch karpiarzy.Wydaje
mi się, że łowili na tej wodzie pierwszy raz. Jeden z nich
spędził w pontonie naprawdę sporo czasu, a kiedy spływał
już do brzegu, nerwowym tonemkrzyknął w stronę kolegi:
„Nie znalazłemnic twardego, na dnie jest sammuł! Tutaj nie
idzie łowić!”. Po usłyszeniu tych słów doznałem lekkiego
szoku.Owi karpiarze na drugi dzień zwinęli sprzęt i
odjechali. Nadwodą zostałem sam, łowiąc kolejnej nocki
pięknego cyprinusa. Karp ten zassał zestaw, który położony
był w bardzo głębokimmule, bo faktycznie tylko takie dno
znajdowało się w tym zbiorniku. Jednak czyma to jakieś
znaczenie? Czymuł to faktycznie tak ogromna przeszkoda?

tekst | foto: TOMASZ SŁOWIŃSKI
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Zmącona woda? To muł
poruszony przez karpie
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Moim zdaniem muł to rodzaj dna, który
karpie uwielbiają. Jeśli już mam do wyboru,
czy położyć zestaw na dnie twardym czy
mulistym, to zawsze wybiorę miejsce, które
jest bardziej miękkie!
Zaczynając ładnychparę lat temu swoją przygo‐
dę z karpiowaniem, zastanawiałem się jak sku‐
tecznie łowić karpie z głębokiegomułu. Internet
nie był jeszcze tak mocno rozwinięty, więc w
większości przypadków patent trzeba było zna‐
leźć metodą prób i błędów. Swoją drogą, miało
to swój niepowtarzalny urok, bo do większości
rzeczy dochodziło się samemu. Pobliskie muli‐
ste jezioro,które sukcesywnieobławiałem,nieza
bardzo chciało się przedemnąotworzyć i raz po
razzaliczałemkolejnezasiadkibezbrania.Ogól‐
nie cały tamten sezon był bardzo kapryśny w
brania, nie tylko na tej wodzie, ale nawiększości
akwenów. Obiecałem sobie, że kolejny rok „za‐
atakuję” tę leśną wodę z jeszcze większym natę‐
żeniem i w końcu znajdę sposób na karpie z
głębokiegomułu.
Już od wczesnej wiosny zacząłem pojawiać się
nadwodą, aby systematycznie nęcić swojąmiej‐
scówkę. Nęcenie zawsze odbywało się w nocy,
żeby przypadkiemniktmnie nie podpatrzył.Na
każdenęceniedowodyszłokilogramkulek. Jed‐
nak niewsypywałem ich punktowo, a za pomo‐
cąkobry rozrzucałemnawiększymobszarze.Po
kilku nęceniach nadszedł czas na regularne za‐
siadki, a pomiędzy nimi zawsze znajdowałem
chwilę, abychociaż razwtygodniuzanęcićmiej‐
scówkę. Chciałem za wszelką cenę zatrzymać
karpie w łowisku. Leśna,mulista wodaw końcu
sięotworzyła i zaczęłaobdarowywaćmniekolej‐
nymi pięknymi karpiami. Podczas łowienia, po‐
dobnie jakw trakcie nęcenia, używałemsamych
kulek, a kiedy woda zrobiła się cieplejsza doda‐
wałemjeszczeorzechy tygrysie.Pomyśliciepew‐
nie, że taka taktyka namuliste dnonie do końca
jest słuszna, ja jednak sądzę zupełnie inaczej.
Duże frakcje, jakiminiewątpliwie sąkulki iorze‐
chy, zapadają się głęboko w mule – to fakt. Jed‐
nak zupełnie w niczym to nie przeszkadza.
Kiedyś słyszałem, że karpie potrafią ryć w mule
na trzydzieści centymetrów, z innego źródła do‐

wiedziałem się, że nawet pół metra nie jest żad‐
nymproblemem.Wiecie, cowampowiem?Nie
wiem, na ile dokładnie centymetrów w głąb
mułupotrafią„buszować”karpie, ale zdoświad‐
czeniawiem,że jest tobardzogłęboko. Jeśli tylko
instynkt powie im, że tutaj jest smacznykąsek to
zrobiąwszystko, abygozdobyć! Słuszną taktyką,
jeśli nie macie w danym zbiorniku zbyt dużo
białorybu, jestużycie równieżdrobniejszychzia‐
ren jakimi są konopie czy rzepik. Raz, że świet‐
nie pobudzają one karpie do żerowania, to
jeszcze bardzodługoprzytrzymują jew łowisku,
zwłaszcza takimbardzo zamulonym. Łowiąc na
swoim mulistym bajorku, raczej odpuszczam
sypanie do wody drobnych ziaren, właśnie ze
względu na obecność małej ryby, która trochę
przeszkadzaw łowieniu karpi.
Przypony, jakich używam, łowiąc na muli‐
stym dnie nie różnią się praktycznie niczym
od tych, których używam, łowiąc gdzie in‐
dziej. Może wydawać się to dziwne, ale taka
jest prawda. Jedyne co zmieniam, to znacz‐
nie je wydłużam i stosuję naprawdę małe
obciążenie.

Bywa, że w te najlepsze miejsca
trzeba się przetransportować

Zestaw i porcja zanęty

Czasami pojedyncze pop-upy
potrafią zdziałać cuda

Z głębokiego mułu



032 | KARPMAX

PATENTY I SPOSOBY | TOMASZ SŁOWIŃSKI

Zamiast ołowiu używam kamienia zamonto‐
wanego na kawałku dętki, ale również nie‐
zbyt dużego i najlepiej lekko płaskiego. Taki
kształt nie pozwoli mu się za bardzo zapaść w
mule, a o to przecież nam chodzi. Kamień nie
może być ciężki. O efekt samozacięcia nie
mamy co się martwić, gdyż kamień po za‐
padnięciu się w mule tworzy dodatkowe ob‐
ciążenie. Początkowo, łowiąc na głębokim
mule, jako przynętę stosowałem pojedyncze
pop-upy, jednak z czasem brania na nie za‐
częły zanikać. Szukając rozwiązania zaczą‐
łem na włos zakładać standardowe bałwanki
lub nawet pojedyncze tonące kulki i wówczas
brania powróciły. Jaki z tego wniosek? Karp

naprawdę ostro ryje w mule i to‐
nąca kulka znajdująca się na wło‐
sie, która lekko zapadła się w
mulistym dnie, nie jest dla niego
absolutnie żadnym problemem.
Kiedy z mulistej wody miałem złowionych
już kilka naprawdę wartościowych ryb, za‐
cząłem kombinować z zestawami. W ruch
poszły sztywniaki, przypony z miękkiej ple‐
cionki, a także łamańce. I wiecie co? Na
wszystkie z nich złowiłem karpia. Zacząłem
się wówczas zastanawiać, jak odnieść się do
informacji, które czasami zdarzało mi się
przeczytać na temat łowienia w głębokim
mule, a które w większości przypadków

brzmią: na mulistym dnie bardzo ważna jest
prezentacja przynęty i przede wszystkim za‐
stosowanie kulek pływających. Dla mnie to
mit! Osobiście sprawdzałem i przetestowa‐
łem wiele różnych przynęt oraz przyponów i
stwierdzam, że na mulistym dnie łowi się
praktycznie tak samo jak w każdych innych
warunkach. Tak jak pisałem już wyżej, jedy‐
ną zmianą było solidne wydłużenie przypo‐
nu i zastosowanie naprawdę małego
obciążenia. Przypon warto dobrać również
pod kątem mułu, ale i względem innych rze‐
czy, które znajdują się w danym akwenie.
Grążele, zatopione drzewa i podwodne za‐
czepy zawsze zmuszają nas do tego, aby nasz
zestaw był solidniejszy.
Z obserwacji, które prowadziłem, i zresztą pro‐
wadzę cały czas, wynika, że na mulistym dnie w
większym stopniu niż w innych zbiornikach
znaczenie ma kolor kulki. Najwięcej brań zano‐
towałem na przynęty koloru białego i różowego.
Smak ma znaczenie drugorzędne, jednak barwa
odgrywa ważną rolę. Osobiście stosuję kulki fir‐
my Carp Gravity o smaku Blondi oraz Ikra-
Ochotka i w trakcie łowieniawmule sprawdzają
się one bardzo dobrze. Wczesną wiosną zauwa‐
żyłem jeszcze, że lepiej niżw innychporach, kar‐
pie reagowały rewelacyjnie na pikantne
przynęty. Warto również, tak jak już pisałem
wcześniej, dodać do zanęty orzecha tygrysiego,
zwłaszcza dlatego, że nie wchłania on zapachu i
zawsze zachowuje swoje walory zapachowe.
Chociaż czy ten zapach ma naprawdę aż takie
znaczenie? Jak się odnieść wówczas do sytuacji,
kiedy po dwóchdobach leżenia zestawuwmuli‐
stym i śmierdzącym dnie mam branie? Przecież

Takie miejsca karpie uwielbiają

Często kładę swój zestaw
pośród grążeli

Mając taki pysk,
można głęboko kopać w mule



kulki na włosie już dawno straciły swój aro‐
mat. A może właśnie o to chodzi, że karp
wówczas zaczyna traktować je jako „coś”
bezpiecznego i bardziej ufnie zasysa? Tak
może być, chociaż czy na pewno? Tego nie
wiem i dlatego kocham łowić karpie, bo za‐
wsze trzebamyśleć i kombinować, abyprze‐
chytrzyć tę piękną rybę zmałymiwąsikami.
Kiedy położymy już swój zestaw na muli‐
stymdnie to nie naciągajmy go zbytmocno,
a prawdęmówiąc tonie naciągajmygowca‐
le. Po prostu zwińmy luz żyłki, który zrobił
się w trakcie wywózki, podczepmy swinger
i włączmy sygnalizator. Każde mocniejsze
naciąganie, podciąganie i szarpanie wędką
może stworzyć nam problem. Łowiąc na
mulistym dnie naprawdę nie ma takiej po‐
trzeby, bo zestaw sam w trakcie opadania
ułoży się tak, jakpowinien i będziewyglądał
idealnie.

Na koniec chciałbym wam podpowiedzieć, że‐
byście nadwodą nie popadali w schematy oraz
zwyczajnie robili swoje.Tak jakczujecie, tak jak
myślicie. Kładąc kolejny raz swój zestaw,musi‐
cie wierzyć, że zrobiliście to dobrze, a jeśli ma‐
cie jakieś wątpliwości, to zróbcie to jeszcze raz,
bo pewność siebie w trakcie łowienia karpi ma
ogromne znaczenie.

Tuż przed położeniem zestawu

Kiedy karpie żerują, trzeba być
przygotowanym do ostrego sypania

Poranek nad bagienną wodą
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ęcenie, zwłaszcza nęcenie wstępne (nęcenie kilka dni przed
zaplanowanym łowieniem) ma duży wpływ na sukces w ło‐
wieniu karpi. Jednakże nęcenie nie jest tylko wrzucaniem

przynęt gdzieś do wody. Nęcenie wstępne ma za zadanie przyzwyczaić
karpie. Chcemy, aby czuły się pewnie. Istnieją dwa rodzaje przyzwy‐
czajania ryb: przyzwyczajanie do łowiska oraz przyzwyczajanie do
przynęt.
Przyzwyczajanie do łowiska oznacza, że zawsze nęcimy to samo miejsce.
Ryby uczą się, że często jest tam coś do zjedze‐
nia. Regularnie odwiedzają to miejsce. Nie mu‐
simy szukać karpi, gdyż to one przypływają do
nas.W ramach przyzwyczajania do łowiskamo‐
żemy teoretycznie zmieniać przynęty. Jednak
nie zalecam takiego działania. Karpie znają
miejsce, ale mogą być sceptyczne, jeśli chodzi o
nowy pokarm. Bardziej skuteczne jest zawsze
używanie tych samych przynęt, na przykład
mieszanki kulek i kukurydzy. W tym miejscu
wchodzi do gry przyzwyczajanie do przynęt.
Kulki i ziarna nie są elementem naturalnego po‐
żywienia karpi. W wodach, gdzie ryby łowione
są rzadko lub wcale, karpie muszą dowiedzieć
się, że nasze przynęty są pokarmem. Dzisiaj
trudno znaleźć wody, gdzie karpie nie znają
przynęt wędkarskich. Często prowadzi to do
błędnych wniosków w stylu: „Nie musisz tutaj
wstępnie nęcić, bo karpie przyzwyczajone są do

Istnieje wiele technik nęcenia. Po-
czynając od oszczędnego nęcenia
bezpośrednio na zestawy, aż po
szerokie nęcenie całego łowiska.
W zależności od danej sytuacji każ-
da strategia ma swój sens. Nie

można z góry powiedzieć, że jedna
metoda jest lepsza od innej. Czyn-
nikiem decydującym jest to, czy
chcemy złowić tylko jedną, dwie
ryby podczas zasiadki, czy też za-
mierzamy je łowić regularnie przez
dłuższy czas. Nasz autor Bernd

Brink omówi swoje ulubione tech-
niki dotyczące obu tych sytuacji.

Jeśli wodne ptactwo może sięgnąć
po twoje zanęty, trzeba rozważyć ich ilość

N kulek”. Ale nęcenie wstępne spełnia też zupełnie inną funkcję niż pokazy‐
wanie, że nasze przynęty są jadalne. Mianowicie nęcenie wzbudza w ry‐
bach poczucie ufności! Właśnie TEN powód sprawia, że stosuję na
łowisku nęcenie wstępne.
Jeśli karpie miały złe doświadczenia, będą podchodziły do naszych przy‐
nęt ostrożnie. Są wtedy trudne do złowienia. Im więcej i bardziej regular‐
nie jedzą nasze przynęty, tym stają się bardziej ufne, a najlepiej, kiedy
uznają je za naturalny pokarm. Kiedy karpie będą żerować na naszych

przynętach tak samo jak na larwach komarów, to
liczba brań wystrzeli do góry. Dlatego też przyzwy‐
czajanie do przynęt w celu zwiększenia ufności ryb
jest ważniejsze niż przyzwyczajanie do łowiska,
zwłaszcza na wodach o silnej presji wędkarskiej.
Praktyczna zasada – im więcej przynęt zjedzą kar‐
pie, tym stają się bardziej ufne.Niestety, niełatwo jest
skłonić karpie do regularnego zjadania.

WADY NĘCENIA
Przykład: Nęcimy jednym kilogramem kulek
mały obszar o powierzchni np. 10 m × 5 m. Ze
względu na bliskość poszczególnych przynęt je‐
den karp zjada ich wiele. Ufność karpia rośnie.
Wydaje się to bardzo proste. Ale tylko wydaje się.
Im więcej jest ryb w łowisku, tym każda z nich
zjada mniej przynęt. Dlatego też musimy zwięk‐
szać ilość zanęty.

Co kilka metrów 2–3 kulki Technika „krótko i intensywnie”
okazała się wystarczająca do
złowienia tego pięknego lustrzenia
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Ta technika nęcenia działa. Holuję…

Ziarna to dobra zanęta do nęcenia
techniką „krótko i intensywnie”

Z pięknym, jesiennym lustrzeniem na macie

Zamiast jednego kilograma potrzebujemy
dwóch. Często błędnie szacujemy ilość kulek,
któremoże zjeść 10-kilogramowy karp. Jeśli pięć
ryb tej wielkości znajdzie dwa kilogramy kulek,
przynęty zostaną szybko zjedzone. Następnego
dnia nęcimy ponownie. Jeśli teraz kolejna grupa
karpi znajdzie naszeprzynęty jakopierwsza, kar‐
pie, które znalazły pokarm dzień wcześniej, nie
dostaną nic. Trzeciego dnia przynęty mogą zo‐
stać zjedzone przez grupę ryb świeżo wpuszczo‐
nychdo łowiska.Wtakiej sytuacji żadnarybanie
będziemogła regularnie się najeśćnaszymiprzy‐
nętami. Nie wystąpi tu żadne przyzwyczajenie,
ani do przynęt, ani też do łowiska. Oto dlaczego
wielu karpiarzy sądzi, że nęceniewstępnenie po‐
maga. W omawianym przypadku jest to słuszna
konstatacja.
Musimy dostosować naszą taktykę nęcenia. Na
przykładpoprzez zwiększenie ilości jedzenia.Ale
toszybkowiążesięzpieniędzmi.Możemyteżnę‐
cićwstępnieprzezdłuższyczas, abygrupakarpi z
pierwszego dniamiała szansę na regularne żero‐
wania na naszych przynętach.Ale jeśli zamierza‐
my łowić tylko raz lub dwa razy, to wielotygo-
dniowakampania nęceniamija się z celem.Wyj‐
ściem kompromisowym jest zanęcenie łowiska
na większym obszarze, aby przypływające grupy
karpiniemogłyzjeśćwszystkiegowkrótkimcza‐
sie. Wówczas część pozostanie dla innych karpi.
Ponieważ każda ryba zje mniej, zanęta pozosta‐
nie na trochę dłużej, a karpie będą ufać temu, co
podaliśmywzbliżony sposób.Ogólnie rzecz bio‐
rąc, im krótszy jest czas nęcenia wstępnego i im
mniejsze jest samo miejsce nęcenia, tym więcej
przynętmusimyużyć.

KRÓTKO I INTENSYWNIE
Dlatego też, jeśli zasiadka trwa tylko kilka
dni, preferowaną techniką nęcenia wstępne‐
go jest „krótkie i intensywne nęcenie”. Wy‐
bieram obiecujące łowisko oraz wystarcza-
jącą ilość przynęt na trzy kolejne dni. Jeśli w
łowisku pływają duże karpie, to po prostu

stosuję 5 kg jedzenia dziennie. Wówczas, z
uwagi na koszty, używam mieszanki ziaren
i kulek. Czwartego dnia zaczynam zasiadkę.
Istotą sukcesu podczas krótkich zasiadek jest
odpowiednia ilość żarcia, co wymaga dużej
wiedzyodanejwodzie. Zbytmała ilość zanęty
przyniesie słaby efekt, jak w omówionym wy‐
żej przypadku. Jeśli użyjemy zbyt dużo zanęt,
sporo z nich pozostanie na dnie na dzień, w
którym będziemy łowić. Jest mała szansa na
to, że nasze przynęty na zestawach zostaną
podniesione przez najedzone karpie.
Oprócz dużej ilości zanęty, ustalone miejsce
ma też inne wady. Nie każde warunki pogo‐
dowe są dobre na określonym łowisku. Jeśli
temperatura i zawartość tlenu nie jest odpo‐
wiednia, nie utrzymamy karpi w wybranym
miejscu nawet najsmaczniejszymi kulkami.
Zwłaszcza w wodach bogatych w naturalny
pokarm. Jeśli łowimy na wybranym miejscu
przez dłuższy czas, karpie szybko skojarzą je z
niebezpieczeństwem. Zwłaszcza gdy regular‐
nie będziemy odławiać poszczególne ryby ze
stada.
Największą niedogodnością jest presja węd‐
karska. Na wielu wodach praktycznie rzeczą
niemożliwą jest długotrwałe wstępne nęcenie
bez odwiedzin „naszego” miejsca przez inne‐
gowędkarza.Z tego teżpowoduwieluwędka‐
rzy pomija nęcenie wstępne.

WSZĘDZIE I NIGDZIE
Dla mnie nęcenie wstępne na niektórych ło‐
wiskach nie jest konieczne. W większości
przypadków rozpraszam swoje zanęty na da‐
lekich odległościach, na całych zatokach lub
małych jeziorach. Nie musi to wiązać się ko‐
niecznie ze zwiększeniem ilości. Moim celem
jest złowienie więcej karpi przy użyciu tej sa‐
mej ilości zanęty. W praktyce oznacza to, że
rozrzucam 2 kg kulek na „kanale” o długości
1 km.Cokilkametrówwrzucamdowody za‐
ledwie 2–3 kulki.
Tam, gdzie to jest możliwe okrążam jezioro z
wiadrem wypełnionymi kulkami. W każde
charakterystyczne miejsce wrzucam po kilka
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kulek. Oto przykład użycia 3 kg kulek na jeziorze o po‐
wierzchni pięciu hektarów: garść kulek wrzucam w
miejsce z zarośniętym roślinami dnem, pięć garści lą‐
dujewmiejscu z liliamiwodnymi, dowlotumałego ka‐
nału oraz pod zwisające drzewo. Rozrzucampięć garści
kulek na całym płytkim obszarze o powierzchni jedne‐
go hektara oraz przed 50-metrowym pasem trzcin.
Garść kulek waży około 90 g, co daje w sumie 2340 g.
Pozostałymi 660 g kulek nęcę zawietrzny brzeg. Dzisiaj
może to być brzeg zachodni, a następnym razem pół‐
nocny.Nęcępraktyczniewszędzie, alenigdzie zbyt obfi‐
cie. Dlatego właśnie nazwałem tę technikę „wszędzie i
nigdzie”.
Dzięki temu sposobowi wiele karpi kusi się na moje przynęty. Ponie‐
waż każda ryba je tylko kilka kulek, należy w ten sposób nęcić wstęp‐
nie przez dłuższy czas. Nie można spodziewać się, że po dwukrotnym
rozrzuceniu 3 kg kulek na 5-hektarowym jeziorze będziemy mieć do‐
bre wyniki.

Wglądw populację karpi. Kiedy wiesz, ile masz pysków
dowykarmienia, możesz łatwiej wybrać właściwą ilość
zanęt oraz odpowiednią technikę nęcenia

Drzewa w wodzie to świetna miejscówka.
Kilkanaście kulek wokół wystarczy

Rurawyrzutowa to znakomita rzecz do nęcenia
z brzegu nawet na znacznych odległościach

Do ziaren i orzechów
najlepsza jest rakieta zanętowa
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Technika ta jest skuteczna, gdy będziemy nęcić
przez dwa tygodnie, co dwa dni. Oczywiście w
przypadku zasiadki jedno- lub dwudniowej nie ma
to sensu. Dlatego też jest to moja ulubiona taktyka
nęcenia, gdy koncentruję się na jakiejś wodzie
przez kilka tygodni lub miesięcy. Przez cały czas
utrzymuję dwudniowy rytm nęcenia. Jeśli zacznie‐
my nęcić jesienią, możemy z sukcesem łowić w zi‐
mie, gdyż ryby zaufają naszym przynętom.
Nęcenie w zimnej wodzie jest znacznie trudniej‐
sze, gdyż karpie mało jedzą i niechętnie poruszają się dookoła jeziora.
Wówczas brak wyróżnionego miejsca nęcenia jest wielką zaletą. Kiedy
zacząłem łowić, po dwóch tygodniach karpie swobodnie jadły moje
przynęty w innych miejscach zbiornika i wciąż ufały zjadanym przy‐
nętom. Praktycznie wszędzie znajdowały kilka kulek. Po części skoń‐
czyło się to tym, że cała populacja karpi jadła moje przynęty jak
naturalny pokarm. Wówczas można mieć naprawdę świetne wyniki.
Warunkiem jest jednak to, aby nasze przynęty całkowicie różniły się
od przynęt innych wędkarzy. W przypadku kulek wystarczy zmienić ich
kształt lub rozmiar albo też wprowadzić niespotykany zapach i smak. Albo
też używać niepospolitych ziaren lub pelletów. Kolejną zaletą braku ustalo‐
nego miejsca nęcenia jest to, że można wykorzystać dłuższe przywiązanie
ryb do przynęt. Kiedy łowimy w jednym miejscu karpie z każdą zasiadką
stają się coraz bardziej podejrzliwe – kojarzą miejsce z niebezpieczeń‐
stwem.

Do nęcenia obszarów blisko brzegu
możemy użyć łyżki zanętowej

Nęcenie nęceniem, ale nie zapominajmy
o własnych potrzebach

Zobaczmy, czy był już kiedyś na haku?

Warto sprawdzić,
co jadła nasza zdobycz

Nie muszę też się martwić, że moje miejsce zostanie zajęte, gdyż nie
mam żadnego określonego miejsca.

WŁAŚCIWA ILOŚĆ
W części „krótko i intensywnie”, opisałem jak ważna w tej technice
jest właściwa ilość zanęty. Przy nęceniu długookresowym „wszędzie i
nigdzie” znacznie trudniej jest przekarmić ryby, ponieważ nigdzie nie
ma ich zbyt wiele. Ryzyko, że będziemy nęcić zbyt oszczędnie, jest nie‐
wielkie. W tym przypadku czas jest po naszej stronie, gdyż nęcąc ma‐
łymi porcjami, dobre efekty uzyskamy w nieco dłuższym czasie.
Jednakże musi to być odpowiednia ilość. Rozrzucenie 500 gramów
kulek na dziesięciu hektarach nic nie zmieni, nawet po wielu tygo‐
dniach.
Do każdej techniki nęcenia warto stosować następującą zasadę: naj‐
lepszym sposobem na stosowanie właściwej ilości zanęty jest wiedza

o populacji karpi w łowisku. Istotną rolę odgrywa
także pora roku. Jesienią możemy potrzebować
więcej zanęt, a wczesną wiosną bezpieczniej jest nę‐
cić oszczędniej. Specjalnie napisałem pora roku,
gdyż ryby zachowują się odmiennie w wodzie o
temperaturze 10°C wiosną i przy 10°C jesienią. Czy
inni wędkarze nęcą? Wówczas zwiększa się niebez‐
pieczeństwo przekarmienia.



Za:

Warunki pogodowe określają wybór miejsca
Brak stałego miejsca nęcenia, nikt nie może go zająć
Dobre podczas wysokiej presji wędkarskiej
W wodach o dużej populacji karpi można zanęcić więcej ryb tą samą ilo-
ścią przynęt
Dużo dłuższe, skuteczne łowienie karpi

Przeciw:

Trzeba znaleźć karpie
Nie można łączyć przynęt
Nęcenie wstępne trwa dłużej

Przeciw:

Warunki pogodowe mogą negatywnie wpłynąć na miejsce nęcenia
Wybrane miejsce może zostać zajęte
Nieodpowiednie podczas wysokiej presji wędkarskiej
W wodach o dużej populacji karpi konieczne jest stosowanie dużej ilości
przynęt
Wynik gwałtownie się pogarsza
Bardzo łatwo jest wybrać złą ilość przynęt (za dużo albo za mało)

Za:

Nie musimy szukać karpi, to one przypłyną do zanęconego miejsca
Możliwość łączenia przynęt (np. kulki + ziarna)
Nęcenie jest szybkie

Wszędzie i nigdzie
Na wiele zasiadek przez dłuższy czas
Przyzwyczaja do przynęt

Krótko i intensywnie
Na jedną lub tylko kilka zasiadek
Przyzwyczaja do łowiska i / lub przyzwyczaja do przynęt
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Czy nasze przynęty są zjadane głównie przez kar‐
pie? Czy też musimy brać pod uwagę duże ławice
innych ryb i wodnego ptactwa? Zamiast zwięk‐
szać ilość, pomóc może zmiana na bardziej selek‐
tywne przynęty, na przykład duże, twarde kulki
lub orzechy tygrysie. Jeśli problemem są wodne
ptaki, nęcę o zmroku, aby przynęty pozostały dla
karpi do rana.
Techniki nęcenia należą do jednych z najważniej‐
szych czynników wpływających na sukces w ło‐
wieniu karpi. Mówienie, że „wstępne nęcenie nie
pomaga” jest jednym z większych błędów dzisiej‐
szego karpiowania. Jestem przekonany, że nęce‐
nie wstępne pomaga, jeśli tylko robi się je
właściwie.

REKLAMA

Sporo białej ryby w łowisku
może decydować o ilości zanęty
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owienie karpi w zaczepach to nie tylko bar‐
dzo mocny sprzęt, lecz przemyślane działa‐
nie jeszcze przed położeniem naszego

zestawu.
Podwodne zaczepy – w postaci powalonych drzew,
krzaków, starych rozpadających się pomostów – nie
dość, że służą karpiom i wielu innym rybom za
podwodną „lodówkę” wypełnioną po brzegi natu‐
ralnym pożywieniem, to dają również schronienie i
poczucie bezpieczeństwa, które w przyrodzie jest
jednym z najważniejszych aspektów życia.
Karpie przebywające w takich miejscach są o wiele
mniej ostrożne i bardziej pewne siebie, aniżeli na
otwartych częściach zbiornika. Pamiętam, jak na
pewnej zasiadce nad przepięknym jeziorem polo‐
dowcowym z krystalicznie czystą wodą pływałem
na pontonie wzdłuż brzegu z
nadzieją, że uda mi się wypa‐
trzeć choć jedną rybę, która
zdradziła by mi swą obecnością
miejsce przebywania karpi. I
powiem wam, że to one namie‐
rzyły mnie pierwszego. Jakież
było moje zaskoczenie, gdy
spod potężnego powalonego
drzewa raz po raz wypływał
inny karp, przyglądając mi się
ze zdziwieniem przez kilka se‐
kund, po czym, pokazując mi
swój ogon, znikał w gęstych ga‐
łęziach powalonego drzewa. Je‐
den z karpi był wyjątkowo
ciekawski, ponieważ kilkukrotnie znikał między gałęziami, by po chwili
pojawić się ponownie sam, bądź w towarzystwie innego karpia. Poczu‐
łem się wtedy jak przysłowiowa małpa w zoo, którą zwiedzający muszą
zobaczyć. Momentalnie w mojej głowie pojawiło się pytanie – dlaczego
to miejsce było tak wyjątkowe, że przebywało w nim tak wiele ryb i do
tego tak pewnych siebie? Rozejrzałem się wokoło i od razu zrozumia‐
łem, że faktycznie było wyjątkowe. Było to miejsce całkowicie niedo‐
stępne z brzegu. Po prawej i po lewej stronie od tego magicznego
drzewa, w odstępie około 10 m leżały kolejne drzewa, tworząc skutecz‐
ne zasieki broniące dostępu do skarbu. Dalej wyłaniał się tylko stary,
malutki drewniany pomościk, na którym postanowiłem postawić moje
dwa kije. Plecionki wraz z częściami strzałówek poprowadziłem luźno
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po koronach powalonych drzew, umieszczając
zestawy trzy metry od „magicznego” drzewa.
Wiedziałem, że na branie nie będę musiał zbyt
długo czekać, ale wiedziałem również, że karp
zaraz po braniu wejdzie pod jedno bądź drugie
powalone drzewo. I na to właśnie byłem dobrze
przygotowany.
Łowiąc w zaczepach, musimy nauczyć się prze‐
widywać, jak zachowa się karp po braniu. Na‐
uczyć się, jak skutecznie odnaleźć go pomiędzy
zaczepami, a na końcu skutecznie wyholować.

