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szystkie drogi prowadząnadMadine.
Przynajmniejwewrześniu. Takmożna
bypowiedzieć, obserwując internetowe
doniesienia zWorldCarpClassic 2019.

Takiego zainteresowania zawodami karpiowymi chyba
nigdydo tej porynie było, a to przecież jużXXI edycja
tejwielkiej imprezy.Oczywiście znaczna część karpia‐
rzy,możenawet zdecydowanawiększość, nie jest zain‐
teresowana startemw jakichkolwiek zawodach,
natomiast z całą pewnością śledzi zmagania innych,
zwłaszcza kiedyPolacy święcą triumfy. Ten znakomity
tegorocznywystępnaszychdrużynwWCCodbił się
szerokimechemwkarpiowymświecie.Ktośmógłby
zapytać – czy to istotne?Otóż tak, i to bardzo.
Wdzisiejszych czasach, kiedyprzynajmniejwEuropie
granic prawie niema, kiedywędkarzewszerz iwzdłuż
przemierzają kontynentwposzukiwaniu ciekawych ło‐
wisk, odpowiednie postrzeganie poszczególnychnacji
jest bardzo istotne. Przekonaliśmy się o tymwiosną
tego roku, kiedypobardzoniefortunnymwystępie
pewnegopolskiego zespołunadużych zawodachna
Węgrzech, informacja o tymzdarzeniu rozniosła się po
całej Europie.Konsekwencje były przykre, bowiemna
conajmniej dwa łowiska (o tyluwiem)nasi karpiarze
nie zostaliwpuszczeni. Tego typu złe opinie, niestety,
odbijają się na, Boguduchawinnej, zdecydowanej
większości łowiących karpie. Przed laty podobna sytu‐
acja była przecież naWyspachBrytyjskich.Wrześniowe
zawodynadMadinewydaje się, że zdecydowanie pod‐
reperowały naszwizerunek, bowiemwświat poszły in‐
formacje nie tylko odoskonałychmiejscachPolaków,
ale też, amożeprzedewszystkim, o świetnej atmosferze
wśród 16naszych ekip, która została bardzopozytyw‐
nie odebrana iwręcz była zaraźliwa.
Zaraz po zakończeniu zawodów, rozmawiałem telefo‐
nicznie zRossemHoneyem, szefemWCC, którynie
ukrywał, że Polska była naustachwszystkich, tym ra‐
zemwbardzopozytywnymznaczeniu.
Wzwiązku zpowyższymzdecydowaliśmy, aby głów‐
nym tematem tegonumeru „KM”byławłaśnie relacja z
WorldCarpClassic. Zainteresowanie tym tematem jest
olbrzymie, o czymmogłemsię przekonać tuż przedod‐
daniemczasopismadodruku. Bowiemzaledwie dwie
godziny odogłoszenia zajęło zapełnieniemiejsc na
przyszłorocznychPolskichEliminacjachdoWCC2020.
Miejsc naŁowiskuExpertKarpNekielka jest 23, chęt‐
nych zaś drużyn (dwie dobypo informacji o zapisach)
znalazło się blisko 80!
Wraz z listopadowo-grudniowymwydaniem„KM”
rozpoczynamyprzyjmowanie prenumeraty na 2020 r.
Tonajprostszy sposóbotrzymywania naszego czasopi‐
sma, którego zdobyciewmniejszychmiejscowościach
może być utrudnione. Szczegółowe informacje na ten
temat znajdziecie na str. 5.
Połamaniawędek!
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– Nadjechała polska husaria

Parada łowców
12 | Zgłoszenia karpi i amurów

Patenty i sposoby
26 | Markerowanie
30 | Office day nad wodą
34 | Inaczej niż wszyscy
38 | Karpie z talerza
42 | Zmień sposób myślenia

Dookoła świata
48 | Ciekawostki

z karpiowego świata

Nietypowe zestawy
przyponowe

54 | Wa�er Rig

Porady sprzętowe
56 | Łóżka karpiowe

60 | Karpiowe klamoty

74 | Aktualności
Feeder Max

86 | Bagnet na broń
90 | Feeder Max – klamoty

Strefa Młodych
92 | Parada Młodych Łowców
96 | Dopomóc szczęściu
98 | Zasiadka życia na Smolnie