Pierwszą a zarazem jakże ważną kwestią jest obciążenie, które zaraz po
braniu musi bezwzględnie spaść. W przeciwnym razie karp, wpływając
pomiędzy podwodne zaczepy, bez trudu zaplącze zestaw, zmniejszając
praktycznie do zera nasze szanse na udany hol. Dla mnie najpewniej‐
szym obciążeniem jest ciężki kamień na gumce recepturce, który jesz‐
cze nigdy mnie nie zawiódł. Odradzam stosowanie lekkich kamieni, a
co najgorsze na tak popularnej gumce z dętki, która ma bardzo ograni‐
czoną rozciągliwość.
Kolejną kwestią jest luźna żyłka. Często łowię z otwartym kabłąkiem, a
plecionkę umieszczam w klipsie na wędce. Daje mi to wówczas 100%
gwarancji, że w momencie brania, gdy ryba zrzuci ciężarek, a plecionka
uwolni się z klipsa, nie będzie stawiać wówczas żadnego wyczuwalnego

dla karpia oporu. Uciekając w podwodny
las, będzie przepływał swobodnie pomię‐
dzy gałęziami, a prawdopodobieństwo
zaplątania się plecionki bądź strzałówki
jest minimalne. Dlatego tak ważne jest,
by do momentu napłynięcia na rybę nig‐
dy nie naprężać plecionki. Wielokrotnie
zdarzała mi się sytuacja, w której dopły‐
wając po braniu do drzewa, stwierdza‐
łem, że karp stał spokojnie, nie
wpływając w niego ani na centymetr.

Nie tylko karpie
kochają takie miejsca

Karp wyjęty spod tysiąca patyków

Moon i Bolt. Dwa bratanki,
bez których nie ruszam się nad wodę

Ł
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Niestety, nie zawsze bywa tak kolorowo i karp wpływa gdzieś pod pod‐
wodne gałęzie. Wówczas trafna ocena sytuacji i prawdopodobna loka‐
lizacja ryby pozwoli podjąć decyzję co dalej. Pierwszym
wyznacznikiem ukazującym gdzie, bądź jak daleko, wpłynął pod za‐
czepy nasz karp, jest przypon strzałowy. W moim przypadku ma on 25
m długości (grubości od 0,55 mm). Jego największą zaletą jest to, że nie
wcina się w podwodne gałęzie, pomijając jego odporność na przetarcia
i sztywność, która jest również wielkim atutem utrudniającym rybie
możliwość skutecznego oplątania się o podwodne zawady. Dzięki
temu, że wiemy jaką długość ma strzałówka, jesteśmy w stanie określić,
gdzie najprawdopodobniej znajduje się ryba. Bardzo często bywa, że
karp wpływa w zaczep zaledwie metr bądź dwa. Pamiętajmy, by zacho‐
wywać się wówczas jak najciszej, tak aby nie spłoszyć ryby, która praw‐
dopodobnie sądzi, że zagrożenie minęło. Naprężając delikatnie
ostatnie metry strzałówki poczujecie wspaniały, pulsujący ciężar na jej
końcu. Jest to niesamowite uczucie podnoszące adrenalinę do maxi‐
mum. Musicie jednak zachować zimną krew i bardzo, ale to bardzo de‐
likatnie, w palcach, centymetr po centymetrze podnosić go ku górze.
Nawet nie zdajecie sobie sprawy, jak spokojny potrafi być wówczas
karp i jak potrafi nie stawiać żadnego oporu. Jest to dla niego zapewne
niespotykana dotąd sytuacja, a tym samym nie kojarzona do końca z
zagrożeniem. Podbierak ze sztywną ramą (inny się nie nadaje do pod‐
bierania ryb w gałęziach) musicie mieć pod ręką, ponieważ jest bardzo
duża szansa, że nierozumiejącego do końca co się dzieje karpia jeste‐
ście w stanie podebrać za pierwszym razem. Jeśli ta sztuka wam się nie
uda, przeżyjecie najbardziej emocjonujący hol w waszym życiu. Ręce

będą służyć za hamulec, kołowrotek i wędkę jednocześnie. Nie spiesz‐
cie się, holujcie rybę bardzo delikatnie. Im bardziej agresywnie będzie‐
cie naprężać żyłkę, tym karp będzie zachowywać się bardziej nerwowo.
Pamiętajmy o otwartym kabłąku i by nigdy nie owijać żyłki wokół ręki.
Kolejna, równie prawdopodobna opcja to taka, że dopływając do drze‐
wa stwierdzimy, że z naszej strzałówki nie zostało zbyt wiele, bądź nie
zostało jej wcale. Najgorsze, co można by wtedy zrobić, to próbować
wciągać karpia z powrotem pod drzewo bądź gałąź, czy jakąś inną za‐
wadę. Musimy wówczas opłynąć na otwartym kabłąku drzewo i już po
drugiej stronie, w miejscu wolnym od zaczepów, odnaleźć pod wodą
żyłkę. Najlepszym do tego przyrządem jest zakręcony na sztycy Bolt
firmy Carp Old School, mający dwa wygięcia, z których jedno służy do
wyczepiania żyłki z zaczepów, zaś drugie właśnie do odnalezienia żyłki
pod wodą. W przypadku gdy głębokość jest zbyt duża, stosuję pokaź‐
nych rozmiarów dociążoną, pozbawioną ostrzy kotwicę. Odnalezioną
pod wodą żyłkę przecinamy, tylko pamiętajmy, aby zostawić sobie od‐

Taki hol pośród drzew
często kończy się zerwaniem karpia

Otwarty kabłąk i żyłka w klipsie
– dają mi 100% gwarancji

To wszystko dobrze mieć
zawsze pod ręką
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powiednio duży zapas od strony ryby. Następnie luźną żyłkę znajdują‐
cą się pod zaczepem zwijamy, by chwilę później związać oba końce.
Warto przed taką zasiadką potrenować jakiś szybki węzeł, bo na pon‐
tonie może nie być czasu na próby i błędy. A towarzysząca nam wów‐
czas potężna dawka adrenaliny, trzęsące się ręce i nieprzewidywalne
zachowanie ryby, nie będą naszymi sprzymierzeńcami. Dlatego nie pa‐
nikujmy, skupmy się i nie spieszmy, by nie popełnić żadnego błędu,
który może nas kosztować utratę ryby. Dalsza część to spokojny hol
wędką na pozbawionej zawad wodzie, bądź kolejne przewiązywanie
żyłki lub wyciąganie karpia rękami spomiędzy podwodnych zaczepów.
Najczarniejsza opcja to ryba „zaparkowana” tak głęboko i niefortun‐
nie, że wyżej opisane sposoby na nic się tu zdają. Nie próbujmy wów‐
czas wytargać ją za wszelką cenę wraz z wiekowym dębem, zatopionym
pod wodą. Bo akurat to nic nam nie da, a tylko zmniejszy szanse na
udany hol praktycznie do zera. Jedynym, skutecznym i sensownym
sposobem jest obcięcie żyłki wraz z kilkumetrowym zapasem (głębo‐
kość zbiornika) i zawiązaniu na końcu małego pływaka. Bardzo ważne,
by pływak nie stawiał zbyt dużego oporu,
co pozwoli rybie na swobodne przecią‐
gnięcie go przez podwodne gałęzie. Jeśli
karp nadal tam jest i nie owinął się wokół
jakiegoś podwodnego zaczepu, to prędzej
czy później opuści swą bezpieczną kry‐
jówkę przekonany, że zagrożenie minęło.
Niepozostanie nam wtedy nic innego, jak
związać dwa końce i dokończyć hol.
Hol z pontonu w pojedynkę, w dodatku w
bezpośredniej bliskości powalonych
drzew lub innych zaczepów, to naprawdę
bardzo trudna sztuka, której tak napraw‐
dę możecie nauczyć się tylko z własnych
doświadczeń, a nie z artykułu w gazecie.
Na pewno musicie reagować bardzo szyb‐
ko na to, co się dzieje podczas holu, a tym
samym podejmować często bardzo ryzy‐
kowne decyzje. Jeśli jest opcja dokończe‐

nia walki z najbliższego brzegu, nawet się nie zastanawiajcie. Rozpę‐
dzony podwodny „pociąg”, i to nie zawsze pokaźnych rozmiarów,
bez problemów jest w stanie wciągnąć nas z powrotem w drzewo.
Jednak moją najcenniejszą radą jest, by starać się holować karpia
najdelikatniej jak tylko potrafimy. Im bardziej nasz kij będzie się
wyginał, tym ryba będzie bardziej agresywnie walczyć. Podczas holi
z pontonu w tak trudnych warunkach idealnie nadają się krótkie
trzymetrowe wędki jak np. te, których sam używam – Nash Scope.
Możliwość złożenia teleskopowo dolnej sekcji już kilkakrotnie ura‐
towało mi życie. Jeśli chodzi o ponton jestem zwolennikiem mniej‐
szych modeli, łatwiej mi wówczas wpłynąć w trudno dostępne
miejsca, nie wspominając o zwrotności.
Często dostaję pytania: Bartek, czy naprawdę można wyciągnąć rybę
praktycznie z każdego zaczepu? Odpowiadam, że jeśli starczy wam
opanowania i determinacji, zachowacie zimną krew, a czas nie będzie
was popędzał, to twierdzę, że tak. Albo takie: a jaki hol dla ciebie był
tym najtrudniejszym? Hol pewnego jegomościa znad jeziora Rainbow.

Po ciebie tu przyjechałem

To za tym wielkim drzewem
rozegra się moja najcięższa walka
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Branie było tak agresywne, że do momentu
podniesienia wędki, karp odjechał mi już z
jakieś 20–30 m. Płynąc na pełnej mocy silni‐
ka nawijałem luźną plecionkę. W końcu do‐
tarłem do potężnego, powalonego drzewa,
które było granicąnie doprzebycia.Obakoń‐
ce opierały się o brzegi kanału, którywdalszej
części cały zasypany był powalonymi drzewa‐
mi, gałęziami i krzakami. Przyznam wam
szczerze, że w pierwszej chwili poczułem się
bezsilny i bezradny. Jednak szybko stwierdzi‐
łem, że tak łatwo się nie poddam i albo wóz,
albo przewóz. Wędkę z otwartym kabłąkiem
zostawiłem na pniu potężnego drzewa, a sam
w miejscu, gdzie pień był najniżej powierzch‐
ni wody przerzuciłem 2,5-metrową łódź. Jak
to zrobiłem? Sam tego nie wiem. Ilość drzew
i gałęzi jaką ujrzałem pod wodą była ogrom‐
na. Za pomocą Bolta podciąga‐
łem się metr po metrze po
leżących pod wodą drzewach,
jednocześnie odnajdując pomię‐
dzy nimi moją plecionkę. Prze‐
płynąłem tak z 30m, bywkońcu
ujrzeć strzałówkę. Wiedziałem,
że zostało mi jeszcze jakieś 25 m
i właśnie w takiej mniej więcej
odległości, na prawood ostatnie‐
go wystającego spod wody drze‐
wa, zrobił się duży, nienaturalny
wir. Byłem pewny, że to mój
karp. Podpłynąłem tamnajciszej,

jak tylko potrafiłem. Boltem odnalazłem ostatni
odcinek pulsującej żyłki. Delikatnie w palcach
wybierałem ostatnie centymetry, by kilkanaście
sekund później podebrać go za pierwszym ra‐
zem. Przyznamwamsię szczerze, że pierwszy raz
wżyciuwydałemz siebie taki okrzyk radości. Ten
karp był pięknym, pełnołuskim dowodem na to,
że naprawdęmożna.

Jest już strzałówka,
przed nami newralgiczny moment…

Ważne, żeby o niczym
nie zapomnieć

Po takiej walce nam obu
należy się całus
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iedy pływałem po jeziorze w poszuki‐
waniu odpowiedniej miejscówki, za‐
uważyłem na płyciźnie ogromną ilość

małży zalegających na dnie. Łowiąc na różnych
zbiornikach, rzadko kiedy zastanawiamy się czy
woda, w której łowimy, jest bogata, czy też uboga
w naturalny pokarm dla karpia. Nawet jeżeli je‐
stem tylkonakilkudniowej zasiadce, to staramsię
poświęcić trochę czasu i przyjrzeć się dokładniej,
co oprócz karpi pływa w wodzie. Kiedy chcę po‐
święcić cały sezon, ale tylko jednej wodzie, wtedy
dokładnie przyglądam się, czym mogą odżywiać
się karpie i dzięki takiej obserwacji staram się
ustalićbazępokarmowądanejwody. Ślimaki, raki
czy ochotka – to naturalne źródło pokarmu ryb,
które zapewnia karpiom odpowiednią porcję
energii i białka. Bogactwo naturalnego pokarmu
daje duże prawdopodobieństwo, że w takiej wo‐
dzie można się spodzie-wać prawdziwych oka‐
zów karpi. Po takim rozpoznaniu mogę
przygotowywać odpowiednią taktykę, zanętę i
przynętę. Jednak, kiedywwodzie występuje obfi‐
tość naturalnego pokarmu, niestety maleją nasze
szanse na dobre wyniki. Sadząc po liczbie łowio‐
nych karpi wydawałoby się, że kulka proteinowa
jest już przynętą niemal doskonałą, jednak, jak na
razie, żadnaprzynęta niemoże się równać znatu‐

ralnympożywieniemkarpia.My‐
ślę, że niezwykle trudno będzie
konkurować znaturalnympokar‐
mem zwykłą kulką skompono‐
waną na bazie prostych
składników, o niskim poziomie
białka, do tego nasyconą inten‐
sywnym sztucznym aro-matem.
Taka kulka, kiedy znajdzie się
obok ochotki czy małża, w ni‐
czym ich nie przypomina, w do‐
datku taka przynęta nie zawiera
tyle samo substancji odżyw‐
czych co ślimaki i małże. Myślę, że ryby dosko‐
nale czują różnicę. Dlatego, jeżeli mam zamiar
łowić w zbiorniku, w którym pływa tylko kilka
wielkich i ostrożnych karpi albo jest w nim
mnóstwonaturalnego pokarmu, to na takiewy‐
zwanie kulki muszą być najlepsze, jakie mogę
zrobić, a ich skład musi być precyzyjnie dobra‐
ny, aby chociaż na chwilę uśpić czujność ryby i
sprowokować ją do brania. Na tegorocznej Ry‐
bomanii w Poznaniu na jednym ze stoisk za‐
uważyłem skorupiaki i różne insekty
zapakowane w całości w torebkach i nie były to
produktymrożone a suszone. Zaciekawiłamnie
technologia otrzymywania tego typu produk‐

tów, które prawie niczym nie różniły się od na‐
turalne wyglądającej krewetki czy małża. To
żywność liofilizowana.Czym jest i jak powstaje?
Liofilizacja (suszenie sublimacyjne) to proces
polegający na usuwaniu wody z zamrożonego
materiału na drodze sublimacji lodu, tzn. bez‐
pośredniego jego przejścia w stan pary, z pomi‐
nięciem stanu ciekłego. Może przebiegać pod
ciśnieniem atmosferycznym, ale wówczas za‐
chodzi bardzo wolno. W celu uzyskania satys‐
fakcjonujących szybkości usuwania wody,
suszenie sublimacyjne prowadzi się pod znacz‐
nie obniżonym ciśnieniem. Podczas procesu
liofilizacji zminimalizowane jest ryzyko wystą-
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pienia reakcji niepożądanych, takich jak utle‐
nianie czy rozwój drobnoustrojów. Po procesie
liofilizacji otrzymany produkt charakteryzuje
się wysoką jakością i nadal zawiera ten sam ze‐
staw białek, tłuszczu i cukrów. Ponieważ pro‐
dukty są suszone, w niskich temperaturach nie
ulegają w nich degradacji witaminy, a składniki
biologicznie czynne zachowują swe pierwotne
właściwości organoleptyczne, takie jak smak i
zapach. Zachowują też pełną wartość odżywczą
i biologiczną, np. enzymy, aminokwasy, witami‐
ny czy składniki mineralne. Liofilizację opraco‐
wano i zastosowanopo raz pierwszywlatach50.
XXwiekuna zlecenie rząduUSA.
Zacząłem więc szukać odpowiednich składni‐
ków do miksu. Niektóre produkty można ku‐
pić w sklepach zoologicznych i oczywiście
znaleźć w Internecie. Liofilizowane krewetki,
kryl, jedwabniki i gammarus to wybrane prze‐
ze mnie składniki, które będę chciał wykorzy‐
stać do stworzenia odpowiedniej mieszanki.
W młynku zmieliłem porcję wybranych skład‐
ników i byłem mile zaskoczony intensywnym
zapachem tak przygotowanego domowego
produktu. Pomimo mojego doświadczenia w
produkcji kulek, pierwsze próby nie wypadły
pomyślnie. Mielone produkty są bardzo lekkie
i kulki po ugotowaniu pływały, co stanowiło
dodatkowy problem w zbilansowaniu mie‐
szanki. Zmieniając proporcje składników w
końcu udało mi dobrać właściwy skład mie‐
szanki.

Oto, jak wygląda końcowy przepis:

Mielone liofilizowane krewetki 15%
Mielony liofilizowany kryl 5%
Mielony liofilizowany jedwabnik 5%
Hemoglobina 5%
Mąka sojowa pełnotłusta 15%
Mąka kukurydziana 15%
Semolina lubmąka ryżowa 10%
WPC80 10%
Drożdże piwne 5%
Nasiona, np.mielone konopie 10%
Gluten pszenny 5%
Albumina od 2 do 4%

Uzupełnieniem jest olej, np. rybny, ale nie więcej
jak 15 ml na 1 kg. Dotyczy to również dodatków
aminokwasowych – ich użycie ograniczam do
uzupełnienia w lizynę i treoninę, ponieważ ich
poziom w miksie był niewystarczający. Sam wy‐
róbciastanie stanowiproblemu, jednakciastona‐
leży długo wyrabiać nawet maszyną, a później
koniecznie odstawić na minimum pół godziny,
aby składniki odpowiednio się wchłonęły. Reko‐
menduję raczej gotowanie niż parowanie. Kulki
bardzo szybko wypływają na powierzchnię, więc
utrata składnikówodżywczych jestmała.Produk‐
ty liofilizowane stanowią 25% mieszanki i to jest
górna granica, której raczej nie należy przekra‐
czać. Dodanie większej ilości spowoduje pływal‐
ność kulek. Kulki wykonane z takiej mieszanki
charakteryzują się lekkim ciężarem właściwym i
nie nadają się do nęcenia na duże odległości. Ich
lekka strukturama tę zaletę, że wolno osiadają na
dnie i doskonale nadają się do nęcenia na muli‐
stymdnie.Dotejmieszankiniedodałemżadnych
aromatów. Długo zastanawiałem się nad ich uży‐
ciem, alemieszankamawspaniały krewetkowo-
-krylowy intensywny zapach, więc uznałem, że
niema takiej potrzeby.Chciałem, żeby kulkimia‐
ły swój własny niepowtarzalny zapach. Zmielone
produkty liofilizowanepachną inaczej niżmączki
wykonane z tych samych składników. Własno‐
ręcznie wykonane kulki mają tę zaletę, że mogę
wykorzystać składniki, które w moim zamyśle
mogą próbować konkurować z naturalnym po‐
karmem. Kilka złowionych ryb utwierdziło mnie
wprzekonaniu, że idęwdobrymkierunku.

PATENTY I SPOSOBY

Jajka, skorupki i olej

Naturalne pożywienie
– małże

Idą wałki

Wałek w zbliżeniu

Produkty suszone

Kulki krewetkowe
okazały się skuteczne



048 | KARPMAX

PATENTY I SPOSOBY | NIETYPOWE ZESTAWY PRZYPONOWE

Zestaw końcowy na wyjątkowo ostrożne i nieufne karpie. Złożony jest z 2 części: kamuflażowego lidera z zestawem
bezpiecznym i przyponu z plecionki w otulinie. Charakterystyczna dla tego zestawu jest śrucina zamontowana po-
między łukiem kolankowym a ostrzem haczyka (haczyk z zadziorem), powodująca ułożenie haczyka równolegle,
tuż nad dnem. Do stosowania z kulkami pływającymi (lekko wypornymi) lub neutralnie wypornymi.

WARWICK RIG
RAPID POP UP
Kulki pływające o zwartej
konsystencji, z dodatkiem
zmielonego korka, nasączone
aromatem i barwnikiem.
W opakowaniu kulki 14 i 18 mm.
Polecane zapachy: Sea, Devil
Squid, Monster Crab

HOOKLINK SINKFLEX
Miękka plecionka przyponowa.
Wytrzymałość 25 lb

SKINLINE STRIPSHIELD
Elastyczna plecionka przyponowa pokryta

sztywną, trudną do przetarcia powłoką
plastikową, możliwą do usunięcia za pomocą

przyrządu do ściągania otuliny. Zalecana
wytrzymałość: 25 lb

RIG SINKERS
Obciążniki do
zestawów
końcowych
zrobione z gumy
z dodatkiem
wolframu

M-POINT LS
Ostry hak o długim
trzonku i oczku
odchylonym do
wewnątrz. Polecane
wielkości: 6 i 4

SHRINK TUBE
Rurka termokurczliwa
2.0 x 2.2 mm, przezroczysta

BOILIE STOPPERS V
Stopery do kulek w
kształcie litery V
(przezroczyste lub

brązowe)
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WARWICK RIG

DODATKOWE AKCESORIA

FLAT PEAR
Ciężarek z krętlikiem do bocznego montażu

o kształcie do wszechstronnego zastosowania.
Polecana waga: 85, 99, 113 g

SKINLINE STRIPPER COMBI
Multinarzędzie do usuwania zewnętrznej
warstwy z plecionek z otuliną. Także
pomocne w zaciąganiu węzłów

BOILIE NEEDLE
Igła do kulek. Do

mocowania kulek na
włosie

BOILIE DRILL
Wiertło do kulek.
Ułatwia robienie
otworów w kulkach

WEED LOOK CAMO
SYSTEM
Gotowy zestaw ze
sztucznego wodorostu, z
ołowianym rdzeniem.
W komplecie z
krętlikiem
(szybkozłączka),
bezpiecznym klipsem
(dociążonym) i nasadką
gumową. Długość 90 cm

WĘZEŁ BEZ WĘZŁA

ŚRUCINA

PATENTY I SPOSOBY

Elementy zestawu
zostały wykonane na

bazie akcesoriów firmy
MIVARDI
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REDAGUJE STEVE BRIGGS

AUSTRALĲSKI ZDOBYWCA REKORDÓW
Od blisko dwudziestu lat wykonuję tę samą pracę i zawsze
ją lubiłem, ale nawet teraz zdarza się, że otwieram maila i
ze zdumieniem wołam „Wow”! Oto jeden z takich momen‐
tów.
Stuart Ridgwell pochodzi z Essex, ale od 11 lat mieszka w Syd‐
neywAustralii. Jako karpiarz chodzi swoimi ścieżkami imoże
pochwalić się zdumiewającymi osiągnięciami. Jego sposób
myślenia od czasów łowienia w Wielkiej Brytanii całkowicie
się zmienił i, jak sam mówi, jest znacznie lepszym wędka‐
rzem niż był nim na Wyspach. Oczywiście musi szukać ryb,
ale nie tylko ich, lecz przede wszystkim wody, w której pły‐
wają karpie. Potem szuka miejsc żerowania i stara się skłonić
ryby do wzięcia przynęty, której nigdy wcześniej nie widzia‐
ły. Łowiska w Australii różnią się od tych w Wielkiej Bryta‐
nii, gdzie większość ryb jest już znana. Jest to całkowicie
inne wyzwanie, ale Stuart zdecydowanie woli łowienie w
kraju kangurów.
W ubiegłym roku Stuart łowił na rzekach. Chwilę zajęło
mu znalezienie rzeki, w której żyła odpowiednia populacja karpi.
Trzeba pamiętać, że tamtejsze rzeki są szerokie, głębokie i bardzo długie.
Pierwszym wyzwaniem było przedarcie się przez zarośla i przygotowanie
stanowiska. Kiedy praca ta została wykonana, Stuart łowił w tym miejscu
popołudniami po pracy do około 11 wieczorem. Na łowienie miał więc
około 5 godzin.W ciągu dwóch tygodni odbył w ten sposób dziesięć zasia‐
dek, podczas których wyholował dwanaście ryb powyżej 13 kg i dwie ryby
powyżej 18 kg. Te dwie największe ryby złowił podczas jednej zasiadki. Je‐
denzkarpiważył 21,7kg i był lepszyoddotychczasowego rekorduAustralii
o 3,5 kg.

Stuart tak to skomentował: „Choć łowię w Australii od 11 lat, to taka za‐
siadka jest jak rozbicie banku. Nigdy nie słyszałem o tym, aby ktokolwiek
chwalił się podobnym wynikiem, zwłaszcza na rzece. Wszystkie dotych‐
czas złowione ryby to praktycznie karpie pełnołuskie. W ciągu jedenastu
lat złowiłem tylko dwa lustrzenie. Jak może wiecie, lub nie, panuje prze‐
konanie, że w Australii obowiązuje prawo, według którego każdego zło‐
wionego karpia należy uśmiercić. Nie jest tak do końca, gdyż przepisy
różnią się w poszczególnych stanach.WNowej PołudniowejWalii i wAu‐
stralijskim Terytorium Stołecznym można wypuszczać karpie do wody,
w której zostały złowione bez żadnych konsekwencji”.

Niezwykły australijski karp pełnołuski
Stuarta o wadze 21,7 kg
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We Włoszech jest jedna woda, z której stale spływają wieści o poło‐
wach dużych karpi. Jest to Parco del Brenta w północno-wschodniej
części kraju. Nawet jak na wysokie standardy jeziora był to świetny
miesiąc dla tego popularnego zbiornika. Wśród wielu złowionych
ryb ustanowiono także nowy rekord jeziora. Niektóre stanowiska są
zawsze częściej wymieniane niż inne, ale stanowisko 14 pojawiało
się do tej pory rzadko. Jednakże od teraz stanowisko 14 będzie koja‐
rzyć się z największym karpiem jeziora Parco. Masywny karp pełno‐
łuski znany jako Hiszpan został złowiony przez brytyjskiego
wędkarza Lee. Ryba ważyła 39,5 kg, co jest dużym skokiem w po‐
równaniu z jego wagą podczas ostatniego połowu – 35,8 kg. Podczas
tej niesamowitej wyprawy wędkarz bił także trzykrotnie swój rekord
życiowy.
Oczywiście trudno przejść nad tym okazem do porządku dziennego,
ale złowiono tam też kilka innych dużych ryb powyżej 25 kg, a nawet
30 kg. Daniel Clemens łowił na stanowisku 18, które znajduje sięmniej
więcej po drugiej stronie stanowiska 14 i wyholował wspaniałego kar‐
pia pełnołuskiego o wadze 34,5 kg. Podczas swojej tygodniowej za‐
siadki Massimo Cattelan złowił, co jest bardzo niezwykłe, dużego
golca o wadze ponad 30 kg na stanowisku 17, a rzadko odwiedzane
stanowisko 2 pokazało swoje prawdziwe oblicze, kiedy Roberto Deia
wyholował tam kolejnego potwora z Parco – karpia o wadze 34 kg.

Coraz trudniej znaleźć kraj, w którym nie udało mi się jeszcze złowić
ryby powyżej pięćdziesięciu funtów. Jednym z takich krajów była Re‐
publika Czeska. Wraz z Joan umówiliśmy się z naszym dobrym przy‐
jacielem Jaroslavem Těšínským na wspólną zasiadkę nad jeziorem
Hejlov, którego Jaroslav od trzydziestu lat jest właścicielem. Dla nas
była to pierwsza wyprawa wędkarska do Czech i choć nie wiedzieli‐
śmy wcześniej jak dobre jest to łowisko, to okazało się, że nie mogli‐
śmy wybrać lepszego.
Choć na łowisku aktualnie były wolne trzy stanowiska, to większość
ryb znajdowała się na płytkiej wodzie. Na szczęście stanowisko 10,
które było położone w tym rejonie, także było wolne. Dlatego też za
radą Jaroslava rozstawiliśmy się na płyciźnie. Pierwszym zadaniem
było złowienie czeskiego karpia. Udało się to już po paru godzinach
od zarzucenia zestawów. Był to ładny lampas w okolicach 9 kg, który
połakomił się na Waftera Citruz. Potem pojawiło się jeszcze kilka ryb,
w tym złowiony przez Joan lustrzeń o wadze 14,7 kg, a ryby krążyły
po całym obszarze. Miałem głęboką nadzieję, że wyprawa przyniesie
mi upragnioną rybę powyżej 50 funtów, którą będę mógł dodać do
swojej listy krajów, w których złowiłem takie okazy. Ale wyglądało to
na trudne zadanie. Jednak po kilku spokojniejszych dniach zaciąłem
pięknego karpia pełnołuskiego, który był wyraźnie większy, a jego
waga 25,7 kg jednoznacznie wskazywała, że cel został osiągnięty. Tym
samym zostałem pierwszą osobą, która ma na swoim koncie karpie
powyżej 50 funtów z czternastu krajów.

Pozostałowciążmnóstwo czasu,więc dalej łowiliśmykarpie,w tymkilkapo‐
wyżej 20 kg oraz jeszcze jedną rybę powyżej 50 funtów, któraważyła 24,1 kg.
To był piękna zasiadka! Oczywiście złowiona ryba była niezwykła, ale też
przyjemnie było tutaj być. Dzika przyroda, spokój i cisza sprawiły, że była to
bardzo szczególna wyprawa. Dziękuję Jaroslavowi za możliwość łowienia
w tym fantastycznym jeziorze.Wszystkie ryby zostały złowione naWafte‐
ry Citruz lub dwie tonące kulki Scopex Squid położone na miejscu zanę‐
conym kulkami Scopex Squid i ziarnami.

CZESKA PIĘĆDZIESIĄTKA Z CZTERNASTEGO KRAJU DLA BRIGGSA

WŁOSKIE POTWORY

Cel osiągnięty! Czeski karp 25,7 kg

Olbrzymi nowy rekord
Parco del Brenta o wadze 39,5 kg

Wielki karp pełnołuski
31,1 kg z Paradise Lake

W całej Europie otwiera się coraz więcej komercyjnych łowisk, a kra‐
jem, gdzie znajdują się świetne wody są Węgry. Firma Catch Carp
Hungary prowadzona przez Atillę Pinke w ostatnich latach stała się
bardzo popularna wśród ludzi, którzy chcą spróbować węgierskiej
oferty wędkarskiej. Jedno łowisko szczególnie się tutaj wyróżnia i jest
to jezioro Paradise Lake. Karpie w Paradise Lake mają stałe przyrosty
i pływa tam teraz wiele ryb powyżej 30 kg. Kilka okazów zostało zło‐
wionych w ciągu ostatnich kilku tygodni.
Ally Marchmont wraz ze swoimi przyjaciółmi miał bardzo udaną za‐
siadkę. W ciągu tygodnia złowili w sumie 73 ryby. Zdarzało się, że
holowano kolejne ryby, gdy inne wciąż znajdowały się w podbieraku.
Cztery ryby ważyły ponad 20 kg. Największą zgłoszoną rybą był
duży karp pełnołuski o wadze 32,7 kg, który wziął na stanowisku 2,
tuż przy wjeździe na łowisko. Była to ich największa ryba wyprawy,
ale złowiono tam też inne piękne karpie. Na stanowisku 16 duńscy
wędkarze rozpoczęli bardzo szybko zasiadkę, łowiąc dwie ryby po‐
wyżej 20 kg oraz dwie kolejne powyżej 19 kg – i to w ciągu pierw‐
szych kilku dni. Ale najwięcej było na stanowisku 14, gdzie przez
osiem dni wyholowano aż 120 karpi. Średnia waga ryb wynosiła
około 15 kg, a kilka z nich przekroczyło wagę 18 kg. Inną rybą, którą
złowiono ze stanowiska 9. był karp pełnołuski o wadze 31,1 kg.

RAJ NAWĘGRZECH
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Myślę, że wszyscy wiemy, że kiedy Alan Blair wyrusza na ryby, to nie
ma on zbyt wiele wolnego czasu, ale z pewnością w pełni wykorzysta
każdy moment łowienia. Podczas ostatniej wyprawy do Niemiec
wszystko było ustawione pod tego właśnie menedżera Nasha, który
postanowił poszukać karpi w pewnym bardzo zarośniętym jeziorze.
Kiedy znalazł ryby, pojawił się problem prezentacji przynęty. Alan
wypatrzył małe przerwy w gęstych roślinach i opuścił tam na dno
pojedynczą kulkę Cultured Scopex Squid. Zanim się zorientował,
holował już wściekłego karpia. Myślę, że Alan tym bardziej był za‐
skoczony, gdy zobaczył, że była to także bardzo przyzwoita ryba –
ważący ponad 20 kg niemiecki lustrzeń.

Na początku lata większośćwiadomości skupiała się wokół intensywnego
żaru, który przypłynął do nas z Afryki i Sahary. W efekcie przyniósł osła‐
bieniebrańnawieluwodachwcałejEuropie. Jednymzkrajów,któremoc‐
nona tymucierpiały byłyNiemcy.Nieprzeszkodziło to jednakniektórym
wędkarzom w łowieniu, a ryby też nie przestawały całkowicie żerować.
Hielke tego lata nadużejwodzie klubowej złowił, jak samokreślił, „jeden ze
starych pomników”. Była to ryba, którąmiejscowi nazywają „Kraakstraart”
(poangielskuznany jakoCrunchTail).Rybaważyłapotarle23kg.Wędkarz
po złowieniu tej starej piękności był w siódmym niebie. Łowisko zostało
zanęcone różnej wielkości kulkami Manilla z dodatkiem orzechów ty‐
grysich i słodkiej kukurydzy, a przynętą był pop-up Manilla White One.

W Europie nie ma zbyt wielu wód, które mogą pochwalić się łowionymi
co tydzień karpiami powyżej 30 kilogramów. Jednak jednym z takich ło‐
wisk jest Iktus Pauna dalekimpołudniu Francji.Wostatnich dwóchmie‐
siącach każdego tygodnia łowiono co najmniej jednego karpia o takiej
wadze.Ostatnio złowiono ryby, któreważyły 32,5 kg, 31,9 kg oraz 31,6 kg.
Jak zwykle ryby łowiono na różnych stanowiskach dookoła głównego
zbiornika. Jest tonaprawdęduży sukces, gdyż, jakniektórzymożepamię‐
tają, w 2013 roku powodzie zabrały wiele największych okazów do rzeki
i słuch po nich zaginął. Dzięki włożonemu dużemu wysiłkowi i ciężkiej
pracy, łowisko jest teraz lepsze niż kiedykolwiek.
Jeśli chodzi o ciężką pracę, to nie tak dawno temubiuro imiejscowy sklep
zostały zniszczone przezwandali, co dlawłaściciela, Jeremy’ego Fourniera
wiązało się z ciężką pracą podczas odbudowy. Jednak efekty są fantastycz‐
ne i podobnie jak jezioro, sklepwygląda jeszcze lepiej.

COTYGODNIOWE
TRZYDZIESTKI Z IKTUS!

CRUNCH TAIL Z KLUBOWEJWODY

DUŻY OKAZ BLAIRA

Jeden ze złowionych ostatnio na Iktus
karpi powyżej 30 kg

Specjalny okaz dla Hielke z Niemiec

Kolejny szybki karp Alana Blaira

DUŃSKA PRZYJEMNOŚĆ
Nazwisko Mortena „Gandalfa” Rasmussena nie jest obce czytelni‐
kom, gdyż często opisuje on swoje wyprawy karpiowe po własnym
kraju – Danii. Jak w większości krajów położonych w północnej Eu‐
ropie, wody karpiowe nie są tak często spotykane, jak w krajach po‐
łożonych bardziej na południu. Jednakże występują tam też i takie.
Morten udowadnia, że jeśli tylko wytężymy wysiłki, to również w
Danii możemy znaleźć odpowiednie łowiska.
Celem Mortena była 120-godzinna zasiadka nad dużym jeziorem
Soro. Mimo poprzedniego sukcesu, okazało się, że kolejna wyprawa
była bardzo szczególna. W sumie złowił on dwanaście karpi, co samo
w sobie jest świetnym wynikiem. Jednakże prawdziwym osiągnię‐
ciem jest to, że dwa największe karpie ważyły 20,5 kg i 20,8 kg i były
nie tylko rekordami życiowymi Mortena, ale również rekordami tego
jeziora. Łowił on głównie pod zwisającą nad wodą wierzbą w odle‐
głości 150 metrów na 16- i 12-mm kulki Manilla, a przynętą była
kulka Manilla Signature Squid. Złowił także dwie inne duże ryby o
wadze 18 kg i 17 kg oraz osiem ryb o wadze do 15 kg. Nic dziwnego,
że określił swoją zasiadkę jako najlepszą w swoim życiu – i wiem te‐
raz dlaczego.

Morten Rasmussen ustanawia
nowe standardy w Danii
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We wschodnich Niemczech jest wiele świetnych wód, choć naprawdę
duże ryby są często trudne do znalezienia. Tobias Steinbrueck wiedział,
że znalezienie czasu na ryby w najbliższej przyszłości będzie trudne, dla‐
tego przed narodzinami swojego drugiego syna marzył o złowieniu Gi‐
ganta, jednego z największych karpi z wyrobisk pożwirowych we
wschodnich Niemczech. Wszystko układało się pomyślnie i układ
gwiazd sprzyjał Tobiemu.W ciągu pięciodniowej zasiadki nad tym łowi‐
skiem udało mu się wyholować tego dużego karpia pełnołuskiego. Przy‐
nętą Tobiego były jego ulubione kulki Scopex Squid. Zanęcił łowisko
dużym dywanem z 7 kg 20-mm kulek, a na przyponie Blow Back Rig
miał założonyhaczykFangTwisterw rozmiarze 4.Na rybymusiał trochę
czekać, ale pewnego poranka zaczęły się one pojawiać w zanęconym
miejscu. Późnympopołudniem, kiedy ciszęprzerwałwkońcudźwięk sy‐
gnalizatora, Tobias od razuwiedział, że to jest ładna ryba.Duży karp peł‐
nołuski trafił do podbieraka po półgodzinnym, wyczerpującym holu.
Wisienką na torcie była waga, która wyniosła 27,3 kg.

Derek Harrison, który żyje od wielu lat w Holandii, łowi przez większość
swojego czasu na bardzo znanych wodach i ma niezłe sukcesy. Jednak na
jego liście życzeń było złowienie jednego lub dwóch okazów z olbrzymiego
zbiornika zaporowego na północy Francji –Orientu. Derek prowadzi uda‐
ne usługi przewodnictwa i oczywiście ma mniej czasu na własne wypady
wędkarskie. Jednakdzięki pomocy jegodobregoprzyjacielaDarrella Pecka,
mógł odhaczyć kolejny punkt ze swojej listy.
Rybymiały intensywnetarłokilkatygodniwcześniej iposzukiwałyterazpo‐
karmu, więc Derek miał szansę na ładny połów. Oczywiście łowienie na
Oriencie wymaga mnóstwa ciężkiej pracy i poświęcenia. O tej porze roku
poziom wody jest bardzo wysoki, a do większości miejsc można dostać się
tylko łodzią, gdyż głębokie lasy rozciągają się aż do samejwody.Znalezienie
odpowiedniegomiejsca jest trudne, ale gdy tylkoznajdzie się ryby,można je
z powodzeniem łowić. Udało mu się sięgnąć po cenne karpie z Orientu.
Rybą, która najbardziej go uradowała był duży, stary karp pełnołuski, który
był jużpo tarle.Nie zmartwił się tym, cowidaćpouśmiechuna jego twarzy.

Na wspaniałym łowisku Carplantis, którego właścicielem jest Koos
Walters, kilka ostatnich tygodni było bardzo owocnych. Na samym
początku Koos stwierdził, że chce stworzyć szczególne łowisko i tak
właśnie zrobił. Nie chodzi tutaj tylko o wielkość ryb, gdyż większość
karpi została dobrana z uwagi na ich wygląd, ale oczywiście także na
wagę. Bardzo znana ryba Fish of Two Halves właśnie po raz pierwszy
od sierpnia ubiegłego roku przekroczyła wagę 50 funtów i po złowie‐
niu ważyła 24,3 kg. Ale wielką wiadomością jest to, że złowiono
ostatnio także pierwszą sześćdziesiątkę. Dokonał tego angielski węd‐
karz Greg, który złowił rybę o nazwie Flower Power na zbiorniku
Neptun. Ryba ważyła imponujące 29 kg. Zbiornik ten ma tylko czte‐
ry podwójne stanowiska i aby wędkarze mogli łowić także wzdłuż
brzegów, to znajdują się one, co nietypowe, w czterech rogach jezio‐
ra. Ryby były łowione ze wszystkich stanowisk i w ostatnich kilku
dniach na każdym stanowisku złowiono ryby powyżej 22 kg.

SPEŁNIONE ŻYCZENIE DERKA

FLOWER POWER Z HOLANDII

Okazały Flower Power o wadze 29 kg

Szczęśliwy Derek Harrison
z pełnołuskim karpiem z Orientu

W ostatnich latach Szwecja stała się jednym z najbardziej skrywanych
sekretów w wędkarstwie karpiowym. Choć nie pływają tam potwory,
które można spotkać w innych krajach, to z całą pewnością są tam oka‐
załe ryby. Rośnie tam także zainteresowanie dużymi karpiami, a Szwe‐
cja ma ich mnóstwo. Jednocześnie szwedzcy wędkarze, choć bardzo
przyjacielscy, mocno chronią też to, co mają i jest to zrozumiałe. Z tego
teżwzględumamy jedynie skąpe informacje dotyczące połowu, a nazwa
łowiska jest nieznana. Niemniej ryba jest naprawdę piękna. Wiemy tyl‐
ko, że łowcą jest Jimmie Isacsson, a ryba ważyła 16 kg. Jimmie złowił
tego wspaniałego lustrzenia na wyblakłego żółtego waftera Signature,
który był położony na dnie zanęconym mrożonymi kulkami Manilla
moczonymi w zalewie Cloudy Manilla.

SZWEDZKI OKAZ

SPEŁNIENIE MARZEŃ TOBIEGO

Nieznany szwedzki okaz
Jimmiego Isacssona
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ędki? Spakowane. Przynęty? Spakowane. Łóżko, śpiwór i
namiot? Również spakowane… Jeszcze tylko prowiant i
można ruszać nad wodę, ale… Nie bez powodu artykuł

ten piszę w okresie letnim, gdy termometr za oknem pokazuje ponad
30℃. Jeżeli planujemy krótki, dwudniowy wyjazd, problem może nie
być aż tak istotny, ale dłuższa zasiadka to już nie lada wyzwanie i za‐
pewne każdy z nas będzie musiał się z tym problemem (wcześniej
czy później) zmierzyć. Otóż pytanie brzmi: jak przechować nasz pro‐
wiant, aby jak najdłużej zachował świeżość i wartości odżywcze?
Z moich obserwacji wynika, że bardzo niewielu karpiarzy wozi ze
sobą profesjonalne chłodziarki. Są one drogie, a do tego muszą być
zasilane gazem lub napięciem sieciowym 230V. Oczywiście uzyskany
efekt jest więcej niż zadowalający, ale to rozwiązanie generuje dość
wysokie koszty i znacząco zwiększa ilość sprzętu koniecznego do za‐
brania. Pół biedy, jeżeli na łowisku mamy dostęp do prądu. Jeżeli nie,
mocna przetwornica i duży, zapasowy akumulator na stałe zagoszczą
w naszym ekwipunku.
Innym rozwiązaniem są lodówki tzw. turystyczne. Mają zamontowa‐
ny w pokrywie wentylator i najczęściej zasilane są z gniazda samo‐
chodowej zapalniczki. Ich wydajność nie jest jednak wystarczająca.
Mogą co najwyżej schłodzić zawartość o kilka stopni w stosunku do
temperatury otoczenia. Można też do nich dokupić specjalne wkłady,
które zamrażamy i przed wyjazdem wkładamy na dno lodówki. Taki
„patent” działa całkiem nieźle, ale kilka wkładów znacząco zmniejszy
pojemność chłodziarki. Może się więc okazać, że do środka ledwie
wciśniemy masło, pomidora i małą puszkę z napojem.
A więc co zrobić, jeżeli nie chcemy zabierać takiego nadbagażu? Tu z
pomocą przychodzą wszelkiego rodzaju torby termoizolacyjne. Róż‐
nią się one od siebie rozmiarami, kształtem i pojemnością, ale ich za‐

sada działania jest identyczna. Od wewnętrznej strony są wyłożone
izolacyjnym materiałem przypominającym grubą folię aluminiową.
Ma to za zadanie uchronić zwartość torby przed wpływem wyższej
temperatury panującej na zewnątrz. Z pewnością nie jest to rozwią‐
zanie idealne, zwłaszcza podczas letnich upałów, ale przy umiarko‐
wanej temperaturze otoczenia pozwala bezpiecznie przechować
wrażliwe artykuły spożywcze nawet przez kilka dni. Podobne torby
stosuje się do przechowywania np. kulek lub gotowych ziaren. Efekt
będzie jeszcze lepszy, gdy do torby włożymy (wspomniane już wcze‐
śniej) zamrożone wkłady chłodzące. Pamiętajmy jednak, aby, będąc
już nad wodą, nie zostawiać takiej torby w namiocie. W ciągu sło‐
necznego dnia jego wnętrze nagrzewa się do ponad 40 stopni, a w ta‐
kiej temperaturze nie pomoże nam żadna, nawet najdroższa torba.
Producenci poszli też o krok dalej. Z połączenia termoizolacyjnej
torby i zestawu sztućców, stworzyli coś, co potocznie nazywamy food
bag lub (mówiąc po polsku) zestawem piknikowym. To nic innego
jak poręczna (często też bardzo pojemna) torba, w której główna ko‐
mora została wyłożona metalizowanym materiałem, a w osobnej kie‐
szeni znajdują się np. sztućce, talerze itp. Takie zestawy przeznaczone
są dla jednej lub kilku osób, w zależności od wybranego modelu tor‐
by. Jakby tego było mało, niektóre egzemplarze wyposażone są jak
mała, przenośna kuchnia. Możemy w nich znaleźć takie rzeczy jak:
pojemniki na przyprawy, mały ręcznik, kubki, deska do krojenia,
garnek, czajnik, a nawet korkociąg, termos czy też pojemnik na…
mleko lub śmietankę do kawy.
Poniżej przedstawiam kilka wybranych modeli toreb, jakie możemy
znaleźć obecnie na rynku. Są wśród nich zarówno pojedyncze zesta‐
wy sztućców, jak i typowe food bag, więc mam nadzieję, że każdy
znajdzie coś odpowiedniego dla siebie.

W

FOOD BAGS I TORBY
TERMOIZOLACYJNE

tekst | foto:ARKADIUSZKACZOROWSKI
a.kaczorowski@karpmax.pl
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Anaconda Tableware Bag I
Cena: 150 zł

Zestaw turystyczny firmy Anaconda. Wykonany został z nylonu (600D), a usztyw‐
nionykufer zamykany jest nadwustronnyzamekbłyskawiczny.Wśrodkuznajdzie‐
my kompletną zastawę dla dwóch osób, składającą się z plastikowych talerzy, noży,
widelców, łyżeczek ikubkówzestali szlachetnej.Wzestawieznajdują się takżemeta‐
lowe pojemniki namleko i cukier orazmały ręcznik.Miejscaw środku zawiele nie
ma, apojemnikinamleko i cukier swojąpojemnościąpozwolą zrobić zapas tychar‐
tykułównajwyżejna jedendzień.Szkodateż,żeproducentniewziąłpoduwagęważ‐
nej sprawy.Otóżwzestawiepróżno szukaćnormalnych łyżek, aprzecieżwielu znas
lubina rybkachzjeść zupkębłyskawiczną lubugotować sobie cośna świeżo, a jedze‐
nie płynnychpotrawmałymi łyżeczkamimożeokazać się nieco czasochłonne i kło‐
potliwe. Tableware Bag jest więc idealną propozycją dla tych osób, które nie
potrzebują typowej, dużej torby na jedzenie lub wybierają się na krótsze zasiadki.
Wymiary: szer. 33× gł. 27×wys. 12 cm.

Torba firmy MAD, to poręczny zestaw obiadowy dla dwóch osób,
mieszczący się w małej, kompaktowej torbie wykonanej z nylonu
300D. W komorze głównej (zapinanej na zamek) znajdziemy jeden
duży termos, 3 pojemniki na żywność, dwa noże i dwa widelce oraz
zestaw do soli i pieprzu, dwa plastikowe kieliszki i ściereczkę. Z przo‐
du torby znajdziemy też niewielką, zapinaną kieszonkę na drobniejsze
akcesoria. Na górze torby znajduje się poręczny uchwyt, a po bokach
mamy odpinany, regulowany pasek naramienny. Małym minusem jest
brak w komplecie łyżek lub chociażby łyżeczek do herbaty. Wymiary:
szer. 22 × gł. 15 × wys. 28 cm.

MAD Carp Picknick Set For 2
Cena: 160 zł

NA
KRÓTKIE
ZASIADKI

PORĘCZNY
ZESTAW
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Voyager to „zawodnikwagi ciężkiej” w pojedynku food bags.Wykonany został
z wodoodpornegomateriałuHydratec (poliester o gęstości 1050D) i składa się
z dwóch oddzielnych komór. Dolna, wyłożonamateriałem termoizolacyjnym,
ma termiczne plisy chroniące przed dopływem ciepła oraz wpinaną, termo‐
izolowaną pokrywę. Po bokach znajdują się kieszenie na drobniejsze artykuły,
które również od środka wyściełane są materiałem izolacyjnym. Ponadto tor‐
ba ma odlewany spód oraz wieko, co sprawia, że zawartość jest dobrze zabez‐
pieczona przed np. zamoczeniem lub zgnieceniem w transporcie. W górnej
(nieizolowanej) komorze, znajdziemy dwa kwadratowe talerze, 2 ceramiczne
kubki oraz kompletmetalowych sztućców (dwa noże, dwawidelce, dwie łyżki,
jedna mała łyżeczka). Ponadto w zestawie znajduje się poręczny korkociąg,
nożyk i otwieracz do butelek, deska do krojenia, ręcznik oraz cztery plastiko‐
we pojemniki (np.
na sól, kawę i cu‐
kier). Torba wyposa‐
żona jest w rączki
transportowezpianki
EVA, wygodny, zdej‐
mowany pasek na ra‐
mię oraz dwukie-
runkowe,wytrzymałe
zamki. Na tylnej ścia‐
nie znajduje się rów‐
nież fartuch służący
do przypięcia torby
na czas transportu‐
.Wymiary: szer. 46 ×
gł. 55×wys. 32cm.

Fox Voyager 2 Man Cooler
Cena: ok. 550 zł

TORBA
WYSOKIEJ
KLASY

Torba firmy Tandem Baits zo‐
stała tak zaprojektowana, że z
powodzeniem może otrzymać
miano „przenośnej kuchni po‐
lowej”. Obszerna komora głów‐
na (wymiary 42 × 30 × 26 cm)
wyłożona jest materiałem ter‐
moizolacyjnym, a w dodatku
ma wypinane przegrody. Po‐
zwala to namdopasować układ
wewnętrzny do naszych po‐
trzeb. Materiałem termoizola‐
cyjnym został również pokryty
dekiel, a cociekawe,wpokrywie
torby znajduje się specjalna kie‐
szeń na pełnowymiarową deskę
do krojenia, którą oczywiście
producent załącza w komplecie.
Z przodu torby znajduje się
mniejszakieszeń (wymiary33×
35 × 10 cm), w której znajduje
się cały „oręż” przydatny pod‐
czas przygotowywania posił‐
ków. Znajdziemy w niej
zastawę stołową dla dwóch
osób w postaci talerzy, kom‐
pletu solidnych sztućców (2 ×
nóż, 2 × łyżka, 2 × widelec, 2 ×

łyżeczka), 2 kubków z nierdzewnej stali, 2 pojemników na
przyprawyoraz ręcznikaz logotypemTandemBaits. Jakprzy‐
stało na produkty tej firmy, torba Phantom ma mocne, dwu‐
kierunkowe zamki błyskawiczne, uchwyty do noszenia,
szeroki, wypinany (antypoślizgowy) pas naramienny, a dolna
część torby została pokryta mocną tkaniną PVC Ball Leather
oraz twardymi (jeżowymi) stópkami. Wymiary: komora
główna szer. 42 × gł. 30 × wys. 26 cm, kieszeń szer. 33 ×
gł. 35 × wys. 10 cm.

Tandem Baits Phantom Food Bag
Cena: 350 zł

JAK
KUCHNIA
POLOWA
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DinningThermoBag toduża torba, której głównakomoraorazwiekowyście‐
łane są warstwą termoizolacyjną. W bocznych kieszeniach pomieścimy nie‐
zbędne akcesoria, a duża kieszeń z przodu wyposażona jest w kompletny
zestawobiadowydladwóchosób.Zawiera on dwa plastikowe talerze, pełny
komplet sztućców, pojemniki na cukier i sól (z uszczelnieniem z silikonu),
deskę do krojenia, nóż piłkę (np. do pieczywa), dwa termokubki oraz
otwieracz do kapsli (z korkociągiem i nożykiem), a całości dopełniają dwa
małe ręczniki frotowe. Muszę tu zwrócić uwagę na drobny, ale istotny
szczegół. Otóż przedni panel został bardzo dobrze i funkcjonalnie zapro‐
jektowany.Wystarczyodpiąć zamekprzedniej kieszeni, awszystkowśrod‐
ku mamy przejrzyście poukładane i dostępne w zasięgu ręki. Torba
wykonana została z mocnego poliestru w kamuflażu z serii CamoCode,
ma uchwyty do przenoszenia oraz odpinany pasek naramienny i solidne
zamki błyskawiczne, a jej dno zostało pokryte wodoodporną, gumowaną
tkaniną. Wymiary: szer. 47× gł. 25×wys. 30 cm.

Mivardi Dinning Thermo
Bag CamoCode
Cena: 310 zł

Propozycja firmy Radical to dwukomorowa torba do przechowywania jedze‐
nia. Wykonana została z poliestru, a większa komora wyłożona jest od środ‐
ka materiałem termoizolacyjnym. Klapyzapinanesąnazamkibłyskawiczne,ado
noszeniamamydwauchwytywszytepoobubokach torby.Zcałąpewnością torba ta
nie grzeszy zbyt dużą po‐
jemnością, ale na pewno
zmieści się w niej dwu‐
dniowy zapas np. mleka,
masła i sera dla jednej
osoby. Choć After Dark
Cooling Bag przeznaczo‐
ny jest na żywność,moim
zdaniem świetnie nadaje
się również do transportu
i przechowywania kulek.
Część termoizolowaną
możemy zagospodaro‐
wać na przynęty, a w dru‐
giejmożemyumieścić np.
booster,dip lubrakietęza‐
nętową. Niestety, ale mu‐
szę tu wspomnieć, że
torby tej nie można kupić
w żadnym znanym mi
sklepie internetowym.
Wymiary: szer. 34 × gł. 26
×wys. 26.

Radical After Dark Cooling Bag
Cena: 100 zł (sugerowana cena detaliczna wg katalogu)

Z DWIEMA
KOMORAMI

DOBRY
PROJEKT
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Nakoniecmała podpowiedź, choć niektórzy zWas pewnie ten sposób znają.
Otóż podobny efekt, jakw torbie termoizolacyjnej, uzyskamy za pomocą
styropianowego pojemnika.Wystarczy udać się do hurtowni lub sklepu
zoologicznego, gdziemożemy taki pojemnik nabyć. Za takie „pudełko”,
o pojemności około 30 litrów, zapłacimyniewięcej jak 30–40 zł.Do tego
wystarczy dokupić kilkawkładów chłodzących (najtańsze kosztują ok. 4 zł

za sztukę) imamy gotową lodówkę turystyczną. Całośćwyniesie niewięcej
jak 50 zł. Taki pojemnik jest dośćwytrzymały, lekkiw transporcie, łatwo się
go czyści, a co najważniejsze, jest całkowiciewodoodporny, a jegowielkość
możemydopasować do indywidualnych potrzeb. Jedynyminus tego
rozwiązania jest taki, że jeżeli nie chcemy jeść nadwodą palcami,musimy
pamiętać o spakowaniu sztućców lub turystycznego niezbędnika.

Daiwa Infinity Cooler Bag
Cena: 130 zł

Produkt firmy Daiwa to torba rekomendowana do transportu zarówno żywności,
jak i przynęt. Wykonana jest z poliestru (1200D), a całość łącznie z deklem pokryta
jest termoizolacyjnym materiałem. Jak w każdej torbie tego typu, środek jest w peł‐
ni wodoodporny, a wnętrze można łatwo czyścić za pomocą wody i np. szczotki.
Do przenoszenia torby służą boczne uchwyty oraz pas naramienny, który został
dodatkowo wyposażony w miękki, profilowany naramiennik. Po bokach torby
znajdziemy również dwie, elastyczne, siatkowane kieszenie na drobniejsze akceso‐
ria. Wymiary: szer. 32 × gł. 26 × wys. 25 cm.

Torba piknikowa Logicookwykonana zo‐
stała z mocnego i lekkiego materiału Rip-
Stop600Dipokryta jestkamuflażemzse‐
rii MCP. Główna komora podzielona zo‐
stała na dwie części. Jedna (niecowiększa)
wyściełana jestmateriałem termoizolacyj‐
nym, natomiast druga (mniejsza) ma
osobne wieko i wyłożona została gumo‐
waną tkaniną, co zapewnia jej niemal cał‐
kowitą wodoodporność. Termicznie
izolowana jest również pokrywa torby, w
której na całej długości znajduje się dodatkowa kieszeń na drobniejsze akcesoria. Dwie

mniejsze kieszenie po bo‐
kach pozwolą nam spako‐
wać inne, potrzebne
artykuły, a z przodu torby
znajdziemy zewnętrzny
(również termoizolowany)
uchwyt na butelkę oraz kie‐
szeń, w której znajduje się
komplet obiadowy dla
dwóch osób. W zestawie
znajdziemy oczywiście
sztućce (2 × nóż, 2 × wide‐
lec, 2 × łyżka), nóż i deska
do krojenia chleba, 2 kubki,
2 talerze, a także solniczkę,

pieprzniczkę, niezbędnik turystyczny (korkociąg, otwieracz
dobutelek inożyk)oraz ręcznik.Torbamaoczywiścieuchwy‐
ty do noszenia oraz grubo wyściełany, regulowany pas nara‐
mienny, a jej dno zostało pokryte gumowaną tkaniną.
Wymiary: szer. 60× gł. 31×wys. 34 cm.