Tu łowimy
100 | Magia spotkań

Karpiowe opowieści
106 | Sezon na dzikusach
110 | Karpie ulicy
114 | Jesień nad Parco
118 | Okiem karpia

Konkursy
konkurs firmy Radical – str. 52

konkurs firmy Prologic i Okuma

(rozwiązanie) – str. 104
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drużyn. Kluczem do sukcesu jest oczywiście losowanie, więc na
nim skupiają się wszyscy w niedzielę po południu, a poprzedza je

parada flag, w której Polska zaprezentowała się wspaniale.
Wzbudzaliśmy wielkie zainteresowanie i podziw, zwłaszcza
pozaśpiewaniuPolska, biało-czerwoni.
Do losowania podeszliśmy zupełnie na luzie, nie słuchaliśmy

jakienumeryschodzą,kto,gdziewylosował,chcieliśmymiećwolnąiczystągło‐
wę. Jednak los po raz kolejny pokazał namgest Kozakiewicza. Kris wylosował
bowiem67,czyliwyspę,adokładnie,porazczwarty, tosamonajpłytszemiejsce
najeziorze.Czytoniejakaśklątwa?Porazkolejny, jużnastarciewiemy,żejedna
ryba to będzie sukces i szczyt marzeń. Zadałem sobie pytanie, czy gdybyśmy
czwarty razz rzęduwylosowali rezerwat49,którypięć razywygrałWCC, toco
by sięmówiło?Ustawka,oszustwo!Atakmówi się tylko–pech.

NADJECHAŁA
POLSKA HUSARIA

T

Tekst : ANDRZEJ WALCZAK
Foto : A. WALCZAK. K. OLEJNIK

H. KOLENDER, W. KĘDZIERSKI
WCC TEAM

Pociąg do karpi Emocje przed losowaniem

o już XXI edycja zawodów, które dla wielu z nas są
karpiowymi mistrzostwami świata, dla innych, to po
prostu zwykłe zawody o dużej randze. Te podziały