Prologic Logicook Feast Bag
Cena: 530 zł

PEŁNA
TERMO-
IZOLACJA

DO
ŻYWNOŚCI
I PRZYNĘT





060 | KARPMAX

KLA
MOT

Y

PRZEGLĄD KARPIOWEGO RYNKU

NOWOŚCI SPRZĘTOWE

Bardzo uniwersalny model
na 6 nogach. Dzięki gałkom
do regulacji nachylenia części pod
głowę,możnaustawić jeniemalpionowo,dzięki czemułóżkomożnawy‐
korzystywaćjakofotelwczasiednia.Bardzokompaktoweilekkie.Podob‐
nie jak w całej ofercie łóżek i krzeseł Commander zastosowano tu
wodoodporny i oddychającymateriał, który jest łatwywutrzymaniu
czystości, zaś zewnętrzna częśćmateraca jest pokryta całkowiciewo‐
doodpornym materiałem o strukturze rip-stop w kamuflażu MCP

(MimicConcealmentPattern).Model tenma6 re‐
gulowanych nóg z obrotowymi stopkami o po‐
większonej powierzchni. Wymiary ramy: dł.
205 cm, wys. od 35 cm do 50 cm, szer. 75 cm,
waga 8,8 kg. Sugerowana cena detaliczna:
844 zł.

www.prologicfishing.com

prologic

Łóżko Commander Travel

daiwa

Łóżko Infinity XL
Szerokie, bardzo solidne aluminiowe łóżkokarpiowena 6nogach.Opar‐
cie z miękkim wypełnieniem na wysokości głowy obszyte neoprenem,
wodoszczelneobszyciedołu łóżka. Szerokie stopki stabilnie stoją również
na miękkim podłożu. Materiał obszycia: 100% poliester 600D pokryty
PVC. Waga: ok. 8,50 kg. Wymiary: 212 × 90 × 46 cm.
Sugerowanacenadetaliczna:odok.1010zł.
www.daiwa.info.pl

mikado

Plecionka Mollia
Plecionka przyponowa, zaraz po haczyku, to naj‐
ważniejszy element zestawu typu first contact. Jed‐
nakwprzeciwieństwie dohakamusi onawytrzymać
owiele więcej.W gręwchodzą nie tylkowielkie prze‐
ciążenia, ale i wszelkie możliwe podwodne przeszkody,
które mogą zakończyć nasz hol w ułamku sekundy. Dlatego
Mikado stworzyło plecionkę dla najbardziejwymagających. Jest bardzomoc‐
nanawęzłach i odpornanaprzetarcia.Okrągła, i conajważniejsze, neutralnie
tonąca, dzięki czemu idealnie układa się na każdympodłożu, niewzbudzając
podejrzeń ryb.
www.mikado.pl

Radical

After Dark Rod Pod
Mocny rod pod z rozkła-
danyminogami i środkową
ramą. Stojak doskonale
sprawdzi się na dużych je‐
ziorach, ale może być uży‐
wany również na rzekach
o średnim uciągu. Całość utrzy-
mana w kolorystyce czarnego matu.
Długość 120 cm, szerokość 85 cm
iwysokość 70 cm. Sugerowana
cenadetalicznaod: 382,30 zł.
www.zebco-europe.biz/pl

Carp gravity

Bio dip – Sea Creatures
Płynny pokarmwpostaci dipu
z dodatkami całych i zmikso‐
wanych morskich stworzeń.
Bogaty w białka zwierzęce,
ekstrakty i przyprawy.Dostęp‐
ne smaki: Bloodworm / Ca‐
viar,WildKrill, Zołza. Cena za
120 ml. Sugerowana cena de‐
taliczna: 24,90 zł.
www.carpgravity.pl
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Wędziska Spomb™
Spomb jest topową marką znaną wszystkim
karpiarzom z całego świata dzięki słynnym rakietom
zanętowym. Firma ta wprowadza do swojej oferty także wę‐
dziskaprzeznaczonewłaśniedoużyciarakiety.Tenowewędziskasąza‐
projektowane do rzucania rakietami Spomb™ oraz Fox Impact Spod™.
Zbudowane są na tych samych, wysokiej jakości, sprawdzonych i pewnych blan‐
kach, cowędki FoxHorizonX4. Blankwędzisk Spombwyróżnia się najwyższej jako‐
ści, wysokomodułowym włóknem węglowym z żywicą międzywarstwową. Wędziska mają
wielokierunkowe włókna nano oraz czarne przelotki Minima. Przelotka prowadząca 50 mm we
wszystkich trzechmodelach. 18mmuchwyt kołowrotka FujiDPS.Dostępne są trzymodele: 12ft
MediumRange, 12ftLongRange i 13ftLongRange.
www.foxint.com

prologic

Strzałówka z plecionki Akua 30 lbs
To unikatowy produkt, zawierający plecionkę i fluorocarbon, które wspólnie tworzą bardzo
wytrzymały, a jednocześnie amortyzujący materiał przyponowy. Akua jest idealnym
rozwiązaniemnadużą rybę łowionąnakrótkimdystansie, szczególniew zarośniętych, pełnych
zaczepów i kamieni rzekach, pełnych silniewalczących ryb.Mawysokąwytrzymałość – 30 lbs.
Dodatek pasm z fluorocarbonu zapewnia dużą szybkość tonięcia i zwiększa wytrzymałość.
Kolorystyka plecionki to zielony kamuflaż, przypominający wodną roślinność. Na szpuli
znajduje się 10metrów.Sugerowanacenadetaliczna: 61 zł.
www.prologicfishing.com

Dragon

Walizka na akcesoria
Ciekawa konstrukcja tej walizki wprowadza nowy
standard pakowania wyposażenia wędkarskiego w
samochodzie (przyczepie) czy luku bagażowym
na czas podróży. Dzięki przemyślanej konstrukcji
walizki można bezpiecznie zapakować setki dro‐
biazgów w pudełkach i woreczkach, potrzebnych
podczas długiej zasiadki karpiowej. Walizka nada‐
je się do przechowywania akcesoriów i podpórek
(fajek) używanych do Method Feedera. Wielo‐
funkcyjne wieko walizki ma komorę oraz przegro‐
dę z zamkiem błyskawicznym. Sugerowana cena
detaliczna: ok. 350 zł.
www.firmadragon.eu

DAIWA

Kołowrotek Emblem
Spod 35 SCW QD
Kołowrotek przeznaczony do używania w
zestawie ze spodem, do nęcenia rakietą.
Jest to nowa konstrukcja, uzupełniająca
ofertę, obok klasycznego Emblem Spod z
odwróconym stożkiem szpuli.
Charakterystyczną cechą jest
zastosowanie dwóch klipsów na żyłkę.
Mechanizm kołowrotka opiera się 6
łożyskach kulkowych i ma system
ślimakowego posuwu szpuli.

Zastosowanie hamulca QD (Quick
Drag) pozwala na używanie tego
kołowrotka także do łowienia.
Sugerowana cena detaliczna: od
ok. 650 zł.
www.daiwa.info.pl

Tandem baits

Gravity Super Leaders 45 lb /
10 m Zarośla Kamuflaż
Innowacyjny, szyb‐
ko tonący lider
bez ołowiu,
wiotki, łatwy w
zaplataniu. Spe‐
cjalne włókna
PTFE są mate‐
riałem wytrzyma‐
łym i dużo cięższym
niż woda, przez co toną jak kamień. Włók‐
na HMPE Dyneema są natomiast ekstre‐
malnie mocne i odporne na przetarcie.
Połączone tworzą niezwykle wytrzymałą
plecionkę, odporną na przecieranie, a jed‐
nocześnie miękką i szybko tonącą. Matowe
wykończenie tłumi refleksy świetlne i nie
płoszy ostrożnych karpi. Specjalnie zapro‐
jektowany marmurkowy splot gwarantuje
plecionce unikatowy kamuflaż pośród ro‐
ślinności. Na szpuli jest 10mplecionki.
www.tandembaits.com



062 | KARPMAX

KLAMOTY | PRZEGLĄD RYNKOWEJ OFERTY

fox

Łóżka w systemie
Flatliner 6 & 8 Leg
Górna, środkowa i dolna
część łóżka korzysta ze
składanej konstrukcji, któ‐
ra wspiera odcinek lędź‐
wiowy i występuje na całym
spodzie łóżka. Nowy poziom
komfortuuzyskanodziękiwewnętrz‐
nemumateracowi,któregospódzbudo‐
wany jest z pianki o wysokiej gęstości i
grubości50mm,awierzchstanowibardzomięk‐
kie wypełnienie ze sztucznych włókien. Całość
jest podszyta doskonałej jakości mikropolarem.
Zewnętrznybrzegmateracawykonany jest z nie‐
co gęstszej pianki, co zwiększa wygodę oraz
ochronęmateraca wmiejscu styku z ramą łóżka.
Zewnętrzna powłoka materaca ma także
wzmocnienia w okolicy zawiasów, aby uchronić
materac przez przetarciami. Całości łóżka dopeł‐
nia podniesiona część napoduszkę,wykończona
takżemateriałemFoxCamo.

Łóżko Flatliner ma wymiary 84 cm × 215 cm i
występujewwersjachz8 lub6nogami.Wersjana
8 nogachważy 16 kg ima po dwie nogi w dolnej
i górnej części łóżka oraz cztery nogi w części
środkowej. Łóżko to przeznaczone jest dla tych
wędkarzy, którzy potrzebują bardzomocnej i sta‐

bilnej konstrukcji na całej jegodługości. Łóżkona
6 nogach ma pojedyncze nogi w dolnej i górnej
części oraz 4 nogi w części środkowej. Ma mniej‐
szą wagę – 14,75 kg oraz bardziej poręczne roz‐
miary po spakowaniu. W pełni regulowane nogi
są terazdłuższe,dzięki czemuotrzymujemywięk‐
sząprzestrzeńna rzeczypod łóżkiem.Nowy me‐
chanizm regulacji Spring Lok pozwala teraz
na łatwe wypoziomowanie łóżka przy

pierwszym rozstawieniu. Minimalna
wysokość to 38 cm, a maksymal‐

na – 52 cm. Podwójne zawiasy
umożliwiają spakowanie łóżka
również z przymocowanym
śpiworem, a po spakowaniu
możemy przenieść łóżko za
pomocą dodanej rączki

transportowej. Zamek mocu‐
jący śpiwórna spodziemateraca

pozwala przypiąć dowolny śpi‐
wór Flatliner. Łóżka te mogą być
równieżużywanez innymimodela‐
mi śpiworówFoxa.
www.foxint.com
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rhino

Zaburtowy silnik Cobold
Zaburtowy silnik elektryczny Rhino Cobold. Mały i zwrotny. Przy swojej sile
ciągu wynoszącej 18/24 funt, Cobold jest przeznaczony do montowania w
pontonach i kajakach. Podobnie jak jegowiększybrat, oferuje optymalne zuży‐
cie energii umożliwiające dłuższą pracę przy takiej samej pojemności akumu‐
latora. Ma on przełącznik „forwards” (do przodu), „off" (wyłączony) i
„backwards” (do tyłu), a także oferuje wybór dwóch prędkości. Głębokość
śruby napędowej w wodzie oraz opór steru regulowane są bezstopniowo za
pomocą śrub. Rumpel można wsunąć do głowicy silnika w celu zaoszczędze‐
nia miejsca podczas transportu. Wał jest wyposażony w element złączny,
umożliwiający złożenie się silnika w przypadku natrafienia na przeszkodę.
Rhino Cobold jest łatwy, komfortowy i bezpieczny w obsłudze. Sugerowana
cena detaliczna: od 490 zł.
www.zebco-europe.biz/pl

REKLAMA
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prologic

Namiot Commander Frame-X1
Namiot z poszyciem z materiału Storm Safe
Tex z membraną klimatyczną o
wodoodporności 10 000 mm słupa wody i
zewnętrzną powłoką hydrofobową DWR.
Struktura materiału Rip-Stop zwiększa jego
wytrzymałość mechaniczną. Namiot ma
wzmocnione i podklejone szwy. Nowa wersja
łącznika X zapewnia większą stabilizację
konstrukcji i ułatwia jego rozstawianie.
Rama jest wykonana z rurek z wysokiej
jakości stopu aluminium. Metalowe gniazda
do śledzi z elastycznymi naciągami,
dołączone wytrzymałe śledzie. Namiot
Commander Frame-X1 oferuje dużą
przestrzeń wewnętrzną, pomieści duże łóżko
karpiowe i bagaż. Podłoga z bardzo
wytrzymałej, silnie gumowanej tkaniny,
mocowana za pomocą sprzączek i rzepów.
Okno z moskitierą w ścianie tylnej oraz na
drzwiach wejściowych. Drzwi wejściowe
mają dwukierunkowe zamki. Opcjonalna
narzuta i front w całości wykonany z
moskitiery, który pasuje zarówno do
namiotu, jak i do narzuty. Namiot występuje
w dwóch wersjach. Wymiary namiotu
Commander Frame-X1 to: wys. 145 cm, szer.
265 cm, dł. 165 cm. Waga wynosi 8,2 kg. Po
założeniu narzuty zwiększa się szerokość do
270 cm i długość do 180 cm.

Wymiary wersji Commander Frame-X1 Low
Profile: wys. 115 cm, szer. 235 cm, dł. 145 cm.
Waga tej wersji wynosi zaledwie 6,7 kg.
Szerokość i długość po założeniu narzuty
wzrastają do: 245 cm i 160 cm.
Sugerowana cena detaliczna: wersja
standardowa – 2030 zł. Low Profile – 1550 zł,
akcesoria od 270 zł do 1300 zł.
www.prologicfishing.com
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Tandem baits

Wędziska Green Phantom i Enforcer SST
Dynamiczne i szybkie blanki wędzisk Phantom Green oferują świetne
możliwości rzutowe. Wykonane są z lekkich blanków o małej średnicy Su‐
per Slim, z wysokowęglowej maty węglowej 30 TON z niewielkim dodat‐
kiem żywicy. Pozwala to na wysoką dynamikę rzutu i szybkie „gaszenie”
drgań po rzucie. Poza tym zostało zredukowane skręcanie się blanku, co
poprawia dokładność rzutu. Wędziska charakteryzują się progresywną ak‐
cją, z dużą rezerwą mocy w dolniku. Uchwyt do kołowrotka Fuji, przelotki
SiC ze wzmocnionymi ramkami wykonanymi ze stali nierdzewnej (Gun

Smoke). Gama składa się z kilkumodeli: Green Phantom10 ft / 3 lb
(idealna wędka do łowienia z łodzi); Green Phantom

12 ft / 2,75 lb (do łowienia na czystej wodzie); Green Phantom 12 ft /
3 lb (uniwersalne wędzisko); Green Phantom 12 ft / 3,5 lb (do łowie‐
nia w ciężkich warunkach); Green Phantom 13 ft / 3,5 lb (wędziskorzu‐
towe);GreenPhantom12ft / 5,5 lb (mocny spod).
Enforcer SST to trzyczęściowe wędziska uniwersalne. Mają paraboliczną
akcję i spory zapasmocywdolniku. Lekki blank typu Slim, wykonany jest
z włókna węglowego w technologii Dual Traper. Typowy dla tej serii jest
minimalistyczny, nowoczesny design.Wędziskawyposażonowprzelot‐

ki Hardloy. Seria składa się z 3 wędzisk: 12 ft / 3,0 lb; 12 ft /
3,5 lb; 13 ft / 3,5 lb.

www.tandembaits.com

anaconda

Storm Cap Swivel
Storm Cap Swivel zakłada się na sztycę
parasola albo namiotu / parasola, co
umożliwia przykręcenie dodatkowej sztycy i
poprawę stabilności.
www.saengerpolska.pl

REKLAMA
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Kołowrotki Dominator DTX
Flagowy model kołowrotka karpiowego z
wolnym biegiem. Z uwagi na przeznacze‐
nie i wielkie przeciążenia podczas walki z
dużymiokazami, całośćkonstrukcji cha‐
rakteryzuje się najwyższymi parametra‐
mi wytrzymałościowymi. Szpule o dużej
pojemności żyłki umożliwiają zastosowa‐
nie do dalekich wywózek. Wkomponowana
w mechanizm ślimakowa przekładnia odpo‐
wiadaza idealnierównynawójżyłkinaszpuli.
Szpula główna z duraluminium, lekka szpula
zapasowa grafitowa. Przedłużona, 5-letnia gwarancja.Wielkości: 650 i 750.
www.jaxon.pl
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Carp spirit

Magnum X5
Topowa seria wędzisk Magnum X5 Carp wykona‐
nych z wysokomodułowego, 40-tonowego węgla NMC
(Nano Matrix Carbon), dzięki czemu blanki mają bardzo małą
średnicę, a jednocześnie duży zapas mocy. Uzyskano ją po intensywnych
testachprzeprowadzonychwceluosiągnięcia idealnejrównowagimiędzyzdolno‐
ścią kija do ekstremalnych rzutów a szczytówką na tyle elastyczną, aby zamortyzować
szarpnięcia rybywkrytycznychmomentachholu.WędziskaMagnumX5sąwyposażonewnaj‐
wyższej jakości komponenty,w tymblankw technologiiASF i uchwyt kołowrotkaCarbonClone.Do‐
stępnemodele: 3,96m / 3,50 lb; 3,66m / 3,50 lb; 3,66m / 3,0 lb.Sugerowanacenadetaliczna: ok. 800zł.
www.normark.pl

Carp gravity

Bluza oliwkowa
Wysokiej jakości modna, ciepła bluza z kapturem.
Kaptur regulowany sznurkiem ściągającym. Bluza z
wysokiej klasybawełny czesanej, z przodukieszeńkan‐
gurka. Z przodu na ramieniu haftowane logo Carp
Gravity. Z tyłu duży haft z logiem Carp Gravity. Suge‐
rowana cena detaliczna: 99,90 zł.
www.carpgravity.pl

mikado

Minicęgi

Niezwykle uni‐
wersalne szczypce w bar‐
dzo kompaktowych rozmiarach,
wykończone ergonomicznym gumo‐
wanym uchwytem. Wielofunkcyjne
wykończenie pozwala zarówno na
cięcie żyłki, otwieranie kółek łączniko‐
wych oraz użycie szczypiec jakomniej‐
szychkombinerek.
www.mikado.pl

mikado

PVA siatka z tubą
Przeznaczona do punkto‐
wego zanęcania, występu‐
je w różnych średnicach
oraz czasach rozpuszcza‐
nia, co pozwala na dobór
odpowiedniego typu do
warunków połowu. Siatka
naciągnięta na tubę
znacznie ułatwia nasypy‐
wanie zanęty. Siatki do‐
stępne sąw szerokościach:
44, 37, 23, 18 mm.
www.mikado.pl

Tandem baits

Plecionki przyponowe
Tandem Baits rozszerzył swoją gamę plecionek przypono‐
wych. Teraz sąwytrzymalsze na zerwanie i bardziej odporne
naprzetarcie. LimpitLeadcore to ciężki imiękki leader, który
błyskawicznie tonie i całkowicie przylega do dna. Hybraid
Complex to cienka plecionka o dużej mocy i odporności na
ścieranie. Muscle Braid – jej dwie główne zalety to odpor‐
ność na ścieranie i niesamowita wytrzymałość na zerwanie.
Tonąca Gravity Silk zaprojektowana została w celu idealnego
wtopieniasięwotoczenie.StealthSilk jestplecionkąoperfekcyj‐
nie zbalansowanej pływalności.Wolno tonąca,miękka, zapew‐
nia wyjątkowo naturalną prezentację przynęty. Stealth Silk
Stripper - perfekcyjniewybalansowanaplecionka.Wolno toną‐

ca linka z miękkim rdzeniem,
otoczona otuliną o dużej od‐
pornościnaprzetarcie.
www.tandembaits.com

dragon

Podbierak owalny
Podbierak o owalnym kształcie, oferowany w
wersji dwuczęściowej (uchwyt składany tele‐
skopowo), wyposażony w zatrzaskowy łącznik
pomiędzy koszem z siatką a uchwytem. Siatka

wykonana ze specjalnej, bardzomocnej i szybkosch‐
nącej przędzy, pokrywanej miękkim tworzywem.

Wielkość siatki kosza 75 × 65 cm, długość 235 cm. Podbierak, z uwagi na so‐
lidną konstrukcję i sztywną obręcz kosza, znajdzie zastosowanie podczas
podbierania mniejszych karpi wśród gęstych roślin. Sugerowana cena deta‐
liczna: ok. 220 zł.
www.firmadragon.eu



Jednościenny namiot z wytrzymałego, wysokiej jakości nylonu
210D (slup wody 8000 mm) i bardzo stabilnego aluminiowego
stelażu z wytrzymałymi złączami. W środku jest miejsce na 2
łóżka. Namiot wyposażonowdwa boczne oknawpanelu fronto‐
wym (z moskitierą do otwierania i zamykania) podwójne okno z
moskitierą w tylnym panelu (optymalna cyrkulacja powietrza),
oraz okno frontowe również z moskitierą, całkowicie zamykane
+ przezroczyste okno. Podłoga z PVC jest wypinana. W komple‐
cie jest 15 śledzi Metal-End-Tent-Pegs, oraz torba transportowa

z poliestru 600 D z wodood‐
porną powłoką PVC. Waga
ok. 13,2 kg. Wymiary trans‐
portowe: 140 × 30 × 30 cm,
wymiary po rozłożeniu: 194
× 320 × 310 cm.
www.saengerpolska.pl

anaconda

Cusky Dome 190

anaconda

Solid Nubrolly
Parasol wyposażony w wyjątkowo
wytrzymałą, szczelną powłokę High
Tech. Aby zwiększyć wytrzymałość i

odporność na uszkodzenia parasola,
śrubę blokującą do

regulacji wysokości
wykonano z metalu, a

szpic do wbijania w ziemię z
aluminium.Rozpiętość czaszy:
3,05 m.
www.saengerpolska.pl
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owner

Haczyki C-7, C-8 i przypony do MF
Japońska firma Owner zaprezentowała nowe haki karpiowe: C-7
Carp Up i C-8 Carp Down, oraz całą serię gotowych przyponów do
Method Feedera.
Haczyki karpiowe wykonane są z kutej stali węglowej z czarnym po‐
łyskiem. Już sama nazwa haczyków – sugeruje ich zastosowanie:
Carp Down do zestawów dennych, Carp Up do pływających.
Główną cechą charakterystyczną haków C-7 Carp Down jest wyraź‐
nie wydłużony trzonek. „Long shank” w połączeniu ze specjalnie
profilowanym oczkiem (odgiętym do wewnątrz) oraz prostym gro‐
tem to hak, z którego bardzo trudno wypiąć się rybie podczas holu.
Idealnie współpracuje z przynętami tonącymi. Dostępne wielkości:
2-4-6. Oferowana jest też wersja C-7 Carp Down BL (Barbless), bez
zadzioru, co przydaje się na niektórych łowiskach specjalnych, gdzie
coraz częściej wymagane jest używanie haków bezzadziorowych. C-7
Carp Up to popularne „banany” do łowienia na bogatą gamę przynęt
pływających. Dobrze przemyślany kształt doskonale zapina rybę i
jest bardzo trudny do wyplucia. W rozmiarach: 2-4-6.
Dla szerokiej rzeszy miłośników Method Feedera Owner przygoto‐
wał serię gotowych przyponów, w trzech wersjach (w zależności od
sposobu mocowania przynęty): Quick Stop ze stoperem, Pellet Band
z gumką oraz Spear z wkrętem. Wszystkie przypony mają długość

10 cm, zaś do wyboru są 3 średnice żyłki: 0,18mm,0,20mmi0,22mm
(jedynie w zestawach Spear bez 0,18 mm). Wielkość zastosowanych ha‐
czyków to: 6, 8, 10 , 12, 14 (w zależności od grubości przyponu). W ofer‐
cie są też zestawy z haczykami bezzadziorowymi (wersje Quick
Stop i Pellet Band). W każdym opakowaniu jest 6 gotowych przypo‐
nów.
www.jaxon.pl
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daiwa

Wędziska Windcast Carp
W nowej serii Windcast oferowane są 3 rodzaje wędzisk karpiowych: Windcast Carp,
Windcast Stalker Carp i Windcast Spod Carp. Windcast Carp zbudowany jest na
smukłym, węglowym blanku 3K Woven, o wiele szybszej akcji niż w poprzednim
wydaniu tego modelu. 3 modele są dostępne z przelotką wiodącą 50 mm. W ofercie
długości 3,60 i 3,90 m oraz krzywe: 3 i 3,5 lb – niedługo dostępne będą trzy nowe
wędki z 50-mm przelotką prowadzącą. Wędki Stalker to długość 2,7 m (2,5 lb), oraz
3 m (2 i 3 lb). Spod ma krzywą 4,5 lb i długość 3,60 m. Sugerowana cena detaliczna:
od ok. 680 zł.
www.daiwa.info.pl

megabaits

Karpiówki Tactix 3 Carp
Szeroka oferta wracających do łask wędkarzy karpiowych wędzisk zbudowa‐
nych z trzech części. Poza wygodnym transportem przy takiej konstrukcji
możliwe jest obniżenie wagi w stosunku do modeli dwuczęściowych. Dostęp‐
ne modele (lb): 2¾, 3, 3½. Długości: 3,30 m, 3,60 m, 3,9 m (3 i 3½ lb). Długość
dolnika: 48–52 cm. Średnica przelotki startowej: 40 i 50 mm. Sugerowana
cena detaliczna: ok. 330 zł/ dł. 3,90 m – 3 lb.
www.firmadragon.eu

Carp spirit

Haczyki Razor Point Zig & Floater
Rodzinahaczykówzaprojektowanaodpodstaw. Ich szeroka gama zapewnia dobór ide‐
alnego haka do optymalnego zestawu oraz do każdej sytuacji na łowisku.Wytwarza‐
ne są w technologii Dura-Point z japońskiej stali węglowej. Antyodblaskowe
wykończenie PTFE zapewnia, że każdy hak zlewa się z tłem dna, minimalizując w ten
sposóbpłoszenie ryb.
Charakterystycznącechą jestdomknięteuszko
imikrozadzior. Zig & Floater to pierwszymo‐
delzaprojektowanyspecjalniedoZigRiga.Jego
uszko jest lekko odgięte na zewnątrz – po to,
aby mieć pewność, że hak zawsze znajdzie się
dokładnie pod piankowym pływakiem zesta‐
wu.Sugerowanacenadetaliczna:22,50zł.
www.normark.pl

Arma-Skin to namiot, ale także nowy rodzaj tkaniny.
Wskaźnik nieprzemakalności wynosi 10 000 mm słupa
wody, co zapewnia całkowitą ochronę podczas ulewnego
deszczu. W przeciwieństwie do tradycyjnych nylono‐
wych tkanin, Arma-Skin jest elastyczna, co umożliwia jej
napięcie niezależnie od warunków atmosferycznych.
Gładka powierzchnia skraca czas składania i rozkładania
– tkanina nie skleja się, jak często to bywa z tradycyjnymi
tkaninami powleczonymi PCW. Dzięki ogromnej we‐
wnętrznej przestrzeni Arma-Skin Dolmen jest idealnym
bivvynadługie zasiadki.Mieści trzy łóżka karpiowe i cały
sprzęt. Znaczna wysokość umożliwia swobodne stanie.
Podwójne wejście ułatwia szybkie wychodzenie. Moski‐
tiera w dachu zapewnia optymalną wentylację. W zesta‐
wie dwie podpórki na wędki Velcro. Dodatkowy tropik
na zimę. Podłoga została dodatkowowzmocniona.
www.normark.pl

Carp spirit

Namiot Arma-Skin Dolmen

Tandem baits

Chod Stiff Mono
Przezroczysty i bardzo sztywny materiał o wy‐
sokiej pamięci kształtu. Można go dowolnie
kształtować i tworzyć najbardziej zaawansowane
sztywneprzypony.Wofercie są 2 średnice (po 30m):
0,49mm (wytrzymałość 25 lb) i 0,55mm (30 lb).
www.tandembaits.com
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fox

Maty Carpmaster Cradle
Bardzomocna i bezpiecznadla karpi kołyska, z ramąpokrytąmiękką
osłoną, dla jak najlepszej ochrony karpia. Brak pałąków po obu koń‐
cach dla dodatkowej ochrony głowy i ogona ryby. Łatwa do złożenia
rama zapewnia dodatkowąwygodę podczas transportu, zwiększa lub
zmniejsza matę. Rama ustawiona blisko podłoża pozwala na łatwe
podniesienie ryby. Klapa ochronna Camo zapinana jest na rzepy.
Całość w dużej torbie transportowej z mocnego materiału o gęsto‐
ści 500 D, która mieści także worek STR Sling. Dostępna w dwóch
wielkościach–Standard iXL.Wymiary – Standard: szer. 125 cm×dł.
70 cm×wys. 30 cm;XL: szer. 135 cm×dł. 75 cm×wys. 37cm.
www.foxint.com

Carp gravity

Kulki przynętowe neutralne 18 mm
Nowatorska formuła kulek pro‐
teinowych, polegająca na nada‐
niu im odpowiedniej
wyporności. Kulki te mają neu‐
tralną wyporność (wolniej toną
i szybciej reagują na ruchy
wody), przez co niwelują ciężar
haczyka i w jeszcze bardziej na‐
turalny sposób prezentują się na
dnie łowiska.Dzięki swojej formuleniewzbudzają podejrzeńu ryb, które
traktują je jakonaturalnypokarm.Kulki zawierająbardzodużodrobnych
organizmów, którewystępująwnaturalnymśrodowisku i stanowią głów‐
ny pokarm dla karpi. Dostępne smaki: Racicznica, Turbo ślimak, Arctic
Krill, Squide,WildKrill,Zołza,Bloodworm/Caviar.Opakowanie250ml.
Sugerowanacenadetaliczna: 19,90 zł.
www.carpgravity.pl

JAxon

Wiązarka do żyłek i plecionek
Bardzo praktyczny przyrząd służący do łączenia linki głównej z
materiałem przyponowym. Ręczne wykonanie takiego węzła w
warunkach terenowychnienależydoprostychczynności iwyma‐
ga dużej wprawy. Dzięki tej specjalnej wiązarce jest to bardzo ła‐
twe i szybkie w wykonaniu, a otrzymany węzeł jest idealny.
Łączonymimateriałamimogą być dwie plecionki lub żyłki, a tak‐
że ich mieszany układ. Wiązanym elementem może być rów‐
nież fluorocarbon, który bardzo często używany
jest do tworzenia przyponów strzało‐
wych.
www.jaxon.pl

radical

Chod Filament
Typowy materiał mono
stworzony z myślą o zesta-
wach typu Chod Rig czy
Stiff Rig. W prosty sposób
można go wyprostować czy
zmienić jego kształt.Nie jest do
tego potrzebne ciepło, zaś sam materiał jest niepozorny, dzięki
zielonemu odcieniowi. Sugerowana cena detaliczna od 26 zł.
www.zebco-europe.biz/pl

REKLAMA
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DAM

Kołowrotki Quick 6 SLS i 5 SLS
Dzisiejszamodna technologia sprawia, żeprodukty różnychklas (cenowych)
zaczynają się do siebie upodabniać. Tak jest z kołowrotkami karpiowymi.
Jeszcze rok temu topowym kołowrotkiem karpiowym typu big pit firmy
DAM był Quick 5 SLS. W tym roku został zaprezentowany nowy model,
plasujący się o klasę wyżej – Quick 6 SLS. Na pierwszy rzut oka oba
kołowrotki wyglądają identycznie, ale tak jak zawsze w takim przypadku,
diabeł tkwi w szczegółach. Oba są pokryte czarnym, matowym lakierem, co
akurat nie jest niczym nowym, bo to moda wszechobecna. Wizualnie
szóstka jest jednak jeszcze bardziej „satynowa”, a to za sprawą matowej
szpuli (z aż dwoma klipsami i markerem wypełnienia, co bardzo ułatwia
nawijanie odpowiedniej ilości linki), której anodyzowany rant jest
odsłonięty. Szpulew obu kołowrotkachmają powłokę antypoślizgową, co
w przypadku stosowania plecionek jest świetnym rozwiązaniem.