zależą bowiem od punktu siedzenia, a ja jestem mocno
zakorzeniony w WCC – wędkarstwo karpiowe
proponowane w tej imprezie w stu procentach odpowiada
moimoczekiwaniom.TomojedziesiąteWCC,więcmały jubileusz,aleniestety
Madine do tej pory nie było dla mnie łaskawe. Czy w tym roku będzie?
ZastawialiśmysięwrazzKrisemCharmuszkoiBartkiemTrocerem.Jednobyło
prawie pewne, że trzy razy byliśmyna tej przeklętej sumowejwyspie, dwa razy
ja zKrisem i jeden raz Bartek, więc czwarty raz to się na pewnonie zdarzy. I z
takimpostanowieniemprzybyliśmynadLacdeMadine. Podobnie jakw roku
ubiegłym polska ekipa była jedną z najliczniejszych wystartowało bowiem 16
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Wtym roku, zresztą jakwpoprzednim, Polacy losowali dość szczęśliwie,
choć w ubiegłym roku jedyną polską rybę złowił Przemek Sydor. Zdecy‐
dowanie najlepiej wylosowała drużyna Marek Krawczyk, Przemek He‐
drych, Tomasz Januła – stanowisko 49. Tam najczęściej wygrywano
zawody. W poprzedniej edycji to tam padł Big Fish oraz drugie miejsce.
Jednak chłopaki niemieli uśmiechówna ustach,Marek, schodząc ze sce‐
ny, krótko skomentował – żebyśmy tylko to udźwignęli. Myślę, że każdy
na sali zamienił by się z nimi, ale los, to los. Kolejne pożądane miejsce,
zwycięskie w poprzedniej edycji przypadło też polskiej drużynie, Heniu
Kolender, Wojtek Kędzierski i Tomek Krupa tryskali radością. Było wi‐
dać, że są mocno zmotywowani. Bardzo dobrze wylosowała też drużyna
Jarek Dąbrowski, Karol Olejnik, Grzegorz Turowski. Dostali stanowisko
otwierające dużą zatokę, gdzie zawsze łowiono ryby. Jedyną złą wiado‐
mością był fakt, że raz wypłoszone nie wracają. Więc dużo zależało od
ich skuteczności na starcie. I wystartowali znakomicie. Po pierwszej
nocy mieli już komplet trzech ryb, w tym Big Fisha 25,1 kg. Objęli bez-
apelacyjnie prowadzenie. Całkiem przyzwoicie wylosowali Dawid Wy‐
socki, Bartek Rakocy, Zachariasz Walkowiak. Dostali stanowisko dru‐
gie od portu. Jak wiemy, blisko portu często trzymają się duże ryby,
jednak na starcie koledzy musieli zmagać się tylko z dużymi sumami.
Pozostałe drużyny od losu dostały bardzo przeciętne miejsca, takie
bez historii. Można było liczyć na pojedyncze duże karpie, ale zrobić
drugie branie, nie mówiąc o trzecim, byłby to cud. Tak też było, pięk‐
ną rybkę złowił Bartek Celny w swoim debiucie na WCC – 22,5 kg.
„To chyba najważniejszy karp w moim życiu” – mówił po tym poło‐
wie. Ciekawostką niech będzie fakt, że dwa dni wcześniej złowiła go
drużyna z Węgier i miał 24,5 kg.
Po raz kolejny Madine obdarowało karpiarzy pięknymi karpiami. Zło‐
wiono ponad dwadzieścia ryb z dwójką z przodu. Łowione były prak‐
tycznie tylko duże ryby.
Wspomniana wcześniej drużyna Kolender, Kędzierski, Krupa weszła
do rywalizacji z przytupem. Koledzy rozpoczęli od „dwudziechy”, do‐
łowili kolejną i skutecznie zaczęli deptać po piętach liderom. Równo‐
cześnie dali o sobie znać Rosjanie: Aleksiej Tretiakow i Jewgienij
Kiselew. Łowili po sąsiedzku z polską drużyną, byli na stanowisku 50,
jednak w przeciwieństwie do Polaków byli bardzo skuteczni. Wyszli
na prowadzenie chyba w środę i nie oddali go do samego końca. Do
piątku mieli aż siedemnaście karpi, jednak nie mogli wymienić swoje‐
go najmniejszego 20,9 kg. W ostatnią noc złowili aż trzy karpie o jed‐
nakowej wadze 20,9 kg! Takie rzeczy tylko na Madine, można by
powiedzieć.
Trudno jest być niby w akcji, a jakby trochę obok, a właśnie tak się
czuliśmy, uczestnicząc wWCC, bez szans na włączenie się do głównej
rywalizacji. Doczekaliśmy się wprawdzie brania, ale ryba ta nie zmie‐
niła naszej sytuacji ani nastrojów. Muszę wspomnieć, że praktycznie
przez cały tydzień padało i na przemian lało. Brzeg dużej wyspy, gdzie
przyszłonambiwakować, toglina.Przy takiej pogodziepraktyczniebrodzi‐
liśmywniej.Namioty rozbiliśmynagórze, dlategobyłybezpieczne, alewej‐
ście i zejście po skarpie przypominało sport ekstremalny. Muszę się
przyznać, żepraktycznie całeWCCprzeleżałemwłóżku, obserwującnaFB
przebieg rywalizacji.

ChybawczwartekWojtekKędzierski, łowiąc trzecią dwudziestkęprzesko‐
czyłw rywalizacji Jarka,Karola iGrześka. Jakpisałemwcześniej, było todo
przewidzenia, że chłopakombędzie bardzo trudno utrzymać rybyw łowi‐
sku. Z dnia na dzień brały im coraz mniejsze ryby, w przeciwieństwie do
konkurentów. Sytuacja drużynyWojtka była taka, że żeby wygrać musieli
by wymienić 20,6 kg na co najmniej 23,6 kg. Jarek był w trochę lepszej sy‐
tuacji, jeśli chodzi o kilogramy, bo do zwycięstwa wystarczało złowić kar‐
pia 21,90 kg. Ale na Madine wszystko jest możliwe. I właśnie tak do gry
weszła drużynaDawidaWysockiego.Chłopakinajpierwłowiąswojąpierw‐
sządwudziestkę, następnie sumaok. 50kg, żebyprzypieczętować tokarpiem
29,80kg!Widzieliśmytoprzez lornetkę,walka trwaładługo,anabrzeguduża
radość. Kris dzwoni doDawida i słyszy, żemają taką rybkę z 25+. Ale jak się
za chwilę okazało wyrównali rekordWCC z poprzedniego roku. Trudno im
było zapewne w to uwierzyć, bo to debiutanci w tych zawodach, ale takie są
fakty. Mają dwadzieścia godzin, żeby wygrać tę imprezę. Imwłaśnie brakuje
najmniej. Muszą bowiem złowić karpia min. 18,20 kg. Wszyscy byliśmy
zgodni, że towłaśnie oni tegodokonają.