Co do różnic – szóstka ma nieco inaczej wyglądający kołnierz szpuli,
przemodelowaną rączkę i uchwyt z drewna, co czyni kołowrotek
bardziej ekskluzywnym. To, co najważniejsze w Quick 6 SLS znajduje się
jednak w środku. Mechanizm kołowrotka ma 7 łożysk ze stali
nierdzewnej (o 2 więcej niż w Quick 5), co daje się odczuć podczas jego
pracy – jest nieco bardziej płynna. Innym,nowymrozwiązaniemwszóstce
jest podwójnie uszczelniany system hamulca. Wydaje się on działać bardziej
precyzyjnie,mimożewobukołowrotkachzastosowanodoskonaledziałający
system FD (Fast Drag). Oba kołowrotki charakteryzują się ultrawolną
oscylacją – jedenpełnyposuw szpuli na 10obrotówkorbką, copozwala na
perfekcyjne nawinięcie żyłki, a to z kolei przekłada się na zwiększenie
odległości rzutu. Quick, zarówno 6 jak i 5, oferowane są w 3 wielkościach:
7000 (najlepszy dowywózki i dalekich rzutów), 6000 (model uniwersalny)
i 5000 (do lekkiego łowienia z podchodu). Szpula modelu 7000 mieści aż
400 m żyłki 0,35 mm.
www.dam.de/pl
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Pod hasłem „Fox kontra Reszta Świata” rozegrane zostały nad Łowi‐
skiem Szachty kolejne, już po raz czwarty, Konszachty z Fox’em. W
dniach 20–23 czerwca 2019 r. zmagały się ze sobą dwie 10-osobowe eki‐
py reprezentujące firmę Fox oraz redakcję „Karp Maxa” (pod nazwą
Reszta Świata). Taka formuła zawodów była czymś zupełnie nowym i
przyniosła bardzo ciekawe rezultaty. Zespoły z obu ekip rozmieszczone
byłynaprzemiennie (napodstawie losowania zespołyFoxamiały stano‐
wiska parzyste, RŚ nieparzyste). Walka toczyła się w 3 kategoriach:
przede wszystkim o zwycięstwo w konkursie ekip, ale też pojedynczych
zespołów i indywidualnie (o największą złowioną rybę).
Przez niemal dwie doby zdecydowanym liderembyły ekipy Foxa, jednakw
ostatnich godzinach Reszta Świata znakomicie finiszowała i w rezultacie
zwyciężyła różnicą zaledwie 2,2 kg. W sumie 11 zespołów zgłosiło złowie‐
nie ryby, zaś 8 z nichmiało na swoimkoncie komplet 3 ryb liczących się do
klasyfikacji. Zarówno zwycięzcy, jak i ekipa, która zajęła drugie miejsce,
otrzymali pamiątkowe, złote i srebrnemedale, natomiast 3 czołowe zespoły

oraz łowcy 3 największych ryb, sprzęt karpiowy ufundowany przez firmę
Fox.
Tradycją Konszachtów z Fox’em stały się już dodatkowe konkursy, w któ‐
rych liczy się inicjatywa i pomysłowość zespołów. Jeden z nich polegał na
wykonaniu loga firmyFox z byle czego. Inwencji nie zabrakło, a najciekaw‐
sze propozycje zostały nagrodzone akcesoriami Foxa.

Nagrody ufundowane przez firmę Fox:
Kołowrotki FX11, wędziska Horizon X3, lóżka R1, fotele Duralite Low
Chair iWarrior, pudełka na akcesoriaDeluxe Set, worki pływające doprze‐
chowywania i ważenia karpi, trójnogi doważenia, wiadra na zanęty.

WYNIKI KOŃCOWE:
KONKURS EKIP:
1. Reszta Świata – 184,5 kg
2. Fox – 182,3 kg

Każdy zespół otrzymał
Certyfikat Uczestnictwa

Fox po lewej,
Reszta Świata po prawej

Nagrodami dla zwycięskich
zespołów był sprzęt Foxa
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Zwycięski zespół
– Łakomy / Tyma

DrużynaMatejkiewicz / Pietras, w ubiegłym roku
zwyciężyła, tym razem znalazła się na 2miejscu

Krzemiński i Spionkowski
znaleźli się na najniższym stopniu podium

KONKURS ZESPOŁÓW:
1. Tomasz Łakomy / Jan Tyma (RŚ) – 50,2 kg
2. Krzysztof Matejkiewicz / Sebastian Pietras (RŚ) – 49,5 kg
3. Mateusz Krzemiński / Jarosław Spionkowski (Fox) – 47,7 kg
4. Łukasz Franczak / Daniel Florczyk (RŚ) – 45,3 kg
5. Piotr Mioskowski / Jacek Sterna (Fox) – 38,1 kg
6. Maciej Buczkowski / Sławomir Solarek (Fox) – 37,6 kg
7. Hubert Mizera / Łukasz Pacholczak (Fox) – 36,8 kg
8. Paweł Matuszek / Jacek Laufer (RŚ) – 25,9 kg
9. Tomasz Czołgowski / Michał Kamiński (Fox) – 13,7 kg
10. Marcin Kasprzak / Marcin Owczarek (RŚ) – 13,6 kg
11. Patryk Makowski / Marcin Banek (Fox) – 8,4 kg

NAJWIĘKSZA RYBA:
1. Tomasz Łakomy – 19,7 kg
2. Krzysztof Matejkiewicz – 18 kg
3. Jarosław Spionkowski – 16,9 kg



Zawody„KarpMaxa”
4–8.09 – Srebrny Hak: Jezioro Miłoszewskie; zawody@karpmax.pl

Zawody pod patronatem„KarpMaxa”

12–15.09 – V Potyczka Teamów Śląskich; Łowisko Lin; arek.szulta@wp.pl

18–22.09 – V Jesienne Żerowanie z MAD; Jezioro Miłoszewskie; robert.adamski@dam.de

19–22.09 – VIII Puchar Krakowskiego Klubu Karpiowego; Łowisko 3K; sz.falowski@gmail.com

25–29.09 – VIII Karpiowy Puchar Dzikiej Wody Lgiń Duży; Jezioro Lgiń Duży; dederek1@o2.pl

26–29.09 – II Starcie Tytanów; zbiornik Dzierżno Duże; tel. 603-535-649

Pozostałe zawody:
14–20.09 – Mistrzostwa Polski w Wędkarstwie Karpiowym; Zbiornik Pogoria III; www.pfwk.pl

16–20.10 – Big Fish Nekielka; Łowisko Nekielka; www.expert-karp.pl

Podajemy informacje, które dotarły do naszej redakcji do połowy sierpnia 2019 r.

AKTUALNOŚCI | NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA Z KARPIOWEGO ŚWIATA

W sieci Ruchu, Kolportera,
i salonach Empik

jest dostępny

www.robertjagielski.pl

W TYCH SKLEPACH ZNAJDZIESZ KARP MAXA
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Zawody karpiowe w 2019 roku





ierwsze oznaki jesieniwygoniły z łowiskwa‐
kacyjnych leniuchów.Ogwarze i panującej

wśród amatorów feedera i karpiówki gorączcemoże‐
my śmiało zapomnieć. Zbliża się czas,
wktórymnadwodami robi się luźniej. To czas
dla prawdziwych łowców.Ryby też już bardziejwy‐
magające, nie zwracają uwagi na byle jaki pellet
wrzuconydowody. Jesienią sprawa jest nieco bar‐
dziej skomplikowana.

P UMIARKOWANIE W DOBORZE PRZYNĘT
Jeśli chodzi o przynęty, to oprócz pospolitych, sprawdzonych smaków, po‐
winniśmy mieć ze sobą mięsne wkładki w postaci wszelkiej maści robac‐
twa. Czerwone, kastery lub białe robaki możemy podawać wędką do
nęcenia, w kulach z zanętą czy nęcąc procą. Karpie po letnim przesileniu
mogą zwyczajnie potrzebować odmiany. Żywe lubmrożonemięso jest do‐
skonałym i bogatym źródłem białka, dlatego żadna ryba nie powinna się
oprzeć tak syto zastawianej stołówce.O ile prymbędąwiodły, podobnie jak
wiosną, przynęty mięsne i naturalne, w przypadku pelletów postawmy na
sprawdzone smaki. Gdy dzieci wracają do szkoły, to dla nas znak, że w
wodzie skończył się czas eksperymentów i kolorowych kuleczek. Pewne
i sprawdzone smaki mięsne to kryl, halibut, ochotka czy nawet wątroba.

Delikatne branie było widoczne
dzięki cienkiej szczytówce

Późną jesienią warto czasem
odstawić pellet na rzecz
zanęty do Methody

tekst | foto:MARCIN CIEŚLAK I TOMEK SIKORSKI
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Nie samym mięsem karp żyje. Dodatkowo do tłustych pelletów i kulek
o mięsnych smakach koniecznie trzeba dodać zapas roślinnych specyfików.
Przynęt o smaku popularnej kukurydzy, orzecha tygrysiego czy konopi nie
można bagatelizować. To naturalne i ulubione przez karpie smaki. Ostrożnie
natomiastpodejdźmydoowocowychrarytasów.Oilewewrześniuniezaszko‐
dzi, jeśli od czasudoczasu jakiś delikatnydumbels o smaku truskawki, banana
czy ananasa trafinawłos, towpaździerniku stosowanie owocówmija się już z
celem. Warto też wybierać te przynęty, które zbytnio nie „świecą” w wo‐
dzie.Woda po letnich zakwitach oczyszcza się dośćmocno, a ryby są czuj‐
niejsze i po stokroćbędąwolały naturalniewyglądającypellet odbijącej po
oczach fluolatarni.
Jeśli chodzi o rozmiary towarto zostać przy kalibrze 8–12mm.Touniwer‐
salne, jeśli chodzi oMethodę rozmiary. Gdy zaczynało być ciepło powięk‐
szaliśmy przynęty, dochodząc w lipcu i sierpniu nawet do 16 mm, a wraz
ze spadkiem odchudzamy średnice naszych pelletów i kulek. Stosując
mniejsze rozmiarynabogatymwgatunki łowisku,możemynie przebić się
przez mniejszy białoryb. Co prawda żaden amator feedera nie pogardzi
pięknym2-kg linem, ale już 700-gramowe leszczyki czy nawet wzdręgi lu‐
bujące się w 6-mm pellecie to przegięcie.

GRUNT DO DOBRY GRUNT
Tematprzez grunciarzy częstobagatelizowany.O ile spławikowiec, abydo‐
brze umieścić przynętę, musi wygruntować łowisko przedwędkowaniem,
to często wędkarze łowiący na Feedery i Methodę wychodzą z założenia,
że: „i tak przecież spadnie na dno”. Spadnie, to oczywiste, ale dobrze przed
wędkowaniem sprawdzić głębokość łowiska oraz ukształtowanie i rodzaj
dna. Jak to zrobić?
Przyjmujemy, że ok. 30-gramowy podajnik spada w wodzie w szybkości
1 m/s. Łatwodzięki temuznaleźćnadniezagłębienia i górki.Aby to sprawdzić
możnawykorzystać stoper, alemożna też liczyć.Zegarmistrzowskaprecyzja tu
znaczeniamiećniebędzie, bonie chodzinamosprawdzenie, czydnoznajduje
sięnagłębokości3,3metraanie3,4,aleoto,czymetrwbokjestgłębiej, czypły‐
cej.Zajmie tokilkaminut, alemożesię toprzełożyćnazdecydowanie lepszą ja‐
kość naszego wędkowania. Wystarczy sprawdzić tak kilka metrów linii
brzegowej,abywiedzieć,czymamydoczynieniazprostymblatemczyterenem
pofałdowanym. Przeciągnięcie koszyka po dnie pokaże nam natomiast, czy
dno jest twarde, czymuliste–ma tokolosalne znaczenieprzywyborzewielko‐
ści imasypodajnika.

Większe pellety warto namoczyć

Dobrze mieć rękę na pulsie, na dzikiej
wodzie może to być jedyne branie tego dnia

Jesienna zdobycz
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Dylemat wyboru miejsca łowienia dotyczy zarówno łowisk komercyj‐
nych, jak i wód związkowych. Na akwenach prywatnych warto szukać za‐
głębień i miejsc dobrze natlenionych. Spokojne i zamulone zatoki
zostawmy w spokoju. Ryby będą schodziły coraz głębiej. Świetnym miej‐
scem będą okolice jazów i spiętrzeń wody, jeśli takowe występują. Dobrze
natleniona woda, którą spływa pokarm oraz zazwyczaj odrobinę większy
grunt niż w pozostałej części akwenu sprawia, że ryby, w tymkarpie, czują
się bezpiecznie. Na łowiskach związkowych warto obserwować wodę.
Karpie lubią twarde blaty z nieco głębszą wodą lub okolice roślinności.
Pewnym miejscem będzie obszar wysp lub duże i rozległe grążeliska. Tam na
pewnozaglądająkarpie.Późnąjesienią,wdnisło‐
neczne i bezwietrzne warto szukać ryb również
na płyciznach. Tam będą łapać ostatnie promie‐
nie słońca. Pora żerowania jest różna. Często tyl‐
ko noc przyniesie pożądany efekt lub godziny
wieczorne.ŁowiącMethodąniemamymożliwo‐
ści wykluczyć brań ryb towarzyszących, ale
wśródnichnapewnokręcą się teżkarpie.

SPRZĘTOWE CO NIECO
Warto sięgnąć po odrobinę cieńsze szczytówki. Latem karpiowe feedery
spokojnie mogły być uzbrojone w szczytówki 1,5- lub nawet 2,5-uncjowe.
Teraz warto odchudzić wskaźniki i zastosować popularną „jedynkę”, 0,7 a
nawet 0,5 uncji. Delikatniejsze i bardziej finezyjne łowienie zagwarantuje
większą liczbę brań. Oczywiście z finezją też nie powinniśmy przesadzać.
Grubośćżyłki głównejwwędkowaniunaMethodęniemapraktycznie zna‐
czenia.Często, paradoksalnie, grubsza, a co za tym idzie sztywniejsza żyłka,
pozwoli namzobaczyć brania niemal niezauważalne na cienkiej i rozciągli‐

wej żyłce. Jesienią karpie potrafią brać na‐
prawdę delikatnie. Nie ma potrzeby
wyceniać się ponad miarę, bo gdy weźmie
spora ryba, to będziemy zmuszeni mocno ją
zmęczyć, abyhol zakończył się sukcesem.Pa‐
miętajmy, aby duże ryby po takim holu za‐
wsze doprowadzać do stanu, gdy same będą
się namwwodziewyrywały z rąk.
Dewiza „improściej tym lepiej” do jesiennych
łowów pasuje, jak ulał. Nalegamy więc na
ograniczenia sprzętowe i przynętowe. Za‐
miast kolejnego wymyślnego smaku, warto
do plecaka schować ortalionową kangurkę
lubtermoszherbatą. Jesiennaaurapotrafibo‐
wiemzaskoczyć.

Brak selektywnej przynęty na haku
skutkuje czasem takim okazem

Taki lin to całkiem
przyjemny przyłów

Pellet o smaku wątroby
sprawdzi się jesienią

Czasami od kolejnej wędki
ważniejsze jest ciepłe ubranie
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browning

Pokrowiec Sphere
Torby ipokrowceSpherewykonanesąznajwyższej ja‐
kości specjalistycznego materiału PVC,
wykończonego w wyraźny
efekt włókna węglowego.
Świetny wygląd, trwałe i bar‐
dzo praktyczne. Pokrowiec ma grubo podbitą komorę główną i wewnętrzne
separatory do oddzielenia i pełnej ochronywędek i kołowrotków. Dodatkowa, powięk‐
szona przestrzeń z mocowaniami w różnych miejscach ochroni największe koło‐
wrotki. Zamek na pełnej długości, mocowany na spodzie, podwójne rączki
transportowe oraz wygodny pasek na ramię dopełniają całości. Wersja 1,6 m do‐
pasowana do 3-częściowychwędek o długości do 4,5m oraz 2-częściowychwędek
o długości do 3,0 m. Wersja 1,9 dopasowana do wszystkich 3-częściowych wędek
oraz 2-częściowych wędek o długości do 3,6 m. Sugerowana cena detaliczna: od
361,30 zł.
www.zebco-europe.biz/pl

browning

Champion’s Method
Robin & Krill
Innowacyjna seria zanęt,
przeznaczona do wabienia
dużych ryb za pomocą po‐

dajnika Method.
W Robin & Kill użyto

mieszanki różnych granulek ziemi najlep‐
szej jakości. Jako atrakcję dodano Robin
Red, który działa jak magnes na karpia.
Zanęta łatwo odłącza się od podajnika i w
bardzo krótkim czasie tworzy czerwony
dywan na dnie. Sugerowana cena deta‐
liczna: od 17,00 zł.
www.zebco-europe.biz/pl

jaxon

Kołowrotek Aris Method Feeder MF
Propozycja dla fanów techniki Method Feeder. Model
ArisMF to konstrukcja nawiązująca do angielskiej kla‐
syki, czyli stosowanie przedniej regulacji hamulca. Koło‐
wrotek przyciąga uwagę estetycznymwykończeniemw
stonowanych kolorach. Wysokie przełożenie przy
wydłużonej szpuli, system pełnej blokady ruchu
wstecznego, wysokiej jakości łożyska, perfek‐
cyjnynawój żyłki to rzeczy, któregwarantuje
mechanizm tego kołowrotka.Mametalową
korbkęCNCoraz grafitową szpulkę zapaso‐
wą. Dostępny w trzech popularnych rozmia‐
rach: 200, 300 i 400.
www.jaxon.pl

jaxon

Zanęta Ready Method Feeder
Innowacyjna zanęta, gotowa do
bezpośredniego stosowania w ko‐
szyczkachMethodFeeder.Mabar‐
dzo bogaty skład, oparty na
przetworzonych termicznie natu‐
ralnych składnikach,uzupełnionych
ekstraktem z roślin oleistych. Struktura bardzo dobrze się klei i bezpro‐
blemowo pozwala na uzupełnienie koszyczków. Produkt ten może być
równieżstosowany jakostandardowazanęta imożliwe jestwzbogacanie
jej różnymidodatkami.Wofercie dostępnych jest piętnaściewariantów
smakowych,wopakowaniach 750 g.
www.jaxon.pl

megabaits

Pellet Method Feeder
Pellet zanętowy produkowa-
ny wyłącznie z naturalnych
składników nieszkodzących
środowisku wodnemu. Cha‐
rakteryzuje się nieprawdo‐
podobną koncentracją smaku i zapachu, bardzo wysoką zawartością
protein i wartością energetyczną. Przeznaczony jest do gruntowych tech‐
nik połowów. Pellet Premium dostępny w smaku Czarny Halibut, pellet
Classic dostępny w 7 smakach. Granulacja: 15, 20, 30, 45, 60 mm. Kon‐
fekcjonowanyw opakowaniach 0,5 i 1 kg. Sugerowana cena detaliczna:
ok. 14 zł / 0,5 kg.
www.firmadragon.eu

okuma

Kołowrotek Ceymar XT Match FD
Wewnętrzuodpornegonakorozję, grafitowegokorpusuznajduje sięmisterna
przekładnia eliptycznaorazprecyzyjniewycinanyzmosiądzuwałekzębaty.Za
płynność pracy przekładni odpowiada zestaw 8 łożysk. Przełożenie wynosi
6,2:1. Rotor CFR–wywołującywirowy przepływ powietrza osuszający koło‐
wrotek w czasie zwijania, jest cyfrowo wyważony w technologii RESII. Wy‐
trzymały kabłąk z pełnego aluminium współpracuje z łożyskowaną ślizgowo
rolkąEFRII, która zapobiega skręcaniu linkiw czasie nawijania.Nawój jest zależ‐
ny od rozmiaru i wynosi: 30–48 cm, 40–90 cm. Wycinana z aluminium, płytka szpula
główna typu Match ma rant zewnętrzny o konstrukcji LCS – ułatwiającej wysnuwanie się
linkiwczasiewyrzutu.Pojemnośćdla żyłkio średnicy0,165mmwynosi: 130mdla rozmia‐
ru30 i 170mdlawielkości 40.Dokołowrotkadołączona jest zapasowa szpula aluminiowao standardo‐
wej głębokości. Pełnawodoszczelność hamulca to zasługa uszczelnieniaHydroBlock.Waga kołowrotka
wynosi: 30–232 g i 40–283 g.Sugerowanacenadetaliczna: 30–223zł, 40–236zł.
www.okumafishing.eu

prologic

Pudełka Mimicry Bait & Bits Tub
Pudełka idealnie pasują do
przechowywania zanęty oraz
drobnych akcesoriów. Cechu‐
ją je nowoczesny design oraz
wykończenie w trójwymiaro‐
wymkamuflażu3DMimicry. Pudełkadostępnebędąwdwóch rozmiarach:
M (wys. 6 cm, dł. i szer. 17 cm) oraz L (wys. 9 cm, dł. i szer. 17 cm). Pudełka
w obu rozmiarach mają wyjmowaną tackę i są wykonane z bardzo wytrzy‐
małegomateriałuPVC.Łatwewczyszczeniu.Sugerowanacenadetaliczna:
24–27zł.
www.prologicfishing.com

Winner

Seria mocnych parasoli
Zastosowaliśmy materiał
taki, jaki używamywna‐
miotach o odporności
3000 mm słupa wody,
a także podklejane szwy.
Mocne użebrowanie i sys‐
tem zamykania, gwarantuje
długotrwałe i bezproblemoweużyt‐
kowanie.CechąwspólnąparasoliM&FNu‐
brolly Comfort (na zdjęciu) oraz M&F
Umbrella jest możliwość załamania czaszy,
co chroni przed bocznym wiatrem. Pierw‐
szy z nich zawiera także dodatkowe otwory
z siatką. Średnica czaszy parasoli to 2,5m.

www.tandembaits.com
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Firmy Prologic i Okuma ufundowały dla czytelników „Karp Maxa”
6 wspaniałych nagród w postaci sprzętu karpiowego, które trafią do
zwycięzców konkursu. Dwuczęściowe pytanie konkursowe znajdziecie
poniżej. Odpowiedzi prosimy wysyłać do 30 września 2019 r. na adres
mailowy konkursy@karpmax.pl. Rozwiązanie w „Karp Maxie” 6/2019.
Z którymi wędziskami może współpracować uchwyt Prologic Rod Mate?:
a. C2
b. Custom Black
c. Quasar K1
Który z kołowrotków Okumy jest najlepiej predysponowany do dalekich
rzutów?:
d. Aventa Baiđeeder
e. 8K Carp
f. Trio Rex

KONKURS
PROLOGIC I OKUMY

Torba Prologic Logicook Feast Bag
Duża torba „śniadaniowa” (60x34x31 cm)
z komorą izolacyjną. W komplecie: 2 kubki,
2 talerze, deska do krojenia, noże, widelce, łyżki,
pojemniki na sól i pieprz

Do wygrania:

1
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Kołowrotek Okuma AK-5000
Kompaktowej wielkości kołowrotek
z wolnym biegiem. 2 łożyska.
Pojemność szpuli: 0,30 mm/230 m.
Szpula aluminiowa, zapasowa szpula
grafitowa

Kołowrotek Okuma Pulzar
PZB-6000
Średniej wielkości kołowrotek
z wolnym biegiem. 6 łożysk.
Pojemność szpuli: 0,30 mm/300m.
Aluminiowa szpula, zapasowa szpula
grafitowa

Wędzisko Prologic C2
Natura FC Celebra�on
Wędzisko 3,60 m i krzywej ugięcia
3,25 lb. Rękojeść w całości pokryta
korkiem (FC). Przeznaczone do
łowienia na krótkich i średnich
dystansach. Przelotki SiC Pokrowiec

na wędki
Prologic CDX

Holldall
Mieści 4 wędziska
o długości 3,60 m
uzbrojone w koło-
wrotki typu big pit.

Uszyty z wodo-
odpornego

materiału (rip-stop)
w kamuflażu MCP

Kołyska Prologic Hammok Unhooking Mat
Kołyska do odhaczania karpi, z aluminiowym stelażem
ze składaną ramą typu X Design. Wnętrze z
gumowanej siatki z wpinaną zewnętrzną matą.
Wielkość: 100 × 50 cm

2

3

4

5
6
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JuliaChróścickazWambierzyc(9lat)podczasza‐
siadki z tatą na łowisku Gosławice złowiła lustrzenia o
wadze 18,00 kg.Karp skusił się na kulkę pop-up 16mm
CarrumosmakuMorwa/Ananas.Sprzęt:wędziskoDa‐
iwa Black Wi‐
dow10ft/3,00
lbs; koło-wro‐
tek DAM Qu‐
ick 6; żyłka
Korda Subline
0,35 mm; ha‐
czyk Nash
FangX4.

Kamil Kolonko (13 lat) podczas zasiadki na Łowisku Uroczysko
Karpiowew dniu 1.06.2019 r. wyholował karpia o wadze 20,425 kg. Przy‐
nętą był bałwanek z kulek 20 mm plus pop-up 15 mm firmy No Respect

o smaku LSD. Sprzęt: wędzisko
PrologicC1 3,60m / 3,00 lbs; ko‐
łowrotek Shimano Ultegra XTC
14000; żyłka Prologic Bulldozer
0,30 mm; haczyk Anaconda Cu‐
rve Shank nr 4.

WitoldMłodzieniak (13 lat)

Marcin Jaworek (14 lat)

14,00

PARADA MŁODYCH ŁOWCÓW

Arkadiusz Świstek z Ciechocinka (14 lat)
zgłosił do naszej Parady amura o wadze 18,20 kg.
Ryba została złowiona 25.05.2019 r., podczas za‐
siadki na Łowisku Jarosławki, a skuteczną tego
dnia przynętą okazała się pojedyncza kulka pop-
-up 15 mm Strawberry Crush firmy Nash. Sprzęt:
wędzisko Tandem Baits Phantom 3,60 m / 2,75 lbs;
kołowrotek Okuma Tactic; żyłka Prologic Mimi‐
cry 0,33 mm; przypon Chod Rig; haczyk Korda
nr 4; ciężarek 80 g.

Dominik Brodziuk z Kartuz (12 lat) podczas lipcowej zasiadki
nad Jeziorem Miłoszewskim złowił karpia lustrzenia o wadze 25,40 kg.
Karp skusił się na kombinację kulek 21mmMaxCarp (Fruit Drug) plus
pop-up 15 mm Max Carp (Anabolic Exotica). Sprzęt: wędzisko MAD
12 ft / 3,00 lbs; kołowrotek Daiwa Black Widow BR5000; żyłka Berkley
0,35 mm; haczyk Korda nr 4; ciężarek 80 g.

25,40

14,50

12,00 9,3512,2014,0013,40

9,00 8,98 8,00 6,80

14,00

20,425

18,0018,20

MateuszKuberski (14 lat)

IgorKołata (16 lat)OskarGrajek (11 lat)HubertSzybicki (17 lat)

JuliaChróścicka (9 lat) HubertWilk (16 lat) PawełDziwiński (10 lat)TomaszSierakowski (9 lat)

NikodemGołębiewski (10 lat)

OK?
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tekst | foto: KUBA ZIEMIANIN

Karpiowanie to nie tylko hobby czy sposób na spędzenie wolnego cza-
su. Dla sporej części osób uprawiających ten rodzaj wędkarstwa to po
prostu sposób na życie.
Zgłębianie tajników wędkarstwa karpiowego, spędzanie coraz więcej
czasu nad wodą i łowienie coraz większej liczby cyprinusów powoduje
niekiedy, że zostajemy wciągnięci w stan, w którym bez karpiowych
zasiadek nie jesteśmy w stanie żyć. Są tacy, którzy każdą wolną chwilę
przeznaczają na poszukiwanie nowych metod przechytrzenia karpi,
marząc o rekordowych okazach.

arzenia o biciu rekordów… Zasadniczo nie ma w tym nic na‐
gannego, przeciwnie – jest to jedna z form sportowej rywaliza‐
cji. Bijemy rekordy, które stały się udziałem innych karpiarzy,

ale też bijemy rekordy, które odnotowaliśmy na swoim koncie. Bywa jed‐
nak i tak, że pogoń za rekordem oraz nieustanny wyścig za liczbą złowio‐
nych ryb stają się tak wielkie, że u niektórych mogą powodować brak
satysfakcji, ciągłe niezadowolenie, a niekiedy nawet frustrację. A stąd już
niedaleko do porzucenia wędkowania.
Żebyjednaktaksięniestałomusimypracowaćnietylkonadtechnikamiłowie‐
nia, ale takżenadswoimpodejściemdokarpiowania, zachowującz jednej stro‐
ny entuzjazm (bo to on jest siłą napędową prowadzącą do sukcesów), z
drugiej jednak – zdrowy dystans do wszystkiego co robimy.
Moja dotychczasowa przygoda z karpiowaniem obfitowała w wiele pięk‐
nych chwil, ale nie obyło się w czasie jej trwania bez powątpiewania w
sens tego, co robię, oraz niewiarywewłasnemożliwości czy umiejętności.
Na szczęście te gorsze chwile nie zaważyły na moim podejściu do tego
wspaniałego hobby. Bilans „zysków” i „strat” okazał się korzystny. Zdecy‐
dowanie szala przeważyła na korzyść tych pierwszych.
Niewątpliwie namoje przeżycia karpiowewpływmiałmłodywiek.Karpie
zacząłem łowić, kiedy miałem 10 lat. Obserwowałem innych, porówny-

wałem sposoby łowienia, próbowałem utożsamiać się z najlepszymi. Naj‐
ważniejszym elementem zasiadki było dla mnie branie karpia, najlepiej o
rekordowej wadze. Każda bezrybna zasiadka, każdy dzień i noc bez ryby
były zniechęcające. Kolejne stracone godziny – myślałem. W pewnym
momencie łowienie karpi przestało sprawiać mi przyjemność, przestało
mnie fascynować. Potrzebowałem resetu, odpoczynku od pogoni za bra‐
niami. Zatrzymałem się w punkcie, w którym zasiadki były dla mnie mo‐
notonne – pakowanie sprzętu, wiązanie przyponów, wywożenie, czekanie
na branie i ponownepakowanie ekwipunku. Tak zacząłempostrzegaćwy‐
jazdy na ryby. Rutyna przejęła kontrolę nad czerpaniem przyjemności z
każdej chwili spędzonej nad wodą, z przesiadywania na łonie natury i po‐
szukiwania nadwodąukojenia dla umysłu.Na szczęście pochwiliprzerwy,

STREFA MŁODYCH

M Pierwszy raz na haku. Miejmy nadzieję,
że będę mógł go złowić kiedyś jeszcze raz



powyprawiena targiwędkarskie i spotkaniuze
znajomymi, zapał oraz entuzjazm wróciły!
Znowu zacząłemmyśleć o rybach. Tym razem
przyjąłem jedną podstawową zasadę, która po‐
zwala zachować komfort podczas łowienia.
Chodzi o czerpanie przyjemności z danej
chwili. Każdej chwili. Kiedy przygotowane są
już przypony oraz najlepsze zanęty i przynęty,
kiedy wędki są wywiezione, kiedy słońce za‐
chodzi, kiedy karpie się spławiają, wtedy po‐
dziwiam naturę, a te chwile uwieczniam na
zdjęciach. To właśnie jest piękne w karpiowa‐
niu. A jeżeli do tego zdarzy się branie zakoń‐
czone sukcesem, wtedy piękne chwile
przeistaczają się niemalże w szczęście. Tylko
dlaczego dla wielu z nas najważniejszym mo‐

mentem zasiadki, tym, co pamiętamy najbardziej, staje się
ustalenie wagi naszej zdobyczy? Większość osób, po zasiad‐
ce, potrafi idealnie wy-mienić wagi złowionych ryb, ale nie
pamięta o cechach charakterystycznych złowionej ryby,
emocjach, jakich do-starczyła impodczas holu lub owarun‐
kach atmosferycznych i okolicznościach, w jakich skusiła się
nanaszą przynętę?
Podejście do zasiadek, jako złożonego procesu, emo-cjo‐
nowanie się chwilami, jakich dostarcza nam otoczenie i
natura, nie przekreśla oczywiście potrzeby edukacji. Nikt
z nas nie wie wszystkiego.