Wszechobecne błoto
Jarek Dąbrowski
z lustrzeniem 25,1 kg

Ale radocha! Karol Olejnik
z pełnołuskim 21 kg

Wojtek Kędzierski
i wieczorne 20,6 kg



Połów Dawida Wysockiego
przeszedł do historii
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W tym roku klasyfikację można było śledzić bez większych zakłóceń
na stronieWCC, stąd na pół godziny przed końcem zawodów na czele
tabeli wszyscy widzieli Rosjan. Z portu wypływają motorówki, żeby
odpalić race na stanowisku zwycięzców i ku naszemu zaskoczeniu za‐
trzymują się około trzystu metrów od brzegu. Jednocześnie widzimy
przez lornetkę, że Dawid wypływa na wodę. Przez głowę przebiegła
nam tylko jedna myśl – holują rybę! Może właśnie pisze się piękna
polska historia? Jednak życie pisze swoje scenariusze. Oni nie holowa‐
li ryby, a Rossowi zepsuł się silnik, stąd to zatrzymanie. Racę wystrze‐
lono więc na środku jeziora, z łodzi.
Wygrali Rosjanie, jednak dwa kolejne miejsca na podium zajęli
Polacy. Dawid Wysocki, Bartek Rakocy i Zachariasz Walkowiak
uplasowali się ostatecznie na 8 miejscu. Tak więc mamy trzy dru‐
żyny w dziesiątce, Big Fisha i rekord WCC, trzecie miejsce w dru‐
żynówce i jeden sektor.
To był naprawdę jeden z najlepszych występów polskich drużyn na
WCC w historii. Ale najważniejsze było to, że po raz pierwszy od wie‐
lu lat była prawdziwa, wspa‐
niała atmosfera wśród
polskich drużyn, współpra‐
ca, wymiana informacji, po‐
moc, doping, wsparcie. Było
naprawdę świetnie.
Ceremonia zakończenia też
była specyficzna. Organiza‐
tor postanowił pierwszy raz
w historii uhonorować dru‐
żyny z drugiego i trzeciego
miejsca hymnem narodo‐
wym. Nie ukrywam, że łezka
mi się w oku zakręciła. Przy‐
pomniałem sobie rok 2014 i
hymn grany nam jako zwy‐
cięzcom. Jednak największe
show zrobili zwycięzcy. Ro‐
sjanie bowiem wszystkie wy‐
grane nagrody przekazali na
fundację Rossa Honey, czym
wprawili wszystkich w osłu‐
pienie i wywołali euforię na
sali. Oklaskom i wiwatom
nie było końca. Brawo dru‐
zja.
Na koniec takamojamała refleksja.Madine sponiewierałomnie po raz ko‐
lejny. Ale czy ostatni? Jeśli tam więcej nie pojadę, to na pewno tak. Jednak
przyciąganie tej piekielnej wyspy sięga jeszcze roku 2011.Wówczas pierw‐
szy raz wystartowaliśmy w drużynie z Krisem naWCC.Wtedy losowanie
było trochę inne, można było odrzucić pierwszy wybór. I tak też się stało,
odrzuciliśmy pierwszy nasz wybór, biorąc ostatecznie małą wyspę. Jak są‐
dzicie, co było napisane na pierwszym losie? Tak, tak, duża wyspa!Więc to
już pięć, a nie cztery razy tomiejsce naswzywa.Dokładnie tyle razy starto‐
waliśmy naWCCMadine. Pięknie?Dla nas wcale.

Ten ważył 22 kg.
4 kg zabrakło do zwycięstwa

Jest! Największa ryba zawodów

WCC na Madine obroniło się
po raz kolejny. Wielkie ryby,
rywalizacja praktycznie do sa‐
mego końca, czego chciećwię‐
cej. Jednak, jeśli miałbym
zakończyć ten tekst stwierdze‐
niem – do zobaczenia za rok –
to się powstrzymam. Nie mó‐
wię nigdy więcej, ale jeszcze
bolą rany, blizny nie pogojone,
więc zakończę stwierdzeniem
–może.