OK?

Wartomieć dobre źródło
informacji teoretycznych,
które wykorzystamyw praktyce

Mniejsze karpie często dorównują tym większym
nie tylko wyglądem, ale także walecznością

Doświadczenie zdobywa się
z czasem. Ja za jakieś 30 lat

Do takich poranków nad wodą
nie są potrzebne rekordowe okazy

KARPMAX | 087
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dy dzień jest inny, a przede wszystkim każdy karp jest inny. Dopiero
zbierając doświadczenie osobiście, łowiąc często i analizując zachowa‐
nia ryb, możemy wspiąć się na wyższy poziom karpiowej układanki.
Nikt nie przekaże nam doświadczenia i czasu spędzonego nad wodą.
Oczywiście, wiedza teoretyczna jest bardzo ważna i sprawia, że unik‐
niemy części błędów. Jednak to wiedza praktyczna jest tym, co decydu‐

je, że zwiększamy swoje szanse na udane
połowy.
Chciałbym zwrócić się do wszystkich mło‐
dych karpiarzy, którzy poszukują swojej
drogi w karpiowym świecie: czerpcie przy‐
jemność z każdej chwili spędzonej nad
wodą. Wyciągajcie wnioski z każdej minuty
pobytu na zasiadce. Dzięki temu z czasem
na pewno uda się wam przechytrzać cypri‐
nusy. Nie nastawiajcie się na bicie rekordów,
lecz na obcowanie z naturą i zdobywanie do‐
świadczenia. Starajcie się zrozumieć, czym
kieruje się karp, wybierając miejsce żerowa‐
nia i rodzaj pożywienia. Z czasem przyjdą
też i rekordy, ale pamiętajcie – każda złowio‐

na ryba, ma w sobie coś wyjątkowego i dla każdej warto być karpia‐
rzem. To nie informacje z Internetu uczynią nas lepszymi wędkarzami.
To własne doświadczenia i przeżycia są najważniejsze. Łatwiej i efek‐
tywniej nauczyć się technik łowienia i holowania ryb, zaczynając od
mniejszych okazów. Poza tym człowiek uczy się wtedy pokory. Niesku‐
pianie się na rekordach spowoduje, że każda zdobycz będzie sprawiała
nam radość, a – jeśli pojawi się coś wyjątkowego – wspaniale! Znam to
uczucie i wam też tego życzę. Pamiętajcie o najważniejszym – pogoń za
rekordem nie może przysłonić przyjemności, jaką czerpiecie z łowie‐
nia. Nie dajcie sobie wmówić, że najważniejsza jest waga. Najważniej‐
sze jest to, że stajecie się prawdziwymi Karpiarzami.

STREFA MŁODYCH

Można czytać specjalistyczne czasopisma, oglądać filmy instruktażowe,
słuchać porad starszych kolegów karpiarzy. Jednak najcenniejszą lekcją
jest pobyt nad wodą. I nawet, jeśli będą to bezrybne zasiadki, to musicie
mieć świadomość, że często to właśnie one przynoszą najwięcej spostrze‐
żeń, przemyśleń, a także rozwiązań i pomysłów. Podczas każdej zasiadki,
nawet – amoże tymbardziej – tej, prowadzonejwnajgorszychwarunkach
pogodowych, nauczymy się znacznie więcej niż
przed ekranem komputera, czytając mniej lub
bardziej trafione porady (choć trzeba przyznać,
że na samym początku naszej karpiowej przy‐
gody także i ten etap trzeba zaliczyć).
W karpiowaniu nie ma schematów, nie ma
utartych ścieżek, które pozwolą nam zawsze
odnieść sukces. Każdy zbiornik jest inny, każ‐

Uwielbiam takie chwile nad wodą, oczekując
brania i ciesząc się swobodą na łonie przyrody

Okazy nie trafiają
na matę zbyt często

Dobre towarzystwo nad wodą
jest czasem ważniejsze niż rekordy
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iększość pomysłów i planów na nadcho-
dzący sezon klaruje się w naszych głowach
zimą. Tak było i tym razem. Nasza kon-

cepcja mogła być dla jednych bardzo prosta i banal-
na, dla mnie było to po prostu bardzo ciekawe
doświadczenie. Razem z PiotrkiemWardęgą obmy-
śliliśmy plan na ciekawy wypad nad wodę,
a dokładnie nad śląskie wody.

W DOPIĄĆ WSZYSTKO NA OSTATNI GUZIK
Większość omówiliśmy podczas teamowego spotkania wigilijnego, ale jak
wszyscy pewnie wiemy, na takiej imprezie nie da się spokojnie porozmawiać.
Postanowiliśmywięcdogadać szczegółypodczasTargówRybomaniawPozna‐
niu.
Z racji tego, że mieszkam na Pomorzu i nie miałem jeszcze prawa jazdy, było
to dla mnie sporym wyzwaniem zabrać się ze sprzętem nad wodę prawie 600
kmoddomu.Karpiarze to jednawielka rodzina i nawet na drugimkońcuPol‐
skimożesz liczyć na pomoc przyjaciół. Takwięc jedyne, comiałem ze sobą za‐
brać, to wędki, plecak z ubraniami, akcesoriami itd. Łowiska zaklepane,
wszystko omówione, jesteśmy gotowi. Był to dla nas wyjazd roku, czas do tej

STREFA MŁODYCH

Zwalone drzewa to idealne miejsca

Deszcz! Właśnie na to
czekaliśmy prawie tydzień

tekst:MICHAŁ JASIAK | foto: MICHAŁ JASIAK, PIOTR WARDENGA
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Pierwsza ryba naszej wyprawy

pierwsze branie, ale niestety po chwili ryba spadła z haka i na tym
się skończyło. Zgodnie z zaleceniami naszego dobrego kolegi
Bartka, właściciela Starorzeki, łowiliśmy drobno: małe bezza‐
dziorowe haki z dwoma ziarnami kukurydzy na przyponie
Blowout Tube Rig. Sypaliśmy dosłownie garstkę zanęty na ze‐
staw, nic więcej. Niestety, trafiliśmy na taki tydzień, w którym
od godziny 8.00 do 22.00 termometr pokazywał nieustająco
32°C. Dobrze wiedzieliśmy, że złowienie ryby podczas takiej
pogody, i na tak płytkim zbiorniku, będzie trudnym wyzwa‐
niem. Podpływając w miejsce, gdzie stawiałem zestaw, wi‐
działem ryby przy samej powierzchni wody, ale podpływając

pod samo zwalone drzewo widziałem rybę, na
którą liczyłem. Była to Berta, jedna z najwięk‐
szych ryb na Starorzece, ważąca ok. 22 kg. Stała
tam w totalnym bezruchu, mogłem ją pogła‐
skać, stałem jak wryty przez chwilę, po czym
ona powoli zniknęła, płynąc w głębszą część
wody.Popowrocieopowiedziałemowszystkim
Piotrkowi,któryniemógłwtouwierzyć.Pierw‐
sze dwa dni w piekielnym upale minęły bez
kontaktu z rybą, nie licząc tej jednej spinki na
samym początku zasiadki. Staraliśmy się kom‐
binować z zestawami i miejscówkami, lecz nie
przynosiło to żadnego efektu. Zestaw tonący,
ChodRig,ZigRig–kompletnienicniedziałało.
Modliliśmy się tylko o te parę chmurek na nie‐
bie z kilkomakroplami deszczu.

OK?

Przyjechałem po ciebie
z drugiego końca Polski

Najważniejsze to mile spędzony czas
z najlepszymi przyjaciółmi

wyprawy zleciał jak weekendowa zasiadka, tylko że nasza za‐
siadka dopiero się rozpoczynała. Planem było nagranie filmu
o dwóch kumplach z dwóch stron Polski nad pięknymi śląski‐
miwodami.Dziewięć dni na Śląsku, z czego siedemdni łowie‐
nia. Coś pięknego!

WYJAZD
Ponad dziesięć godzin podróży autemoraz PKP to nie był łatwy
orzech do zgryzienia, szczególnie z 40-kg plecakiem, torbą na
kije i pełnym wiadrem przynęt i zanęt. Wyjazd z domu do Byd‐
goszczy, następnie 7 godzin jazdy pociągiem do Katowic, gdzie
spotkałem się z Piotrkiem, który zabrał mnie dalej. Pierwszy
przystanek zaraz po przyjeździe to sklepRockworld – tam zaku‐
piliśmywszystkie potrzebne rzeczy, spotkaliśmy się ze znajomy‐
mi, wypiliśmy szybką kawę i zjedliśmy śniadanie w „Maku”.
Kolejny przystanek: Krzanowice. Tam spotkaliśmy się z kolej‐
ną osobą, którą zaliczam do karpiowej elity wariatów z Mariu‐
szemPosmykiem.Będąc dwadni uMariusza,wykorzystaliśmy
okazję i spotkaliśmy się z resztą znajomych.

CZAS RUSZAĆ NAD WODĘ
Pierwszy przystanek na naszej mapie to noc
nad łowiskiem „Bażyna”. Niestety, szybka
nocka nie przyniosła żadnych ciekawych
efektów poza braniami karasi na 15-mm po‐
pki. Cały czas obserwowaliśmy wodę, po
czymzrozumieliśmy, że źlewybraliśmynasze
miejsce, gdyż wszystkie ryby trzymały się
drugiej części zbiornika. Przynajmniej mieli‐
śmyczas obgadać taktykęnawodę, która była
główną częścią naszego planu.

JUNGLE LAKE
Jungle Lake, jak nazywają ją Anglicy, lub
polskie Rainbow. Piękne, dzikie starorzecze
znajdujące się w miejscowości Olza, tuż
pod samą granicą z Czechami. Była tomiłośćodpierwszegopobytu.ZPo‐
morza pod sameCzechy pociągiem–proponujęwpisać to nawaszą listę „to
do”!
Łowisko Starorzeka – mieliśmy spędzić w tym miejscu aż 5 dni. Wybrali‐
śmy stanowisko nr 6, rozlosowaliśmy, który z nas będzie łowił po prawej,
a który po lewej stronie szteli. Wylosowałemprawą, czyli głębszą część bie‐
gnącąwstronęstanowiskanr8. I towłaśnie tam,zarazpowywózce,nastąpiło



092 | KARPMAX

Karp jak na swoje 5 kg był bardzowaleczny. Kolejnego dnia chłopaki doła‐
wiali kolejne ryby w przedziale 4–11 kg. Było bardzo gorąco, pomyślałem,
że można spróbować połowić w toni wody. Szybki zwiad i spacer dookoła
zbiornika był strzałem w dziesiątkę. Po drugiej stronie zbiornika ryby stały
dosłownie przypowierzchniwody, to był najpiękniejszywidokwmoimży‐
ciu – tyle ryb w czystej, błękitnej wodzie wygrzewa się przy samej po‐
wierzchni, wystawiając grzbiety ponad taflę wody. Karpie, amury, karasie,
duże,małe –było tam tyle ryb, że niemogłemw touwierzyć. Pobiegłempo

Piotrka, zmontowaliśmy zestawy do łowienia
na Zig Riga i łowienia z powierzchni, po czym
ruszyliśmywpogońza tymipięknymi rybami.
Na efekty nie trzeba było czekać długo, kawa‐
łek pianki na hakupopryskany flavorem szyb‐
ko przyciągnął ryby.Nie były duże, ale zabawa
była przednia. Piotrek pierwszy raz łowił z po‐
wie-rzchni, a kiedy złowił swojego pierwszego
kar-pika oczy zaświeciły mu się jak małemu
dziecku na widok lizaka. Wystarczy znaleźć
wygrzewające się ryby, podsypać smużącej za‐
nęty, a mały haczyk z pianką czy pop-upem
oraz spławikiemdo łowieniaw toni zrobi resz‐
tę roboty. Widok ryby, która zasysa naszą
przynętę jest bezcenny, a o adrenalinie towa‐
rzyszącej tej metodzie łowienia to nawet nie
wspomnę. Łowiliśmy tak prawie cały dzień.
Po zajściu słońca ryby automatycznie zniknęły
w głębszych partiach wody. Więc wróciliśmy
na nasze stanowisko, założyliśmy z powrotem
zwykłe zestawy i przygotowaliśmy się do

STREFA MŁODYCH

Nigdy niemyślałem, że właśnie tutaj
przyjdziemi złowić pierwszego amuraw życiu

Tu nie ma miejsca na błąd.
Zestaw dopracowany w 100%

Wisienka na torcie

Trzeciego dnia zasiadki nasze modły zostały wysłuchane,
zaczęło padać! Wystarczyło chwilowe ochłodzenie, żeby
pobudzić ryby do żerowania.
Chmury rozgonił wiatr, ponownie wyszło słońce i do‐
słownie po chwili nastąpiło pierwsze branie na kiju Pio‐
tra. Ryba zaparkowała w drzewie jeszcze zanim
zdążyliśmy wskoczyć do pontonu, ale udało nam się ją
wyholować. Po dwóch dniach „umierania” od wysokiej
temperatury i bez żadnego „pika” cieszyliśmy się jak
małe dzieci – był to 10-kg lustrzeń, pierwszy karp zasiad‐
ki. Z powodu wysokich temperatur, staraliśmy się trzy‐
mać ryby na brzegu jak najkrócej: szybka sesja, krótkie
nagranie, buzi i dowody. Kolejna nocminęła. Nie działo
się kompletnie nic, ptaki przestały śpiewać, nie wiał
wiatr, nie było żadnego spławu na wodzie, wszystko po
prostu umarło. Kolejnego dnia po raz kolejny walczyli‐
śmy z wysoką temperaturą, myśleliśmy, że to będzie ko‐
niec. Jedna jedyna ryba przez pięć dni, ale nadszedł
poranek ostatniego dnia, na moim zestawie pociągnię‐
tym przez dwa moony i gałąź coś zaczęło piszczeć. My‐
śleliśmy, że to karaś. Wskoczyliśmy do pontonu i
popłynęliśmy w stronę zestawu. Po podniesieniu zestawu lokomotywa
wystartowała, ponton zaczął kręcić się w kółko, a ja nie mogłem oderwać
ryby od dna. Po dobrych 20minwalki udało się Piotrkowi podebrać rybę.
Był to piękny gruby lustrzeń – dla mnie wyjątkowy, bo pierwszy złowiony
poza miejscem zamieszkania. Kolejna misja to karp z zagranicy? Kto wie
może i tak będzie. Wracając do ostatniej ryby, to nie był koniec. Zaraz po
wypuszczeniu karpia, nastąpiło branie na kij Piotrka. Po krótkim holu na
macie zameldował się piękny duży amur. Szybkie dwa słowa do kamery i
wypuszczamy. Uśmiechnięci i spełnieni, spakowaliśmy się i ruszyliśmy do
ostatniego punktu naszej wyprawy.

SPOTKANIE TEAMU ROCKWORLD
Ostatni punkt naszej wyprawy to Park Wiejski Raszowa położony w wo‐
jewództwie opolskim. Jak na zakończenie pierwszego poważniejszego
projektu nie mogłem lepiej trafić. Zasiadka nad piękną wodą ze wspania‐
łymi ludźmi, z którymi rozmowy na temat naszego hobby nie kończyły
się nawet na chwilę. Po rozlosowaniu stanowisk i rozstawieniu się posta‐
nowiliśmy z Piotrkiem, że trochę pospombujemy. Mały spomb i 3-m kij
to nie był dobry pomysł. Już pierwszego dnia zostałem z jednym kijem,
łamiąc drugi przy którymś z kolei rzucie. Gdy po wieczornym ognisku
wróciliśmy do namiotu, usłyszałem odjazd na wędce Piotrka, ten był jed‐
nak tak zmęczony, że nie dało się go obudzić, więc sam musiałem wycią‐
gnąć rybę.
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wienia. Przez resztę dnia mieliśmy tylko jedną
spinkę i leszcza. Widzieliśmy, jak ryby chodzą
nad naszymi zestawami, ale kompletnie nic nie
szło z tym zrobić. Kolejny dzień był deszczowy.
Siedzieliśmy prawie cały dzień w namiocie,
ucząc Kacpra wiązania przyponów i szukania
dobrych miejscówek.
Po przejściu deszczu ryby ponownie dały o so‐

bie znać. Piotrek wyciągnął 7-kg golasa. Szukaliśmy nowych miejscó‐
wek, zmienialiśmy przynęty, lecz niestety, bez jakiejkolwiek reakcji.
Mieliśmy w głowie jeszcze jedną rybę: pięknego, prawie dwudziestoki‐
logramowego lampasa – jak dlamnie są to najpiękniejsze karpie. Złowić
takiego to marzenie moje, Piotra i zapewne wielu innych karpiarzy. Pio‐
trek powiedział: „Michał, dorwiesz go!”. Tym sposobem przechodzimy
do ostatniego, wręcz magicznego poranka, kiedy następuje branie na
mój kij. Mocna walka na pontonie, po czym ryba ląduje w podbieraku.
Był to piękny, stary lampas. Nie był to jednak ten duży, o którym tak
marzyliśmy, ale tak samo piękny.Waga pokazała 14,20 kg. Kolejna pięk‐
na ryba na zakończenie przygody z najlepszymi przyjaciółmi.

OK?

Spotkanie teamowe zakończyło się
pięknym lustrzeniem

Zanęta smużąca i kolorowe
popki, właśnie to miśki
lubią najbardziej

ostatniej nocy. Piotrek ma wielkie szczęście, jeśli chodzi o ło‐
wienie karpi, to dokądkolwiek znimpojadę, to zawszewycią‐
gnie te większe ryby. Tak było też ostatniego poranka, kiedy
wyciągnął największą rybę spotkania teamowego – był to
piękny 14-kg golec. Czy można sobie wymarzyć lepsze za‐
kończenie wypadu?

ROK PÓŹNIEJ, POWTÓRKA
Z ROZRYWKI Z MAŁYM DODATKIEM!
Kolejny rok, kolejny wypad na śląskie karpie. Niestety, tym ra‐
zemnieudałosięwyjechaćnatylednicowcześniej.Postanowi‐
liśmyporazkolejnyodwiedzićStarorzekę.Tymrazembyłonas
trzech: Piotrek, ja orazmój najlepszy przyjaciel Kacper. Kacper
mieszka80kmod jezioraRainbow,apostanowiłprzyjechaćna
tzw.polskieRainbow.Wcześniej,nie łowiąc, siedzącznamizła‐
pałkarpiowegobakcyla.Niestety, kolejny rok ikolejny raz trafi‐
liśmy na wysokie temperatury. W tym roku wybraliśmy
stanowisko nr 8, czyli głębszą część zbiornika. Szybki wybó‐
r: lewa czy prawa strona i łowimy. Przynęty, jak i
nęcenie, to samo co rok temu. Zestawy stawiane
przy samych faszynach i brzegach wysepek już
pierwszej nocy dały o sobie znać i Piotrek pod‐
czas pierwszej nocy wyciągnął dwa karpie ok. 10
kg. Ale to, co stało się kolejnego ranka, przerosło
nas wszystkich. Dosłownie 15 min po porannym
przewiezieniu zestawów kolejny raz sygnalizator
Piotra dał o sobie znać. Między moim a jego zesta‐
wem było 3 m różnicy: sypaliśmy tym samym, na
włosie ta samaprzynęta, ale rybaweszławłaśnie od
tamtej strony i trafiła na jego zestaw. Chłop ma
szczęście. Była to pierwsza podbierana przez Kacpra ryba. Kiedy wyłoniła
się z mętnej wody, rzucił się na nią z podbierakiem, krzyk szczęścia roz‐
nosił się po całej wodzie, była to TA ryba. Ten karp, którego widziałem
rok wcześniej i miał wielkość połowy naszego pontonu. Pewnie domy‐
ślacie się o jaką rybę chodzi? Tak, była to Berta ważąca w tym momen‐
cie 22,3 kg! Szybkie zdjęcie i do wody. Było tak ciepło, że strach trzymać
tak starą rybę na brzegu przez dłuższą chwilę. Rozmawialiśmy wcze‐
śniej o amurach, niestety, żaden do tej pory nie zameldował się na mojej
macie. W końcu przyszła kolej na mnie. Wskoczyliśmy do pontonu, by
dopłynąć do ryby. Piotrek widząc ruchy szczytówki już wiedział, co
znajduje się po drugiej stronie, klepnął mnie w bark i powiedział: „w
końcu go masz!”. Na macie
wylą-dował mój pierwszy
amurważący 13 kg. Coś pięk‐
nego, jak dla mnie mógłby to
być już koniec tej zasiadki, ale
mieliśmy jeszcze dwa dni ło‐
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ilka lat temu poznałem pewnegoWęgra, który nazywa się
Attila Pinke. Tak naprawdę stało się to za pośrednictwem
magazynu „Carpworld”. Zapytanomnie, czy byłbym zain-

teresowany wyprawą nad jedno z łowisk prowadzonych przez fir-
mę Catch Carp Hungary. Reszta, jak tomówią, jest historią.

Nie miałem żadnych oczekiwań. Wówczas miałem okazję łowić na jezio‐
rzeParadise Lake, a zasiadkaokazała się bardzoudana, złowiłem tamkilka
ładnych ryb. Attila okazał się świetnym facetem i dobrze się dogadywali‐
śmy. Do tego stopnia, że w kolejnym roku spotkaliśmy się ponownie (tym
razem także z Joan) i łowiliśmy na wodzie, którą od dawna miałem na
swojej liście – potężnym jeziorze Balaton.Wyprawa okazała się fantastycz‐
na.Niemamwątpliwości, że jeszcze tamwrócimy.Kwestią czasu było, nad
jakąwodęwybierzemy się tym razem.Wybór zostawiliśmyAttili i naszym

K
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celem stało się jezioro Island Lake, bardzo podobne do
łowiska Paradise Lake. Jak sama nazwa sugeruje, jest to
jezioro z wyspami. Dokładnie dziesięcioma wyspami,
jak wnikliwie zbadała to Joan.
Któregoś niedzielnego poranka, bez długiego snu, przy‐
lecieliśmy na lotnisko w Budapeszcie. Jeden z synów
Joan dzień wcześniej miał ślub i choć plan zakładał, że
wszystko miało przebiegać gładko, to byłoby niegrzecz‐
nie nie przyłączyć się nieco do zabawy. Miłą odmianą
było to, że nie trzeba było jechać samochodem taki ka‐
wał drogi i dużowcześniejwiedzieliśmy, że spotkamy się
znaszymwęgierskimprzyjacielem. Jednymzpowodów,
dla którego tak bardzo lubię wyprawy z Attilą jest to, że
jest chyba najbardziej niezawodnym i pomocnym face‐
tem, jakiego znam. Muszę ze smutkiem powiedzieć, że w
dzisiejszym świecie jest to, niestety, rzadkość. Wiedziałem
po prostu, że wszystko będzie dograne – i tak rzeczywiście
było. Szybki przystanek przy Tesco na zrobienie zapasów

Tym razem namiot nie był potrzebny

Największy z pierwszej nocy

ISLANDLAKE
tekst | foto: STEVE BRIGGS
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pex Squid. Używaliśmy również łodzi, więc pierw‐
szą rzeczą po wypłynięciu na jezioro było badanie
dna tyczką. Wwiększościmiejscwodamiała podob‐
ną głębokość, około 1,2–1,5 metra i była dość zabru‐
dzonazewzględuna to, że szaraglina zdnawwyniku
aktywności ryb jest stale unoszona.Dość szybko zna‐
leźliśmy kilka ładnych miejsc. W niektórych obsza‐
rachdno jestmiękkie, ale są tam też i części z bardzo
twardym dnem. Nie zawsze łatwo jest stwierdzić,
które miejsca okażą się najlepsze. Jako wędkarze
szukamy raczej twardszych miejsc, które pomagają
w lepszej prezentacji zestawów, ale ryby częściej
wolą dno bardziej miękkie. Mogliśmy łowić w su‐
mie na sześć wędek, ale czas płynął, a chmury bu‐
rzowe tworzyły się coraz szybciej. Na pierwszą noc
udało się przygotować trzy zestawy. Nie byłem zde‐
cydowany, co do rodzajów zestawów, więc postano‐
wiłem sprawdzić wszelkie kombinacje i zobaczyć,
która okaże się najlepsza. Jeden zestaw był z kulką
pływającą, jeden z neutralnie wyważoną i jeden z
bałwankiem. Zestawy znajdowały się na różnych
odległościach, od 30 do 70 metrów od brzegu. Na
zestawy wsypywałem nieco kulek, pelletów oraz
mieszankę ziaren, którą otrzymałem na łowisku.
Zanim wszystko przygotowałem, zrobiło się ciem‐
no i zaczął padać deszcz. Błyski cały czas się zbliżały
i miło było móc zamknąć drzwi w domku i położyć
się na ciepłym i suchym łóżku. Szczerze, chciałem
się wyspać i nie oczekiwałem zbyt wielu atrakcji.
Oczywiście nigdy tak się nie dzieje, czyż nie?

(choć słowa „zakupy” i „szybkie”niewystępująw słow‐
nikuJoan)iwkrótcebyliśmywdrodze.Czterdzieścipięć
minut później zjeżdżaliśmy już powyboistej ścieżce do
jeziora.
Było to ciepłe i parne popołudnie, zbierało się na bu‐
rzę, ale rozstawianie obozowiska było wystarczająco
łatwe, choćby z tego powodu, że miałem znacznie
mniej sprzętu niż zazwyczaj. Nie mieliśmy tym ra‐
zem namiotów z łóżkami karpiowymi, ale tradycyj‐
ne domki drewniane z łóżkami piętrowymi, w
których Joan natychmiast się zakochała. Samo jezio‐
ro wyglądało bardzo ładnie i choć nie mogłem do‐
strzec całości, to zwróciłem uwagę na dwa rzędy
wysp w środkowej części jeziora. Dwie linie wysp
oddzielone kanałem o szerokości około 20 metrów.
Ten środkowy kanał to bezpieczna strefa z zakazem
łowienia, co według mnie jest dobrym pomysłem.
Doświadczenie podpowiadało mi, że brzeg wysp
mógłby być świetnym miejscem, ale w ten sposób
myśli chyba każdy. Zgadywałem, że linia graniczna
jest nieustannie, tydzień za tygodniem, poddawana
presji. Dlatego też postanowiłem zacząć łowić bliżej
na otwartej wodzie i iść dalej tylko wtedy, gdy okaże
się to konieczne.
Wszystko było jak w domu, gdyż Attila dla swoich
klientów przygotowuje sprzęt firmy Nash. Miałem
więcwędziskaPursuit, statywyKNX iwygodne fote‐
le Moon Chair. Dzięki Pete’owi i Angusowi z Nasha
w dniu przyjazdu otrzymałem też trochę kulek Sco‐

O sile karpi mogła się
przekonać także Joan

Skuteczna
kombinacja

Attila z rzadkim
na tej wodzie lustrzeniem

Cisza po kolejnej burzy
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Gdytylkozapiąłemśpiwór izamknąłemoczy,centralkaza‐
częławyć.Zanimcokolwiekdomniedotarło,wpanicewy‐
skoczyłemna lejącydeszczwsamympodkoszulku.Chwy-
ciłem za wędkę z czymś bardzo złym po drugiej stronie.
Nie było to nic szczególnie ciężkiego, alemiało zdumiewa‐
jącąmoc i niezliczoną liczbę razywyciągało linkę z koło‐
wrotka. Karp nie poddawał się do samego końca i mu-
siałem wciągnąć go siłą do podbieraka. Okazało się, że
był nieco większy niż myślałem. Wściekły karp pełnołu‐
ski o wadze 15 kg, który z pewnością zadałby mi parę
ciosów, gdyby tylko miał ramiona.
Otrzymaliśmy zezwolenie na przetrzymanie ryb do sfil‐
mowania, więc po włożeniu go do worka, wróciłem do
domku, aby się przebrać w suche ubrania. Szczerze mó‐
wiąc, to nie powinienemsię tymprzejmować, gdyż – gdy
tylko zapiąłemzamekw śpiworze –biiiiiiiip! Znówwyle‐
ciałemna deszcz, suche ubrania ponownie były całemo‐
kre i, po podobnej walce, w podbieraku znalazł się
kolejny karp pełnołuski, tym razem 14,5 kg. Aby skrócić
nieco opowieść, cały ten proces powtórzył się w krótkim
czasie raz jeszcze i znów złowiłem karpia pełnołuskiego
o takiej samej wadze. Brania miałem na wszystkie trzy zestawy i wciąż by‐
łem daleki od rozstrzygnięcia, na co te ryby biorą najlepiej. Wyglądało na
to, że chcą wszystkiego. W takiej sytuacji próba pozostania suchym nie
miała sensu,więcmimo szalejącej burzypostanowiłemwywieźćwszystkie
zestawy.Może jak na pierwszą noc był to nadmiarmojego entuzjazmu, ale
przecież nigdy nie wiadomo, co przyniosą kolejne dni. Nie chciałem po‐
tem żałować, że nie wykorzystałem nadarzających się okazji. Najlepsze
braniamogą pojawić się na początku zasiadki, na jej końcu i kiedykolwiek
pomiędzy. Tak czy inaczej przemokłem niepotrzebnie, gdyż przez resztę
nocy było spokojnie i w końcu mogłem się nieco wyspać.
Rano burze minęły, a Attila przyszedł z wiadomością, że złowił tylko jed‐
nego karpia pełnołuskiego i jesiotra, więc byłmocno ożywionywiadomo‐
ścią o moich rybach. Decyzja o łowieniu bliżej okazała się dobrym
wyborem i jedyną zmianą było to, że dodałemkolejny zestaw.Kolejne bra‐
nie nastąpiło na wędkę z założonym wafterem Citruz, a rybę holowała

Joan.Wkrótce samadoświadczyła, jak ciężkie i wściekłe pływają tu karpie.
Rybaważyła 9,5 kg, więc nie była duża, alewalczyła jak kolos. Kolejne bra‐
nie w trakcie dnia potwierdziło skuteczność zestawu z wafterem. Założy‐
łemwięc go na trzywędki, a jeden zestaw pozostał z pop-upem.Niewiem
dlaczego, ale ostatnio bardzo sprawdza mi się łowienie zestawem z wafte‐
remCitruz położonymnadnie zanęconymkulkami Scopex Squid. Pierw‐
szy raz tej kombinacji spróbowałem na łowisku Secret Garden w grudniu
i od tego czasu także na jeziorze ŠumbarwChorwacji i łowiskuGosławice
wPolsce. Zestaw ten sprawdzał się za każdym razem i okazał się najlepszy.
Wszystko wskazywało na to, że był także skuteczny tutaj. Następna noc
była dość spokojna, ale wiedziałem dlaczego. Pierwszego dnia cztery sta‐
nowiska po mojej lewej stronie były puste i ryby pokazywały się w miej‐
scach, gdzie nie było linek. Jednak stanowiska te szybko zostały zajęte i jak
zwykle kolejne zestawywwodzie wypłoszyły ryby.Wdrugą noc najlepsze
okazało się stanowisko nr 11 na dalekim końcu jeziora, gdzie złowiono

Wracaj i załatw słońce

Cel osiągnięty – niemal 21 kg



jeziora owadze 41 lb 4 oz (18,7 kg). Zadanie zostałowykonane!Chciałem
złowić taką rybę i się udało.Wszystko, co pojawi się potembędzie już do‐
datkiem.Miałem jednakwrażenie, że w tymkrótkim czasie, jaki nampo‐
został, sporo się jeszcze wydarzy.
Pogoda cały czas się zmieniała. Raz było słonecznie, raz mokro, a raz
wietrznie. Lubię łowić podczas burzy, wydaje się, że ryby też to lubią, ale
Attila na ten tydzień zabrał nad wodę swoją żonę i dwójkę małych dzieci.
Przebywanie cały czas w domku nie było zbyt wielką atrakcją. Rodzina
chciała słońca i nie mogłem im mieć tego za złe.