HenrykKolender,
WojciechKędzierski,
TomaszKrupa:
Na zawodywybraliśmy się w
zeszłorocznym składzie Hen‐
ryk,Wojciech oraz Tomasz. By‐
liśmy już na kilku imprezachw
takim gronie, nasze zgranie
i wzajemne uzupełnianie się
sprawiało, że czuliśmy sięmoc‐

ną drużyną, przygotowaną na start nad tak dużąwodą jaką jestMadine.
Wniedzielę po godzinie 16.00 wyruszamy na grupową fotografię wewska‐
zanemiejsce oraz paradę flag – czyli pochód zawodników z flagami narodo‐
wymi.WCC to impreza o zasięgu globalnym, w której startują zawodnicy
z takich krajów jakNowaZelandia, Kanada czy też Republika Południowej
Afryki! Szpaler flag nadaje tym zawodom szczególnej rangi, a niosąc biało-
czerwoną flagę przepełniała nas duma i radość z faktu, że na tak prestiżowej
impreziemożemy reprezentować ojczyznę.
Czas na losowanie, jeden ruch ręki, otwarcie pojemniczka i losujemy
nr 72. Zerkamy namapkę stanowisk – tomiejsce, na którymw zeszłym
roku drużynaNowej Zelandii wygrała zawody. Jest dobrze! Dystans
300m, na którym dopuszczenie jest łowienie to spory kawałek wody dowy‐
sondowania więc sprawność działania i wzajemne rozumienie się bez słów
jest bardzo istotne.Miejscówki wysondowane, zestawy powędrowały do
wody. Nasze zestawy trafiły na różne głębokości, a nawłos, jak i do nęcenia,
poleciały kulki o nucie Squida.Wpierwszych dobach zawodów niewiele się
u nas dzieje, mamy brania nieklasyfikowanych gatunków, ale inne drużyny
w tym polskie, łowią rewelacyjnie, obejmując nawet prowadzenie w zawo‐
dach. Nocą z wtorku na środę wreszcie następuje upragnione piii.Wspaniały
francuski karp omasie 15,2 kg. Braniamamy głównie nocą, więc budząc się
o poranku zaczynamy planować kolejną nockę
i ustawienie wędek wwytypowanychmiejscach. Nagle po południu odzywa
się sygnalizator, a szpula kołowrotkawchodzi na pełne obroty. Hol
w dziennym świetle jest o wiele łatwiejszy i sprawnie podbieramy rybę
21,4 kg – jest nasza pierwsza dwudziestka z legendarnegoMadine! Nieba‐
wemnamacie ląduje najpiękniejszy karp, jakiegomieliśmy okazję złowić.
Ma 20,60 kg.Wspaniały, klasyczny francuski karp z zaporówki daje nam
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Jeden ze zwycięskich
karpi ekipy z Rosji

Rosjanie triumfują!

podwodną, wytypowaliśmy cztery miejsca, gdzie według nas powinny
żerować karpie. Pierwsze i drugie miejsce to lewa i prawa strona wy‐
spy z zieli, oddalone od naszego stanowiska o ok. 250 m. Trzecie miej‐
sce do łowienia to prawa strona zatoki, gdzie zestaw wywożony był
z odbiciem na tzw. łamańcu i czwarty zestaw najbliżej brzegu oddalo‐
ny o około 70 m.
To, co się działo przez najbliższe osiem godzin dało nam wynik, któ‐
ry nie zmienił się do końca zawodów. Mianowicie, trzy brania dały
nam trzy ryby, w kolejności: 21 kg, 17,50 kg i największa 25,10 kg.
Oprócz tego codziennie, ale tylko w nocy, mieliśmy ryby i brania, ale
niestety za małe, aby można je było zaliczyć do ważenia.
Nie ukrywaliśmy, że po pierwszej dobie byliśmy bardzo podekscyto‐
wani i szczęśliwi, gdyż przez dwie doby byliśmy na pierwszym miej‐
scu. Wiedzieliśmy jednak, że to dopiero początek i inne miejsca będą
dopiero łowić i tak też się stało. Cyklicznie pojawiały się ryby u innych
zawodników, aż w trzeciej dobie drużyna z Rosji przekroczyła 63 kg,
tym samym spychając nas na drugą pozycję. My do końca nie doła‐
wiamy już żadnej ryby, która dałaby nam prowadzenie. Szkoda, zwy‐
cięstwo było bardzo blisko. Zabrakło nam niespełna 4 kg.
Po ceremonii zamknięcia i szczęśliwym dotarciu nad ranem do domu,
mogliśmy wreszcie na spokojnie przeanalizować całą sytuację i odpo‐
wiedzieć sobie na pytanie, dlaczego nie udało nam się nic większego
dołowić. Odpowiedź według naszej oceny brzmi: hałas i liczba pływa‐
jących pontonów odstraszyły ryby, które pochowały się w głąb zieli
i raczej nie myślały o swobodnym żerowaniu.

DawidWysocki, BartoszRakocy,
ZachariaszWalkowiak:
Od prawie roku żyliśmy tylko tymwydarzeniem. Na koniec października
2018 roku wygraliśmy „przepustkę” naWCC, dzięki Łowisku Szachty w
Poznaniu, które zorganizowało konkurs, gdzie główną nagrodą był właśnie
wyjazd nadMadine. Kierunek Francja.

3 pozycję w zawodach. Potrzebujemy kolejnej dużej ryby, by być pewnym
dobrego wyniku końcowego.Mija kolejny dzień zawodów i zaczynają się
nerwy. Nagle odzywa się sygnalizator i pełni nadziei wypływamy na kolejne‐
go francuskiego potwora. Sędziowie przybywają dość szybko na nasze stano‐
wisko, waga pokazuje to, na co tak bardzo czekaliśmy – karp waży 22 kg.
Nasza trzecia ryba 20+ i awans na drugiemiejsce w zawodach! Jesteśmy
wniebowzięci.W sobotę o 8.00 rano rozlega się sygnał zakończenia imprezy
– niestety nic więcej nie doławiamy.

KarolOlejnik, JarosławDąbrowski,
GrzegorzTurowski:
Wtymrokunaszadrużynawskładała się z czterechosób, trzechzawodników
ipomocnika tzw.helpera, któryfinalnie okazał się bardzopomocny.Dzięki temu
mogliśmywedwóchpływaćnapontonie i powiemszczerze, że samemuniebyło‐
by szansnawyciągnięcie ryby.
Miejsce, które nam przypadło, to numer 24 w sektorze Carp Spirit
i objęte jest na co dzień całkowitym zakazem pływania. Pierwsze
co nam przyszło do głowy to dwa słowa: cisza i karpie.
Taktyka, którą przyjęliśmy już wcześniej w Polsce była bardzo prosta,
i jak się okazało, na to miejsce skuteczna. Zależało nam na tym, aby
zminimalizować brania sumów i białej ryby. Ustaliliśmy, iż będziemy
łowić i nęcić kulkami w ilości nie więcej niż 10–15 kulek na zestaw.
Początek nie był łatwy i znalezienie czegokolwiek graniczyło z cudem,
ale po paru godzinach pływania ze sztycą do badania dna i kamerą



O 4 rano w sobotę meldujemy się na
bivvy camp. Rozbijamy namiot przy
polskim obozie. 31 to numer kolejności
losowania. Jest dobrze. Jeszcze tylko
wylosujemy dobre stanowisko i trzeba
wykonać robotę. Niedziela godz. 17.00
oficjalne powitanie oraz rozpoczęcie
imprezy. Teraz dopiero zaczynają się
prawdziwe emocje. Dawid losuje nr
103 – biwakowo stanowisko super, z
różnych stron napływają różne infor‐
macje. Jedni nam piszą, że jest dobrze,
inni, że słabo. Głębokość od metra do
siedmiu. Jest OK. Dostaliśmy info, że
tu są łowione tylko duże ryby. Belgo‐
wie, którzy siedzą po naszej lewej stro‐
nie, czyli mają port, ładują dziesiątki
kilogramów kulek dziennie i próbują
nas odciąć. Oni łowią dość blisko brze‐
gu. Dlatego my pierwsze dwa dni szu‐
kamy ryby od 100 do 300 m na
głębokości między 2,5 a 7 m. Pierwsza
ryba, jaką łowimy, to sum ok. 20 kg.
Chwilę po nim u Bartka mocny odjazd
i mamy pierwszego karpia – 20 kg.
Emocje nie do opisania. Nowe PB
Bartka. Zaczynamy liczyć się w sekto‐
rze. Teraz zaczyna się prawdziwa wal‐
ka. Po 48 godz. u Dawida branie!
Godzina walki i wyciągamy suma pra‐
wie 50 kg. Dla nas dobry znak, bo po
ostatnim sumie mieliśmy w łowisku
karpie. Wywozimy zestaw na nowo,
zasypujemy dywanowo miejscówkę
ok.10 kg kulek. O 10.00 rano w piątek
delikatne branie u Dawida. Pojedyn‐
cze pik-pik-pik
i już wiedzieliśmy, że to karp. Wędka
mocno ugięta, delikatne wybieranie plecionki. Szybko: kapoki, pon‐
ton, podbierak i płyniemy po rybę. Po 20 minutach Bartek podbiera
rybę, a naszym oczom ukazuje się karp 25+. Tak głośno krzyczeli‐
śmy, że chyba cały sektor nas słyszał. Wielki kaban w podbieraku!
Szybko spływamy. Dawid i Hary ogarniają rybę, Bartek dzwoni do
Marshalla. Zjeżdża się Ross z mediami. Ważenie i okazuje się, że Da‐
wid złowił karpia 29,80 kg! Mamy podtrzymany rekord z zeszłego
roku. Największy karp w historii WCC złowiony przez Polaka!
Mamy sektor
i Big Fisha, wskakujemy na 6 pozycję i zaczynamy walczyć o podium.
21 godzin do końca imprezy, a Polacy cały czas cisną w kierunku
pierwszej trójki. Setki telefonów, wiadomości na FB, SMS-y a my