TU ŁOWIMY

pięć karpi z największym w okolicy 18-kilo‐
gramowym. Miałem nadzieję, że łowisko jest
tym rodzajem wody, w której karpie stale się
przemieszczają i wkrótce pojawią się z powro‐
tem. Moim celem podczas tej wyprawy była
ryba powyżej 18 kg i wydarzenia na wodzie
wskazywały, że cel ten jest do zrealizowania.
Nie musiałem się zbytnio martwić, gdyż ryby
szybkowróciły izłowiłemtrzymałekarpiepełno‐
łuskie, ale też iwiększą sztukę owadze 12 kg i jak
dotąd największego karpia wyprawy o wa‐
dze 16,5 kg. Attila nie złowił niczego więk‐
szego, ale również u niego sprawdzał się
zestaw z wafterem Citruz. Pozostałomi zaled‐
wie kilkawafterów, ale oczywiście chciałem się
nimi podzielić, dlatego musieliśmy je oszczę‐
dzać. Okazało się, że był to dla Attilli bardzo
dobry ruch, gdyż w ciągu następnych dwuna‐
stu godzin złowił trzy ładne karpie owadze po‐
wyżej 13 kg. Zaczęliśmywięc współpracować.
Byliśmy przekonani, że wiemy już o co chodzi
i wymyśliliśmy sprytny plan. Obaj próbowali‐
śmykłaść zestawywokółwysp, ale taknapraw‐
dę, z tych miejsc mieliśmy tylko małe ryby. Wszystkie większe ryby
pokazywały sięnaotwartejwodzie i tamteżpostanowiliśmy łowić.Zdecydo‐
waliśmy się więc (tak naprawdę bardziej Attila niż ja), że postawimy marker
międzynaszymi stanowiskamiwpołowieodległości odwysp i skoncentruje‐
mynęcenienawiększymobszarze. Ponieważ zestaw z pop-upem nie przy‐
niósł żadnej ryby, zmieniłem go na obowiązkowego teraz waftera Citruz
i przeniosłem się o kolejne czterdzieści metrów w głąb jeziora. Okazało
się to świetnym posunięciem, gdyż tej nocy miałem na nią odjazd. Po
drugiej stronie wędki znajdowała się moja pierwsza czterdziestka z tego

Ryba ostatniej akcji – 20 kg Attili

REKLAMA
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Wszyscy się jednak świetnie bawili, a Joan iNikki od tej pory są najlepszymi
przyjaciółkami. Jeziorodoskonale nadaje się na spędzeniewakacji, choćby ze
względunadomkioraz to, że łowisko jest otwartenaprzyjazd rodzin zdzieć‐
mi. Wokół jeziora jest mnóstwo rodzin, wszyscy się bawią, a to, że każdego
dniamożna tam zamówić jedzenie (pizza jest namiejscu), sprawia, że relaks
odbywa się nanajwyższympoziomie.
Chcieliśmy jak najlepiej wykorzystać ostatnie dni, jakie nam pozostały.
Wieczór rozpoczął jedną z tych cudownych, ciepłych wiosennych nocy.
Nie potrzebowaliśmy bluz, a ciepły czerwony blask zachodzącego słońca
wydawał się trwać znacznie dłużej niż zwykle. Dookoła nas cykały
świerszcze i rechotały żaby, a my siedzieliśmy i długo rozmawialiśmy. Ta‐
kiemomenty długo zapadają w pamięć i prawie zapomniałemowędkach,
gdy na jednej z nich nagle nastąpił odjazd i zapaliła się niebieska dioda.
Była to oczywiście wędka zarzucona najbliżej środkowego markera i nasz
plan nęcenia zaczął działać. Ryba nie wydawała się zbyt duża i kiedy zoba‐
czyłem jąw pobliżu podbieraka, powiedziałemAttili, że wygląda na jakieś
10 kg. Było tak do momentu, gdy zacząłem ją podnosić nad wodę i wtedy
natychmiast urosła do znaczniewiększych rozmiarówniż sięwydawała na
początku. Obaj zaczęliśmy się śmiać, że mimo tylu lat doświadczeń, nadal
nie umiemy ocenić wielkości łowionych karpi. Ale to przecież część tej za‐
bawy. Był to największy karp tej wyprawy. Piękny, długi karp pełnołuski,
któremu nie brakowało żadnej łuski. Ważył prawie 21 kg. Attila wspo‐
mniał, że towłaśnie takie ryby powyżej 20 kg chciał zobaczyć.Oczywiście,
kiedy w Wielkiej Brytanii mówi się o rybach 40-funtowych, to na konty‐
nencie poluje się na ryby 20-kg, co oznacza karpie o wadze 44 lb. Tej nocy
złowiłem jeszcze jednego karpia pełnołuskiego 11 kg, zaś Attila miał falę
brań po swojej stronie markera. Brały mu ładne ryby, w tym lustrzeń w
okolicach 15 kg – pierwszy, jakiego widziałem. Zapytałem go o proporcję
karpi pełnołuskich do lustrzeni i odpo‐
wiedział mi, że na Węgrzech większość
łowionych ryb tokarpiepełnołuskie.Ta‐
kie też miałem doświadczenie z wszyst‐
kich łowisk, na którychwcześniej razem
łowiliśmy. Był dość zaskoczony, gdy po‐
wiedziałem mu, że w większości innych
krajów dominują raczej lustrzenie. Nie
ma to jednak znaczenia, gdy sygnalizato‐
ry piszczą i następują kolejne brania. Do‐
brze nam się współpracowało, ale jedna
rzecz,którejniezrobiliśmy, tobardziejob‐
fite nęcenie. Myślałem o tym od samego
początku, ale wszystkie dostępne infor‐
macje raczej przeczyły temu pomysłowi.
Pozostała nam tylko jedna noc i sporo
przynęt, którychnie zamierzaliśmyzabie‐
rać ze sobą. Postanowiliśmywięc zrobić z
nich lepszy użytek. Nie mieliśmy nic do
stracenia. Obaj złowiliśmy ładne ryby,
więc jeśli nadmiar zanęty spowoduje za‐

nik brań, nie będzie to koniec świata, a przynajmniej będziemy coś więcej
wiedzieć. Mieliśmy mnóstwo kulek Scopex Squid w różnych rozmiarach
oraz pellety i orzechy tygrysie, którewłaściciel łowiska gościnnie namugoto‐
wał.Wszystko towrzuciliśmywjedendużyobszarwokółnaszegośrodkowe‐
gomarkera, takżespokojnieobrzuciliśmydwazestawypo jegoobustronach.
Tej nocy miałem dwa brania, oba na wędkę najbliżej markera. Oba karpie
pełnołuskie o wadze około 9 kg oraz na koniec, po bardzo długim holu,
karpia 17,5 kg. Kiedy Attila schodził do nas, widziałem jego uśmiech, któ‐
rymówił sam za siebie. Onmiał także dwa brania. Jeden karpmiał w oko‐
licach 13 kg, a drugim była prawdziwa bestia o wadze ponad 20 kg. On
także przekroczył swoją barierę 20 kg, więc było to doskonałe podsumo‐
wanie wyprawy. Biorąc pod uwagę to, że plan z ostatniej nocy tak dobrze
się udał, zastanawialiśmy się, co by było, gdybyśmy od samego początku
intensywniej nęcili. Mimo to i tak nie narzekaliśmy na wyniki – jak się
okazało nie był to jeszcze koniec. Kiedy robiliśmy zdjęcia Attili i jego wiel‐
kiegokarpiapełnołuskiego rozległ się raz jeszczedźwięk sygnalizatora.Za‐
jąłem się rybą, a Attila po raz ostatni zaczął holować karpia. Wkrótce
okazało się, że to kolejna piękność o wadze około 18 kg.
Dopełniło to ten bardzo udany tydzień. Przygotowanie odpowiedniej
taktyki znacząco zmieniło wynik, przez co w miarę upływu czasu łowi‐
liśmy więcej większych karpi! Raz jeszcze zaufaliśmy Attili i firmie
Catch Carp Hungary, co zaowocowało wspomnieniami, które pozosta‐
ną na zawsze. Tuż przed odjazdem zaplanowaliśmy już to, co będziemy
robić w przyszłym roku i na jakiej wodzie będziemy łowić. Firma oferu‐
je więcej przyjaznych łowisk, które są i wygodne dla rodzin, i pełne im‐
ponujących okazów. Ale to dopiero przed nami. Jezioro Island Lake
okazało się dla nas szczęśliwe i ze smutkiem nadszedł czas na pakowa‐
nie się i drogę do domu.

Wszyscy zadowoleni,
bo to moja ryba tygodnia

Centralny kanał stworzył
prawdziwy raj dla ryb
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statnio pisałem, że uwielbiam momenty, w których dowiaduję się
o nowych łowiskach w okolicy Warszawy. Nie inaczej było i tym
razem. Radziejowice to kolejny zbiornik, który trafił w ręce odpo‐

wiedniego człowieka. Są to stare glinianki, które będą celem wielu wypraw
karpiarzynie tylko zokolicWarszawy, ale i całej Polski.NaFacebookumoże‐
cie znaleźćoznaczone trzy zbiorniki, któreprezentująwielkość całego terenu.
Zdecydowałem się opisać właśnie łowisko Radziejowice R8, ponieważ
przedewszystkimcenię sobie ciszę i spokój.

O
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Po przyjeździe nad wodę zostałem pokierowany przez
właściciela namiejsce, w którymmogę zostawić samo‐
chód. Później poszliśmy przed siebie i usłyszałem hi‐
storię powstania glinianek, aż do momentu, w którym
są dzisiaj. Nie będę się rozpisywał, musicie sami zapy‐
tać Pawła, jak to było kiedyś. Mnie najbardziej intere‐
sował zbiornik nr 3, który obecnie jest uznawany za
karpiowy. Jeszcze w zeszłym roku, zarówno wody, jak
i teren należący do nich były jednym wielkim śmietni‐
skiem. Dlatego nie rozumiem wielu ludzi, którzy
kwestionują fakt powstania samego łowiska. Skoro
ludzie mieszkający w tak pięknym miejscu nie po‐
trafili o nie zadbać, tym bardziej nie powinni wypo‐
wiadać się w chwili, kiedy teren został oczyszczony,
a woda zaczyna żyć.
Wodą zostałem oczarowany. Najbardziej zaskoczył jej
piękny kolor. Okolica też jest wyjątkowa, była prak‐
tycznie w nienaruszonym stanie – koparki działały je‐
dynie na zbiornikach nr 1 i nr 2, które są przeznaczone
do działań bardziej komercyjnych. Zbiornik nr 3, miał
być pozostawionywmożliwie najbardziej pierwotnym

ŁOWISKO R8
tekst | foto: ADRIAN MODZELEWSKI
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kształcie, tak aby każdy, kto chce się odciąć od kłopotówdnia codziennego
i ciekawskich oczu innych łowiących, mógł zniknąć za wzgórzem i siedzieć
praktycznie sam, w lesie. Woda ta nie jest prosta, a las, o którym piszę, nie
znajduje się tylko dookoła, ale i w samejwodzie! Kiedy zobaczyłem to po raz
pierwszy, zakochałem się.
Lubię, gdy jest ciężko, dlatego śmiem twierdzić, że nie jest to woda dla
każdego karpiarza. Po wypłynięciu na zbiornik okazało się, że drzewa
stoją praktycznie pionowo, a woda w ich okolicach ma po kilka metrów
głębokości. Takie łowisko to jedna wielka niewiadoma. Co skrywała

przez te wszystkie lata? Paweł zarybił ten zbiornik
mniejszymi rybami, aby zmusić te większe do żerowa‐
nia i konkurencji. Samakwen został podzielonyna czte‐
ry części i tyle jest tam stanowisk. W praktyce wygląda
to tak, że miejscówek do łowienia jest wiele, a z czasem

wyklarują się te najciekawsze.
Jeśli chcecie zobaczyć więcej, zapraszam na kanał „Karpiowym Szla‐
kiem” (YouTube) tam znajduje się relacja filmowa z tego wyjazdu. Oma‐
wiam taktykę i pokazuję w praktyce, jak wyjąć karpie z trudnych
technicznie miejsc.
Dojazd jest bardzo prosty, szczególnie przy użyciu nawigacji. Kierujemy
się z Warszawy na Mszczonów, a tuż przed nim zjeżdżamy na Radziejo‐
wice. Mijamy zabytkowy pałac Radziejowice i jesteśmy praktycznie na
miejscu.

REKLAMA
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ECHOSONDA
DO ZADAŃ SPECJALNYCH

ADVERTORIAL

Urządzenie CHIRP pozwala
ograniczyć zakłócenia pochodzące
z powierzchni, więc możesz oczekiwać
precyzyjnych odczytów w bardzo
płytkiej wodzie i zlokalizować ryby
nawet w odległości 15 cm od
powierzchni. Z drugiej strony będziesz
w stanie rozróżnić gatunki znajdujące
się przy dnie nawet na głębokości do
100 metrów.

Tradycyjny sonar wysyła jednorazowy impuls o pojedynczej
częstotliwości. Echosonda CHIRP (ang. Compressed High
Intensity Radiated Pulse) wysyła ciągły strumień częstotliwości,
od niskich do wysokich i dlatego jej odczyty są znacznie
wyraźniejsze i charakteryzują się wyższą rozdzielczością
w porównaniu z tradycyjnymi urządzeniami tego typu.

Deeper CHIRP+ można wykorzystać do
sondowania dna z łodzi, do wędkarstwa
podlodowego, oraz oczywiście do
sondowania z brzegu. Wystarczy podpiąć
urządzenie do wędki, zarzucić i zwijać.
Zobaczysz na smar�onie (poprzez
dedykowaną aplikację) roślinność,
strukturę, kontur ryb i dna oraz twardość
i konsystencję dna. Sprawdzisz też
głębokość i temperaturę wody.

Urządzenie daje też możliwość wyboru
jednej z trzech palet kolorów w celu
uzyskania idealnego obrazu w każdych
warunkach pogodowych.

Zasiąg zarzucania to 100 metrów.

Pracuje w temperaturze od -20°C do
40°C. Czas pracy przy włączonym GPS
to 4,5 godziny, pełne ładowanie trwa
75 minut.

Wszystkie dane zebrane podczas sondowania są
przechowywane w jednym miejscu dzięki internetowej

pla�ormie Deeper Lakebook™. Możesz tam przeglądać
mapy jezior, sygnały echosondy, zdjęcia i notatki
ze wszystkich swoich wypraw wędkarskich.
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edia społecznościowe, bez względu na to, czy je kochamy, czy
też nienawidzimy, są świetnym sposobemna spotkania innych
karpiarzy z każdego miejsca na ziemi. Pozwalają także dzielić

się pasją karpiowania niezależnie od granic. Myślę, że problem polega tyl‐
ko na właściwym ich używaniu.
Od kiedy zacząłem używać Internetu w połowie lat 90., zawsze byłem za‐
fascynowany i bardzo ciekawy, jak europejski styl łowienia karpi przenosi
się na grunt amerykański. Dzisiaj wszyscywiemy, jak rozwinęli się amery‐
kańscy karpiarze, których są już tysiące. Mają swoje sklepy karpiowe oraz
wiele imprez i zawodów, których z każdym dniem przybywa. Potem poja‐
wiły sięmedia społecznościowe i od tego czasu bezpośredni kontakt z kar‐
piarzami po obu stronach „wielkiej wody” stał się łatwy jak nigdy dotąd.
W ciągu pięciu lat stałem się znajomym setek amerykańskich karpiarzy,
a z częścią z nich utrzymuję bliższe relacje. Spędzamgodziny przedmoim
laptopem, dyskutuję i dzieląc się historiami i doświadczeniami. Opowie‐
ści o niezliczonych i dziewiczych jeziorach oraz rzekachmocno pobudzi‐
ły moją ciekawość, a marzenie o podróży na drugą stronę Atlantyku, by
realizować własny amerykański sen, stawało się obsesyjne.

M
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To jest cel mojej wyprawy

tekst | foto: ENRICO PARMEGGIANI
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Po powrocie do domu zawsze jestem zajęty. Każdego dnia (i naprawdę
mamnamyśliCODZIENNIE) robię coś związanego zwędkarstwem.A to
sprawdzam nowe miejsce, nęcę, robię przypony, albo też w garażu sprzą‐
tampotworny bałaganw sprzęcie i oczywiście wyjeżdżamna ryby. Jednak
wirus wyjazdu na karpie do USA okazał się bardzo silny.
Pierwsza szansa na amerykańskie karpie miała miejsce podczas podróży
służbowej, latem 2006 roku, kiedy byłem w Denver w stanie Kolorado. Po
kilkudniachpracypojechałemdoTeksasu, gdziewrazzprzewodnikiemKir‐
kiemKirklandemprzez kilka dni łowiliśmyniszczukiw rzeceTrinity i jezio‐
rze Livingstone. Szczerze mówiąc, w tamtym czasie byłem zafascynowany
możliwością łowienia tej prehistorycznej ryby i niemyślałem zbytnio o po‐
łowie karpi. Kiedy jednak pojechaliśmy nad rzekę i przewodnik otworzył
zamrażarkę pełnąmałych karpi pełnołuskich służących za przynętę, wirus
karpiowania zaczął się rozprzestrzeniać i szybko zacząłem pytać naszego
przewodnika, skąd pochodzą te karpie? Okazało się, że rzeka Trinity jest
pełna małych karpi pełnołuskich. Pływają tam także większe ryby oraz
duże amury. Natychmiast postanowiłem odpuścić jeden dzień z niszczu‐
kami i spróbować łowienia pierwszych amerykańskich karpi. Wciąż pa‐

miętam wyraz twarzy Kirka, naszego
przewodnika, kiedy mu to powiedzia‐
łem. Prawdopodobnie pomyślał, że je‐
stem trochę dziwakiem, gdyż dla niego
karpie były niczym więcej jak tylko
przynętą na niszczuki. Po przekopaniu
się przez kilka pudełek ze sprzętem ze‐
brałem bardzo skąpy zestaw akceso‐
riów, który pozwolił mi na uzbrojenie
dwóch wędek na pierwszą zasiadkę
karpiową w USA. Z dwiema wędkami
(spinningi 2,1 m), jednym fotelem i ma‐
łympodbierakiembyłemgotowy, i kiedy
moikoledzyłowilinamuchęispinningo‐
wali, ja wpatrywałem się w końce szczy‐
tówek, siedząc na brzegu rzeki Trinity.
Tego dnia wyholowałem tylko parę
małych (bardzomałych) karpi i jedne‐
go, jeszcze mniejszego buffalo. Dla
większości ludzi, którzy patrzą tylko
na wagę ryb, taki połów nie był ważny,
ale ja zapamiętałem go na długo, gdyż
złowiłem swojego pierwszego karpia
w USA.

Wodne domy są tu
niezwykle popularne

Mój pierwszy karp wyprawy
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Od tego czasu wiedziałem już, że pewnego dnia tu wrócę i zro‐
bię wszystko jak należy. Od tamtych dni zaczęło się pojawiać
corazwięcej zdjęć z dużymi i pięknymi karpiami ze Stanów. Pa‐
miętam, jak pewnego dnia zobaczyłem zdjęcie PaulaHunta, na
którym trzymałwspaniałego, pełnołuskiego karpia. Powiedzia‐
łem wówczas: „OK, koniec z tym, mam już dość, czas zaplano‐
wać wyprawę karpiową do USA”. W ciągu kolejnych miesięcy
widziałem coraz więcej zdjęć przepięknych karpi pełnołuskich
i rozmawiałem z jednym zmoich amerykańskich kolegów kar‐
piarzy. Odkryłem, że karpie pochodzą z tego samego jeziora –
Dale Hollow. To olbrzymi zbiornik zaporowy na granicy Ken‐
tucky i Tennessee, który ma powierzchnię 112 kilometrów
kwadratowych i blisko 1000 kilometrów linii brzegowej. Brzmi
interesująco, prawda? Czas mijał szybko. W tym czasie byłem
zajęty jak nigdywcześniej i praktycznie bez przerwy latałemdo
Chin. Znalezienie jakiegoś wolnego
czasu w ciągu roku było praktycznie
niemożliwe i mogłem jedynie oglądać
coraz więcej zdjęć i filmów karpiowych
z tego niezwykłego jeziora. W końcu
dopadła mnie gorączka jeziora Dale
Hollow.
Któregoś dnia dyskutowałem w sieci z
karpiarzem z Michigan Ciprianem
Muresanem, jednymzwielu przyjaciół,
których poznałem w Internecie. Kilka
miesięcy później stał się także moim
dobrym przyjacielem w realu. Rozma‐
wiałem z nim na temat planów łowie‐
nia w Dale Hollow. Opowiedział mi

kilka historii o tym magicznym je‐
ziorze, w którym już łowił i kiedy za‐
pytałem go:, „Co powiesz na
wspólną długą zasiadkę na tym je‐
ziorze”, odpowiedział od razu „Pew‐
nie, do diabła!”. Nie muszę mówić,
że byłem podekscytowany jak małe
dziecko przed Gwiazdką i w ciągu
tygodnia dogadaliśmy terminy. Ko‐
lejnym krokiem była rezerwacja
lotu.
Z kilkutygodniowym wyprzedze‐
niem zarezerwowałem na listopad
lot na trasie Ljubljana–Frankfurt –
Atlanta i z powrotem. Wyprawa

miała trwać dwa tygodnie, więc byłem pewien,
że co najmniej 9 dni spędzę nad jeziorem.
Wciąż się uśmiecham, gdy wspominam dzień,
w którymwysłałempotwierdzeniemojego lotu
Ciprianowi, a on napisał mi: „Ty naprawdę
chcesz łowić ze mną na Dale Hollow?”, a ja od‐
pisałem „Czy sądzisz, że te wszystkie godziny z
tobą na czacie spędziłem dla twojej ślicznej
buźki”? Przez jakiś czas obaj się z tego śmiali‐
śmy.
Wszystko to wydarzyło się wiosną, a wyprawa
była zaplanowana na listopad, więc miałem
mnóstwo czasu na zajęcie się logistyczną stroną
tej eskapady. Pierwszą rzeczą było sprawdzenie,
czy cały sprzęt i przynęty, które chciałem mieć
na zasiadce zostaną dostarczone na czas.Dzięki
Davidowi i Zachowi z firmy Big Carp Tackle
(chyba najlepszego sklepu karpiowego w USA)

Łódź przycumowaliśmy
do drzew na wyspie

Kolejna niesamowita ryba
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okazało się to bardzo łatwe. Planowali oni
import kontenera produktów z Europy do
USA, więc jedyną rzeczą, jaką musiałem
zrobić, to dostarczyć na czas cały sprzęt w
miejsce załadunku kontenera zanim wypły‐
nie on na drugą stronę Atlantyku. Na tym
etapie nie byliśmy w 100% pewni miejsca,
gdzie chcieliśmy łowić w listopadzie. Nie
wiedzieliśmy, jaki będzie poziom wody (w
tym jeziorze poziom wody może znacząco
się zmienić w bardzo krótkim czasie). Nie
znaliśmy też temperatury wody, a naszym
największymzmartwieniembyłamożliwość
szybkiej zmiany stanowisk, abyśmy mogli
przemieszczać się tak wiele razy, jak chcieli‐
śmy. Podczas jednej z konwersacji z Cipria‐
nem zapytałem go, dlaczego nie możemy
wynająć pływającego domu. Moglibyśmy
łowić wprost z niego, nie trzeba by rozsta‐
wiać namiotów, łóżek i całej reszty. Wystar‐
czyłoby tylko zacumować imożemywciągu

paru minut łowić, a jeśli chcemy opuścić miejscówkę, odwiązujemy tylko
cumy i gotowe. W oka mgnieniu zgodziliśmy się na takie rozwiązanie.
Oczywiście było to nieco droższe, ale poza sezonem opłaty za wynajem
pływających domów były, szczerze mówiąc, bardzo dobre. Marzyłem (i
oszczędzałem) na tę wyprawę tak długo, że tych kilkaset euro więcej nie
było problemem, zwłaszcza, że wyprawa stawała się bardziej komfortowa.
Przez kolejne tygodnie razem z Ciprianem spędziliśmy niezliczoną liczbę

godzin na dyskusje i dopinanie wyjazdu. W końcu przyszedł moment
opuszczenia domu. PowylądowaniuwAtlanciemartwiłem się tylkoomoje
bagaże. Ze sobą zabrałem kołowrotki, sygnalizatory elektroniczne i pół tony
akcesoriówwędkarskich.Wszystkobyłowporządku imogłemwyjść z lotni‐
ska objuczony absurdalną liczbą toreb. Mimo że większość sprzętu znalazła
się w kontenerze kolegów z Big Carp Tackle zabrałem ze sobą szaloną ilość
sprzętu, taknawszelkiwypadek.
Ciprian czekał już na mnie, załadował samochód i opuściliśmy lotnisko, a po
sześciugodzinachznaleźliśmysięnadDaleHollow.Przyjechaliśmynad jezioro
późnympopołudniemizdecydowaliśmysięprzespaćpierwsząnocwmiejsco‐
wym ośrodku wczasowym. Po ponad 24-godzinnej podróży musiałem się
porządnie przespać, a przystań, gdzie wynajmuje się łodzie była już za‐
mknięta. Po przybyciu do pokoju byłemporuszony pięknymwidokiem. Z
balkonu mogłem dostrzec duży fragment jeziora otoczonego gęstym la‐
sem oraz wyspy tu i tam wyrastające z wody. Wszędzie panowała cisza, a ja
byłem w siódmym niebie. Już na samym początku wyprawy ogarnęło mnie
podniecenie iwzrosłaadrenalina.Mimotomusiałemdobrzesięwyspać,apo
zjedzeniuporządnegoamerykańskiego śniadania, któremiało„milion”kalo‐
rii poszliśmynaprzystań.
Cała procedura sprawdzenia, zdobycia pozwoleń na łowienie i załadowa‐
nie wszystkiego na houseboat zajęła trochę więcej czasu niż przewidywa‐
łem i pierwszą noc spędziliśmy na przystani. Jednak nie było źle, gdyż
musieliśmyporadzić sobie z ogromną ilością sprzętu, przynęt i jedzenia na
kolejne 9 dni. Perfekcyjne zorganizowanie wszystkiego pozwoliło łowić

ryby bez straty nawet minuty podczas kolej‐
nych dni. Dla mnie, normalnego karpiarza z
Europy, to miejsce zapierało dech w pier‐
siach.Wszystkow tej przystani było zorgani‐
zowane pod kątem wędkarstwa sportowego
i innych sportów wodnych. Od recepcji aż
po ludzi pracujących na pokładach. Choć
wydawało mi się, że nasz pływający dom był
bardzo duży, to okazał się jednym z mniej‐
szych, jakie tam stały przycumowane. Mu‐
siało być tam około setki, jeśli nie więcej
pływających domów.
W końcu nadszedł czas na zwolnienie cum i
wypłynięcie nanasząmiejscówkę. Przedwy‐
jazdemdoUSArozmawialiśmyzCiprianem
omożliwychmiejscach do łowienia. Ciprian
znał już dość dobrze jeden obszar, gdzie łowi
dużo amerykańskich karpiarzy, ale ja chcia‐
łem spróbować czegoś innego. Przeglądając
mapę batymetryczną jeziora natknąłem się
na miejsce, które dla mnie było idealne na
późnojesienne łowienie.

Hol za holem!
Ledwie czuliśmy ręce

Co wy na takie widoki?