Blisko, blisko! Niemal 30 kg
– wyrównany rekord WCC
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Zwycięskie zespoły: Rosja i 2 × Polska

Każdy marzy o takim trofeum
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musimy działać i złowić jeszcze jedną rybę ok. 18 kg,
bo właśnie tyle nam brakuje, żeby zdobyć pierwsze
miejsce. Szczerze, to było najdłuższe 21 godzin naszego
życia. Oczekiwanie na branie, każdy pik, a my już stali‐
śmy przy wędkach analizując ugięcie szczytówki, czy to
wiatr, czy fala, czy może branie? Niestety, nie udało
nam się już nic dołowić. Lekki niedosyt, jednak me‐
gaszczęśliwi naszym wyczynem kończymy WCC 2019
zdobywając 1 miejsce w sektorze oraz łowiąc najwięk‐
szą rybę zawodów.

WCC 2019 – Top Ten
1.Aleksei Tretiakov/EvgenyKiselev (Rosja)
– 67,9 kg (24,4–22,6–20,9)

2.HenrykKolender/WojciechKędzierski/TomaszKrupa (Polska)
– 64,0 kg (22,0–21,4–20,6)

3. JarosławDąbrowski/KarolOlejnik/GrzegorzTurowski (Polska)
– 63,6 kg (25,1–21,0–17,5)

4.Thierry Podevijn/RonnyGeens/Candy Scheerlinck (Belgia)
– 59,7 kg (23,7–20,1–15,9)

5. Lionel Braun/RemyEnsminger (Francja)
– 55,7 kg (21,3–19,4–15,0)

6.MariusKoekemoer/JacquesNiehaus/ThomasThibaud(NowaZelandia)
– 50,8 kg (19,0–18,5–13,3)

7. PeterHofierka/Milan Šeda /MartinVotoček (Słowacja)
– 49,9 kg (19,5–15,4–15,0)

8.DawidWysocki/BartoszRakocy/ZachariaszWalkowiak (Polska)
– 49,8 kg (29,8–20,0)

9. JacobBakker/Jan vandenBerg/RobinPool (Holandia)
– 49,5 kg (19,8–15,7–14,0)

10.MaartenGommers/DaanUijen/Randy vandeHaterd (Holandia)
– 49,0 kg (21,2–14,2–13,6)

Na 12miejscu uplasował się kolejny polski zespół: ArkadiuszKozaryn/Se‐
bastianTuszyński – 46,4 kg (19,5–15,5–11,4). Trzy inne polskie ekipymia‐
ły na swoimkoncie karpie: BartoszCelny/PatrykKarwat – 22,5 kg,Marcin
Kosz/Bartłomiej Czechowicz/Robert Hajdo – 20,5 kg, Krzysztof Char‐
muszko/AndrzejWalczak/Bartłomiej Trocer – 11,2 kg.
Największą rybę zawodów złowił DawidWysocki – 29,8 kg. ZespółWysocki
/Rakocy/WalkowiakwygrałwSektorzePBProducts, natomiastwkonkurencji
teamównaszeekipyzajęły3 (Poland1)oraz4miejsce (CarpTeamPoland).