Czy ktoś widział
takiego karpia?
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Maławyspa pośrodku jeziora zwysokimi brzegami poobu stronach, bardzo
duże wypłycenie (w zasięgu rzutu) oddzielone od wyspy dość głębokim ka‐
nałemz jednej strony i kolejną, znaczniewiększąwyspąoddalonąo zaledwie
kilkametrów od stronywschodniej. Po przedyskutowaniu wad i zalet tego
miejsca obaj zgodziliśmy się rozpocząć zasiadkę właśnie tam i teraz byli‐
śmy jużwpołowie 40-minutowej drogi. Jako doświadczony kierowca cię‐
żarówki, Ciprian za pierwszym podejściem doskonale zaparkował nasz
houseboat.W ciągu dziesięciuminut przycumowaliśmy łódź do drzewna
wyspie i byliśmy gotowi do łowienia – marzenie!
Teraz wyobraźcie sobie, że łowicie w tak dużym jeziorze, wobec którego
największe jeziora naszego Starego Kontynentu są karzełkami. Nie moż‐
na tego porównać z niczym innym w Europie. Całość jest otoczona dzi‐
kim lasem. Łowicie ryby, które nigdy wcześniej nie widziały haczyka, a
wy siedzicie sobie wygodnie w pływającym domku z toaletą, pryszni‐
cem, łóżkiem, sofą, w pełni wyposażoną kuchnią, lodówką, zamrażarką,
telewizją satelitarną, systemem grzewczym i dużym, gazowym grillem.
Muszę przyznać, że było to na początku dość dziwne uczucie. Łowiłem
sporo na dużych i dzikich jeziorach w Europie, gdzie największym udo‐

godnieniem zawsze było tylko łóżko karpiowe i namiot. Ale wiecie co?
Jeśli pod koniec dnia można nadal żyć marzeniami o łowieniu w niezna‐
nym, siedząc wygodnie w pływającym i mobilnym mieszkaniu, to dla‐
czego nie!
Wraz z domkiem mieliśmy jeszcze mniejszą łódkę, aluminiową. Na po‐
czątku zabraliśmy echosondę, markery i przynęty, aby zbadać miejsca, w
których będziemy łowić. Z łódki okazało się, że miejsce, które wybrali‐
śmy jest lepsze niż się tego spodziewałem. Kanał, który mieliśmy przed
sobą miał głębokość 6–7 m. Pośrodku dno było czyste, ale dość zamulo‐
ne. Po bokach podnosiło się i znaleźliśmy tam ścieżkę szeroką na 4–5 m
zmałą ilością roślin i twardymdnem, które kończyło się gęstymi roślina‐
mi aż do brzegu z jednej strony i rozległym wypłyceniem z drugiej.
Trudno mi mówić, że byłem szczęśliwy z takiej miejscówki, ale byłem
bardzo zadowolony. Na pierwszą noc postanowiłem umieścić po jednej
wędce z każdej strony tego kanału, dość blisko strony z roślinami na głę‐
bokości 3,5 m i jedną na płytkim, płaskim obszarze, aby sprawdzić, czy
ryby pojawiają się tam w nocy.

Fantastyczna przygoda

Jak w prawdziwym domu

Największy okaz wyprawy
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W ciągu paru godzin wszystkie nasze wędki było ustawione, a ja wraz z
Ciprianem siedzieliśmy z tyłu naszego houseboata i dyskutując cieszyli‐
śmy się wspaniałym widokiem. Wyjaśnił mi, że brania najczęściej mają
miejscewnocy, więc nie powinniśmy zbyt wiele oczekiwać przed położe‐
niemsiędo snu. Iwtedymoja środkowawędkazawyła i nastąpił gwałtow‐
ny odjazd. „To niemożliwe!” – powiedział Ciprian, ale wędka wygięła się
pod ciężarem ryby, a moje kolana trzęsły się z emocji. To był pierwszy
karp tejwyprawy, a janie chciałemgo stracić.Zestawbyłpołożonynaczy‐
stej ścieżcemiędzy głębokimkońcemkanału i płytkimpłaskimobszarem
ogłębokości 3,5m, który znajdował się nawprost.Odczułemwielką ulgę,
gdy zobaczyłem, że moja teoria dotycząca tego konkretnego miejsca
sprawdziła się tak szybko. Zawsze pozostaje jednak wątpliwość. Mogły
być dwie przyczyny, które pozwoliłymi złowić tak szybko rybę. Po pierw‐
sze, szczęśliwy zbieg okoliczno‐
ści, a podrugie,wpobliżupływa
sporo innychkarpi.Wszystkie te
myśli kołatały w mojej głowie,
kiedyholowałemrybę i zanim ją
podebrałem, wiedziałem już co
mamzrobić po sesji zdjęciowej z
pierwszym karpiem – zignoro‐
wać pierwszą możliwość i jak
najszybciej wsiąść w łódkę i za‐
nęcić bardziej obficie miejsców‐
kę. Byłem pewien, że wokół
pływa sporo ryb i gdyby te przy‐
puszczenia okazały się prawdzi‐
we, mógłbym utrzymać je w
okolicy przez jakiś czas. Wów‐
czas miałbym więcej brań. Jeśli
zaś myliłem się i ten pierwszy
karp był samotnie przepływają‐
cą rybą, straciłbym kilka kilo‐
gramów kulek. To nie miało większego znaczenia. Pierwsze branie
zaowocowało dziewiczym karpiem pełnołuskim o wadze ponad 13
kg. Niemogłemmarzyć o niczym lepszymna początek.
Pierwszą noc zakończyliśmy wspaniałym odpoczynkiem i moim
pierwszym słowem po przebudzeniu o świcie było: „cholera, niedo‐
brze”,chybamójpomysłniebył takidoskonały.Naszczęścieniemiałem
racji, gdyż po porannej kawie wszystko się zaczęło. Nie pamiętam, ile
brań mieliśmy tego dnia, ale pamiętam, że byliśmy obaj w siódmym
niebie, mając tak wspaniałą zasiadkę na całkowicie nowej i wędkarsko
dziewiczejczęści jeziora. Imwięcejmieliśmybrań, tymwięcejzanęty lą‐
dowało w wodzie, co dało 48 godzin szalonych holi wspaniałych karpi
pozujących do zdjęć. Mogę z całą pewnością powiedzieć, że przez
pierwsze 3 dniwyprawy byłem jużwyczerpany, awpewnymmomen‐
cie Ciprian zwinął swoje wędki, aby się trochę wyspać. Prawie w poło‐
wie naszej przygody, która jak dotąd była doskonała, okazało się, że
wszystko szło zbyt dobrze. Matka natura postanowiła urozmaicić nam
wyprawę poważną zmianą w pogodzie. Temperatura spadła poniżej
zera, a w nocy pojawił się deszcz i wiatr.Mocnywiatr. Byliśmy przycu‐
mowani w bardzo odsłoniętym miejscu i utrzymanie houseboat we
właściwej pozycji było prawie niemożliwe. Zmuszeni byliśmy opuścić
naszemiejsce i odpłynęliśmy do osłoniętej zatoki, gdzie spędziliśmy 36
godzin w oczekiwaniu, aż burza się skończy. Oczywiście w tym czasie
także próbowaliśmy łowić ryby, ale zatoka, w której się schowaliśmy
przed wiatrem i deszczem była bardzo głęboka i nie widzieliśmy tam
żadnychoznak ryb, zwyjątkiemkilku sumów.
Gdy tylko pogoda się ustabilizowała, postanowiliśmy wrócić na nasze
miejsce, aledrastycznyspadek temperaturywpłynąłnasłabeżerowania
ryb.Karpieniebyły już takaktywne jakwcześniej, anasze łowiskonagle
wypełniły stada głodnych sumów. Nadal łowiliśmy karpie, ale hole su‐
mówstawały się coraz liczniejsze.Zmienialiśmyzestawy,przynęty, pró‐
bowaliśmywszystkiego, ale sumywygrały tęwalkę.
Nasz pobyt naDaleHollow zbliżał się kukońcowi.Naostatnią nocpo‐
stanowiliśmy zmienić miejsce i spróbować łowienia po drugiej stronie
wyspy. Miejsce to nie było wcześniej nęcone, było nieco głębsze, ale z
kilkoma przeszkodamiwpobliżu, więcmieliśmy nadzieję, że znajdzie‐
my tamparę karpi, zanim sumyzainteresują się naszymi przynętami.

Houseboat przymocowany do brzegu, zestawy w wodzie. Byliśmy przygoto‐
waninanasząostatniąnocnaDaleHollow.Kilka godzinprzez zmrokiem je‐
den z moich sygnalizatorów zaczął wyć. Niestety, okazało się, że mamy
kolejnego suma. Wydaje się, że spadek temperatury ma duży wpływ na ak‐
tywność sumów, co postanowiłem zapamiętać na przyszłość. Ostatnia noc
była zimna i mroźna. Dobrze przed północą wszystko, także moje życzenie
złowienia ostatniego karpia, przykryła gruba warstwa szronu. Ale wtedy, jak
wkażdejdobrejbajce,wgłębokiej ciemności rozległ siędźwięk jednegozmo‐
ich zestawów. Kolejny odjazd i tym razem wiedziałem, że mam karpia. Po
krótkiej, ale dzikiej walce, pięknie ułuszczony lustrzeń odpoczywał na mojej
macie doodhaczania.
To śmieszne, jaknawetmała rybamoże zmienićnastrój, kiedynapotykamy
na trudną sytuację. Tego ranka obudziłem się z karpiem w worku, co po

kilku dniach wyzwań było bardzo
miłe. Była to nagroda za naszą cięż‐
ką pracę, za chęć spróbowania cze‐
goś nowego i nasze poświęcenie.
Kilka szybkich zdjęćwniskich tem‐
peraturach i czas opuścić toniezwy‐
kłemiejsce.
Cóż to zawspaniałe doświadczenie!
Leciałem przez Ocean Atlantycki
na ryby, aby łowić z człowiekiem,
którego nigdywcześniej nie spotka‐
łem i wyprawa okazała się jedną z
najbardziej zapadających w pamięć
w całymmoimżyciu. Czasami trze‐
ba ponieść dodatkowe ryzyko i rzu‐
cić sobie wyzwanie, a to może się
naprawdę opłacić.

REKLAMA
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Jest!!!

Mój nowy PB

spólnie z moim przyjacielem Marcinem, bę‐
dącwczerwcunapewnymłowiskuwpółnoc‐
nych Włoszech, omawialiśmy bieżące

wyjazdy oraz plany na najbliższe lata. Podczas rozmowy
naszła nas jednak pewna refleksja. W ostatnim czasie po‐
żegnaliśmy kilku dobrych kolegów. Towarzystwo, które
możnanazwać„starągwardią” zaczęło sięwykruszać.Nie‐
stety, czas płynie zbyt szybko.
Zdaliśmy sobie sprawę, że tak naprawdę wykreśliliśmy
z naszego kalendarza wyjazdy na krajowe wody. Tym
samym pozbawiliśmy się możliwości spotkania z ludź‐
mi, którzy niejednokrotnie byli prekursorami tego, co
można dziś nazwać wędkarstwem karpiowym. Wszy‐
scy mamy na licznikach kolejne 20–25 lat życia. Dziś
często ci ludzie są już schorowani, już nie tak aktywni.
Abyście mieli jasność, nie piszę o tym, bo ktoś się żali, wręcz przeciwnie.
Ludzie się cieszą z tego, comają. Dziś w tympędzie za karierą, sukcesami,
zapominamy, aby na chwilę przystanąć. Rozejrzeć się dookoła. Spotkać.
Wspólnie postanawiamy, aby w przyszłym roku zrewidować kierunek
wyjazdów, większość zasiadek to będą nasze rodzime perełki.
Właśnie dlatego, jeszcze podczas pobytu we Włoszech, Marcin wykonał
szybki telefon donaszego przyjaciela Karola.Ostatni raz byliśmynaMiło‐
szewie trzy lata temu. Też na początku lipca. To jedno z kilku łowisk, które
daje możliwość efektywnego łowienia w okresie, kiedy temperatura wody
na większości zbiorników podnosi się do ponad 25°C. Na Miłoszewie
woda na głębokości ponad 13 metrów ma zawsze nie więcej niż 12°C.
Kto był tam choć raz, wie,v jak ta woda jest pięknie położona. Dookoła

las, cisza i spokój. Tutaj czuć, że woda jest za‐
rządzana przez gospodarzy w zgodzie z naturą.
Postanowiliśmy potraktować ten wyjazd jako
rodzinnywypad. Zaplanowaliśmy pobyt z cały‐
mi rodzinami: Bartek,Marcin, współgospodarz
Grzesiu i ja. Aby pobyt z kilkuletnimi dziećmi
był możliwy do ogarnięcia, musiał być wsparty
wynajęciem domku. Dostęp do łazienki, bieżą‐
cej wody, kuchni, dawał komfort pobytu. Łącz‐
nie mieliśmy prawie dziesięcioro dzieciaków.
Zrobiło się niemalże przedszkole.
Łowiliśmy na kilku oddalonych od siebie sta‐
nowiskach. Bartek na wejściu do zatoki, dalej
Marcin i ja. Po przyjeździe okazało się, że więk‐
szość łowiących obławia głębokości od 7 do
około 9 m.

W

Syn Bartka również
nie próżnował

Marcin i jego
piękny lustrzeń
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My, jak zawsze, zanim wywieźliśmy zestawy, posta‐
nowiliśmy w większym stopniu skupić się na tym, co
jest na dnie. Po wypłynięciu okazało się, że w war‐
stwie epilimnion, czyli górnej warstwie wody, jest
chłodniejsza temperatura. Praktycznie przez cały
czerwiec były bardzo wysokie temperatury. Na kilka
dni przed naszym przyjazdem zrobiło się chłodniej,
padało przez cały tydzień. Wiejące mocne wiatry
przemieszały wodę, mocno przy okazji obniżając jej
temperaturę. W efekcie mieliśmy pomiędzy 1. a 5. m
temperaturę wody około 17°C. W warstwie meta‐
limnion, czyli przejściowej warstwie wody, od 5 m
woda miała 21°C i dalej schodziła w dół, aż do 11
metrów. Tam nasz termometr zarejestrował prawie

14°C. W tej warstwie była termoklina. Postano‐
wiliśmy, że każdy z nas postawi po jednej wędce
na granicy warstwy przejściowej oraz dolnej. Po‐
niżej 11 metrów temperatura schodziła o jeden
stopień co metr głębokości. Nasze dwa zestawy
były na 11. i 7. metrze. Druga wędka każdego z
nas była na głębokości około 9 m, a więc w pasie,
w którymnajczęściej łowione są ryby na co dzień.
Aby móc efektywnie łowić, zasypaliśmy obficie
zestawy, które były oddalone o zaledwie kilka
metrów od siebie. Nęciliśmy pelletemAller Aqua,
konopiami oraz kulkami Bolsena Squid oraz
orzech tygrysi / śliwka. Nasze zestawy były pod‐
wieszone małym owocowym pop-upem.
Po przygotowaniu obozowiska, wywiezieniu ze‐
stawów, już po 1,5 godz. pierwsze branie. Po za‐
cięciu karp majestatycznie pływał to w prawo, to
w lewo. Pierwsze 10 min holu i niestety na prawo
zahacza o marker, który był pozostawiony przez
naszych poprzedników. W tym czasie podbiega

Marcin, rozumiemy się bez słów. Wypływamy łódką na wodę. Okazało
się, że to była dobra decyzja, gdyż karp po załamaniu żyłki na markerze,
wpłynął w pas zielska. Kiedy napłynęliśmy namarker, powybraniu luzu
na żyłce zaczęła się walka. Karp raz po raz odjeżdżał, wybierając po kil‐
kadziesiąt metrów żyłki. Słyszałem kilkukrotnie: „nic na siłę, ciesz się
holem”. Powiem wam, że podświadomie takie słowa dobrze robią na
psychikę. Minęło kolejne kilka minut i zobaczyliśmy pierwsze bąble.
Karp zaczynał słabnąć. Jeszcze ostatni odjazd i Marcin sprawnym ru‐
chem podbiera karpia. Rzut z góry i wiemy, że mamy ładnego pełnołu‐
skiego karpia. Pierwsze ważenie z workiem i waga wskazuje 33,6 kg. Po
odjęciu mokrego slinga ostatecznie 31,2 kg. Nowe PB! Nie muszę chyba
mówić, co czuję. Do wieczora doławiamy kolejne ryby. Nasza taktyka
postawienia kilku zestawów obok siebie zaowocowała tym, że potrafili‐
śmy mieć kilka brań na różne wędki w tym samym czasie. Marcin ło‐
wiący z lewej strony na pierwszą wędkę, jakby wychodzącą z głębokiej
wody. Na tym zestawie jest najwięcej brań na naszejmiejscówce. Co cie‐
kawe, w ciągu zasiadki, na dwie wędki z głębokości 9,5 m mamy tylko
jedno branie. Bartek łowił na trochę płytszej wodzie, ostatecznie miał
najwięcej ryb z nas wszystkich. Jednak waga najczęściej oscylowała w
zakresie 10–15 kg.
Nie to jest najważniejsze. Ten wyjazd był na pewno najgłośniejszym ze
wszystkich, jakie pamiętam, ale jednocześnie jednym z najbardziej uda‐
nych. I nie chodzi o nasze wyniki. Kolejny raz zaowocowała umiejęt‐
ność przewidzenia, gdzie w danym momencie mogą się znajdować
ryby. I tutaj, niestety, muszę napisać kilka słów. Po zasiadce otrzymałem

Marcin i amator
śliwki z orzechem

To był odjazd na
2 wędki jednocześnie

Kolejny piękny okaz
z Miłoszewa



KARPIOWE OPOWIEŚCI

mnóstwo telefonów. Niestety, część z nich sprowadzała się do infor‐
macji i pytańw rodzaju: „mam zarezerwowane to samo stanowisko,
zatem gdzie mam kłaść zestawy?”. Panowie, jak z wyprzedzeniem
kilku tygodnimożna układać sobie planwyjazdu? Skądwiemy, jaka
będzie w tym czasie pogoda? Tenwyjazd był całkowicie inny od na‐
szej poprzedniej zasiadki na tej wodzie. Gdybyśmy łowili tak jak
poprzednio, mielibyśmy pewnie raptem dwie ryby. Łowiliśmy

wszak właśnie na głębokości około 9,5 m. Uważam, że wszyscy
powinniśmy poświęcić na początku jak najwięcej czasu na ob‐
serwację. Często mamy sygnały, trzeba tylko wyciągnąć wnio‐
ski. Znam tylko kilku wędkarzy, którzy mierzą temperaturę
wody w toni. Nie mówię wyłącznie o rejestracji temperatury na
powierzchni. Ta informacja nam niewiele powie.
Życzę zarówno wam, jak i sobie, abyśmy zawsze, zanim zarzuci‐
my zestawy i zanęcimy, najpierw zrobili przysłowiowego maxa.
Pamiętajcie, że donęcić możemy w każdej chwili. Tego, co już w
danym miejscu wrzucimy do wody, nie wyciągniemy.

Bartek z karpiem z płytkiej wody

Do domciu…

REKLAMA
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Bojka pomogła w wyjęciu tej ryby

Idą bąble, czyli ryby żerują
w okolicy zestawu

akiś czas temu byłem w jednym z tych miejsc na Ziemi, gdzie
czas zwalnia, a człowiek czuje, jakby był w raju. Nauczyłem się
tam wiele i zapewne jeszcze wiele przede mną, ale z tego ostat‐

niego wyjazdu wyciągnąłem kilka wniosków, którymi chciałbym się z
wami podzielić.

ZMIANA PLANÓW
Jak to często w życiu bywa, chwilę przed wyjazdem na południe Francji
okazało się, że w podróż będę musiał wyruszyć samotnie. Pomimo kilku‐
nastu dni dowyjazdu, nikt zmoich znajomychniemógł zemnąwyjechać.
W sumie nikomu się nawet nie dziwię, bo początek podróży przypadał na
czas BożegoCiała. Tuż przed samymwyjazdemokazało się, że Jarekmoże
dołączy na kilka dni, co podniosłomnie na duchu i dało kopamotywacyj‐
nego, by przygotować się do tej dość dalekiej wyprawy. Blisko dwa tygo‐
dnie sam na sam z Rainbow.

MAKABRYCZNE UPAŁY
Temperatury dyktują warunki o tej porze roku, ale o tym musiałem prze‐
konać się osobiście. Nigdy nie byłem nad Rainbow latem. Do tamtej
chwili miałem okazję gościć tam dwukrotnie, ale w obu przypadkach
było to zimą, awdodatku, kiedy lód był jeszcze nawodzie.Wieści docho‐

dzące znadwodynie były optymistyczne. Przez nagłe zmiany
pogodowe ryby nie mogły spokojnie podejść do tarła i gru‐
powały się głównie w jednym obszarze, który niestety nie był
dostępny zmojego stanowiska. Jużwiedziałemcomnie czeka
– dłubanie i szukanie rybwdziwnychmiejscach.Niestety, ale
wysokie temperatury, nawet przy znacznych głębokościach,
nie stanowią dobrych warunków do łowienia karpi.

PIERWSZE BRANIE
Wędki postawiłem na głębokościach od 2 do 4 metrów i już
pierwszego wieczora, a w zasadzie po kilku godzinach, mam
branie. Niestety, po chwili ryba puściła i, jak się później oka‐
zało, haczyk wygiął się, a ja przeżyłem mały szok. Nie pozo‐
stało mi nic innego, jak znaleźć haki, które bez problemu
sprostają tym warunkom. Tutaj pojawiają się pierwsze wnio‐
ski, które przez zupełny przypadek, zaraz po powrocie, wpro‐
wadziłem do mojego karpiowania na stałe. Dzięki temu, że
zawsze w swoim piórniku mam schowane kilka paczek róż‐
nych rodzajów haczyków,mogłemwymienić ten element ze‐
stawu. Warto o tym pamiętać.

tekst | foto: ADRIAN MODZELEWSKI
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Podczas holu wchodził w dwa drzewa

Podstawa zanęty

Wędki w górze
to konieczność

Wnioski wyciągnięte – wszystkie
niezbędne akcesoria są przygotowane

Nocna zdobycz

BOJKI POMOCNICZE
Szczerze, to nawet nie wiem, jak się poprawnie na‐
zywają, ale Jarek przywiózł ich kilka. Widziałem je
już wcześniej, ale nie miałem okazji ich stosować.
Bojki zostały stworzone do łowienia w miejscach z
podwodnymizaczepami. Ichkonstrukcja tobardzo
wyporny pływak, który jest zamocowany na swego
rodzajuamortyzatorze.Cośwrodzajugumy.Nawet
największa fala nie przesunie naszego zestawu ani
nie wprowadzi linki głównej w delikatne wibracje,

ZMIANA TAKTYKI
Po przyjeździe Jarka okazało się, że zebrane przez
niego informacje sugerowały łowienie w płytkich
miejscach, co też uczyniliśmy. Nie spodziewałem
się, że przy niemal gotującej się wodzie, ryby będą
chodziły tak płytko, a jednak!Doczekaliśmy się kil‐
kubrań, którenaprzemiankończyły się raznaszym
zwycięstwem, raz porażką. Łowiliśmy naprzeciwko
wyspy,któranacałejdługościmiałapowalonedrze‐
wa w wodzie, a niektóre wystawały ponad jej po‐
wierzchnię. Można powiedzieć, że zawsze byłem
przeciwny stosowaniu jakichkolwiek bojek pomoc‐
niczych, aż do tamtej chwili. Po pierwsze, bojka So‐
lara pomagała podczas powrotu wieczorem, a
nawet za dnia, kiedy plecionka była ledwie widocz‐
na. Słońce było tak ostre, że okulary prawie nie po‐
magały.Oprócz tego,bojkibyły świetnąwskazówką
na delikatne brania, które podczas najmniejszego
napięcia plecionki skakały do góry. Jednak to nie
onefinalnie pomagały podczaswalki z rybą.

któremogą płoszyć ostrożne ryby.Wiele osób nie chce ich używać
zewzględunamożliwąutratębrań. Jednakmojapraktykapokazała
zupełnie co innego. Po położeniu zestawu odpływamy kilka me‐
trów, a następnie łapiemy za odcinek linki strzałowej i mocujemy
bojkę. Odległość, na jakiej musimy to zrobić jest uzależniona od
tegona jakiejgłębokościpołożyliśmynaszzestaw.Niemniej jednak,
moim zdaniem, powinno być tominimum2–3metry odmiejsca,
wktórymłowimy.Chodzio to, abyżerującerybyniewypłoszyły się
naglewchodzącą linkąwzdłuż brzegu.
Podczas pierwszego brania na wędce z pływakiem zobaczyłem, że
ryba weszła w koronę drzewa, które pod wodą miało kilkanaście
potężnychgałęzi.Ryba jednaknieodeszłazadalekodziękibombce,
która utrzymywała ją w pewnym stopniu przy powierzchni. Hol
odbył się tylkoprzezpierwszekilka sekundwdrzewie, późniejwal‐
ka odbyła się w klatce pomiędzy drzewami. Rybka wjechała do
podbieraka, a później pozostało już zrobić tylko kilka zdjęć.

HOT SPOT
Trudne technicznie miejsca pełne zaczepów to codzienność na
Rainbow, dlatego opowiemwamodwóch konkretnych przypad‐
kach, gdzie pomocnicze bojki znacząco pomogły mi w wyjęciu
tych ryb. Są todwazupełnie różneprzypadki, dlategopozwolę so‐
bie podzielić ten fragment na dwie części. Tym bardziej, że obie
ryby są zupełnie inne i zostały wyjęte z innychmiejsc.

20+
Dzieńzaczął się jakkażdy inny, jednak jegoprzebiegniebył taki jak
poprzednie. Kolejne odwiedziny „Amsterdama” (pseudonim oso‐
by, która także łowiła na Rainbow) przyniosły mi szczęście i po
usłyszeniu dwóch pików popędziłem do wędki, która szczytówkę
miała już tuż nad lustrem wody. Przypominam, że wędki są prak‐
tycznie w pionie, ze względu na łowienie na sztywno. Wziąłem
wędkę i delikatnie odsunąłem się w stronę lasu – każdy, kto był na
stanowisku nr 18, wie o czympiszę. Jedyne, cowidziałemw tamtej
chwili to wychodząca nad wodę i bojkę strzałówka, która wskazy‐
wałamipołożenie ryby.Miejsce,wktórymłowiłemtopłytkamini-
zatoka z drzewami zarówno po lewej, jak i po prawej stronie. Ryba
zaczęła kierować się w lewą stronę, dzięki temu wiedziałem, jak
mamzareagować i zacząłemodciągać jąw drugą stronę.Udałomi
się to zrobićwkilka sekund, alenie był to koniec tej historii.Nieste‐
ty, w drugim kierunku było jeszcze większe drzewo. Szybko odbi‐
łem jeszcze raz i zacząłem walkę, która z góry była przegrana.
Poczułem jedno uderzenie, bardzo charakterystyczne, i już wie‐
działem, że ryba zaczęła wjeżdżać w głęboką wodę, a strzałówka
wyskoczyła zdrzewa.Cała ta akcja byłamożliwa tylkodzięki bojce,
którawskazałamimiejsce, gdzie znajdował się aktualniemój prze‐
ciwnik. Nie płynęliśmy po rybę, postanowiłem złowić swojego
pierwszego karpia z tejwodydobrzegu iwiecie co?Udało się!
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Amury na Rainbow to rzadkość

Niesamowity kształt.
I ta wielka łuska!

Widok na wodę z naszego stanowiska

Magiczna bojka

wam mówić, jak wygląda hol amura. Na początku praktycz‐
nie zawsze idzie lekko. Nie inaczej było w tym przypadku,
gdy ryba swobodnie wyszła z drzewa na otwartą wodę. Nie
podbierałem jej zewzględu na doświadczenie z tymi rybami.
Dałem się jej wyszaleć i spokojnie podebrałem. Zdjęcia nie
są najwyższej jakości, ale byłemna stanowisku sam imartwi‐
łem się o rybę. Wybrałem jej bezpieczeństwo. Warto zazna‐
czyć, że w trakcie holu była delikatna mżawka, a w tle
strzelały pioruny. Magia! Bojka po raz kolejny zadziałała.

PODPATRZONE
Teraz, jak się nad tymzastanowiłem, uświadomiłem sobie, że
już gdzieś w sklepie widziałem ten niesamowicie prosty pa‐
tent. Muszę się kolejny raz powtórzyć i użyć sformułowania
„bojka pomocnicza”, ale serio tak właśnie jest. Tym razem
chodzi nie o wędki ani nawet o ryby, a o łódkę, bądź środek
pływający. Bojka z szybkimklipsem, który uwalnia linkę jed‐
nym, prostym ruchem. Ten patent jest bardzo prosty imega‐
skuteczny. Można przymocować środek pływający nawet
kilka metrów od brzegu, tak aby nie przebić pontonu. W na‐

szym konkretnym przypadku liczyła się szybkość i działało to pięknie.

PODSUMOWANIE
Nieważne, co robisz, ważne jak i z jakimi ludźmi. Gdyby nie osoby, które
spędziły ze mną te kilka dni w karpiowym raju, na pewno nie zobaczył‐
bym czegoś nowego i nie wyciągnąłbym takich wniosków. Czego i wam
życzę. Powodzenia!

W chwili, gdy pierwszy raz ujrzeliśmy ją w podbieraku, wiedzieliśmy, że
jest „grubo”. Obaj szacowaliśmy rybę na większą niż była w rzeczywisto‐
ści. Stało się tak dlatego, że ryby były po tarle i brakowało im trochę
brzuszka. Mimo wszystko, ryba była piękna i na długo
pozostanie w naszej pamięci.

PIERWSZY AMUR Z RAINBOW
Gdyby ktoś mi powiedział, że uda mi się złowić srebrną torpedę na tej
wodzie, nigdy bym nie uwierzył. W tym przypadku bojka pomocnicza
przydała się po raz kolejny, ale w zupełnie niespodziewany sposób. Nie
pamiętamdokładnie, która była godzina. Późna noc bądźwczesny ranek.
Kilka pików i trzymałem wędkę w rękach, znowu drzewo. Potrzebowa‐
łemchwili na rozbudzenie się ze snu i uświadomienie sobie, że trzeba pły‐
nąć. Chwilę później byłem już na wodzie i płynąłem w stronę wyspy,
która w nocy robi piorunujące wrażenie. Powoli płynąc na miejsce, zoba‐
czyłem, jak bojka unosi się kilka metrów przed miejscem, gdzie była
wcześniej. W głowie miałem milion myśli, jak to możliwe, skoro ryba
była w zaczepie. Dzięki temu, że widziałem bojkę, zwolniłem i napłyną‐
łem siłą rozpędu zobaczyć, co
się dzieje. Linki nie napręża‐
łem. Kiedy tyko bojka Solara
zjechała do pomocniczej,
moim oczom ukazał się wiel‐
ki amur, który grzecznie stał
jakieś pół metra pod po‐
wierzchnią z bojkami nad
sobą.Wmomencie, kiedy da‐
łem luz, ryba wypłynęła sama
z zaczepu w górę. Nie muszę

116 | KARPMAX





ry
s.
Ba
rt
os
zC
ze
ch
ow
sk
i

KOMIKS | RYSUJE: BARTOSZ CZECHOWSKI

118 | KARPMAX