1. MARIUSZ KASPRZYK – SPRZĘT 1000 ZŁ
2. MARIUSZ DULĘBA – SPRZĘT 600 ZŁ
3. MICHAŁ POPŁAWSKI – SPRZĘT 500 ZŁ
4. TOMASZ GOŁĘBIEWSKI – SPRZĘT 400 ZŁ

ZWYCIĘZCÓW PROSIMY
O KONTAKT Z FIRMĄ TANDEM BAITS



Nagroda za
1miejsce

Nagroda
za 2miejsce

Nagroda
za 3miejsce

KARPMAX | 013

Sponsor Parady Łowców

NAJWIĘKSZE
AMURY

Michał Popławski

Maciej Piksa Justyna Gołębiewska
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R y b a n u m e r u
s p o n s o r

Nagroda: okuma inception

DariuszZontekzBielska-Białejmoże
siępochwalić sięwspaniałymokazemkarpiapełnołuskiego34,6kg.
Ryba złowiona we francuskim łowisku Rainbow to nie tylko re‐
kord życiowyDarka, ale też zupełnie nieznanyokaz, któregonikt
wcześniej nie miał na haku, co w przypadku tego łowiska jest
ewenementem. Branie i szczęśliwy hol nastąpił 21 sierpnia, z od‐
ległości ok. 60modbrzegu, podczas dwutygodniowej zasiadki na stanowi‐
sku 19. Przynętą były 2 kulki rakowe 24 mm Massive Baits. W związku z
aktywnością leszczy łowisko było nęconewyłącznie kulkami o dużej średnicy,

ok. 1 kgna zestaw. Sprzęt:wędziskoShimano3,66m/3,25 lb; kołowrotek Shi‐
manoBBLC; żyłka ShimanoTechnium0,35mm; przypon 30 cm z plecionki
BerkleyWhiplash0,28mm;haczykSolarStronghold101nr1; ciężarek300g.

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

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

Jakub Hałupka z Poznania zgłosił do Parady lustrzenia o wadze
27,5 kg, złowionego 6 września w jeziorze Dobro Klasztorne. Ta jedyna
ryba podczas 2-dniowej zasiadki, była też pierwszym karpiem powyżej
20 kg złowionymprzez Jakuba.Wzięła z głębokości 10,5mna 2 pop-upy
10 mmMleczna Kukurydza Bandit Carp. Użyta zanęta to pellety i kulki
Mleczna Kukurydza. Sprzęt: wędzisko SK4 XTR; kołowrotek DAM
Quick SLS 570FS; żyłka Synapse 0,32 mm; haczyk Carp’r’Us nr 6;
ciężarek 150 g; zestaw bezpieczny.

Krystian Lorenz zgłosił do Parady karpia o wadze 29 kg (104 cm
długości). Ryba została złowiona 22 sierpnia w jeziorzeDobroKlasztorne
w Pobiedziskach. Była jedynym karpiem, który wziął podczas 2-dniowej
zasiadki. Zestawbył umieszczony zaledwie 30modbrzegu. Przynętą była
kulka Japońska Kałamarnica, a zanętą był 1 kg pokruszonych kulek i 5 kg
pelletu. Sprzęt: wędzisko Anaconda Power Carp 3,60 m / 3,25 lb;
kołowrotek ShimanoUltegra XTD14000; żyłka ShimanoTechnium 0,35 lb;
przypon30cmzplecionkiRadicalQuantum;haczykKordaKurvShanknr4.

29,00

27,50

Michał Berger z Poznania to łowca największego
karpia pochodzącego z polskiej wody, który został zgło‐
szony do tego wydania Parady Łowców. Wspaniały okaz
ważył30,1kgizostałzłowiony18lipca.Taniezwykłejurody,stara
rybabyłaukoronowaniemznakomitejzasiadkinadjezioremDo‐
bro Klasztorne, która oprócz „trzydziestki” przyniosła dodatko‐
woaż5karpipowyżej20kg:25,6kg,24,5kg,24kg,21,5kg,21kg.
Przynętą była testowakulkaproteinowa, zaś jako zanęty łowca
użył 0,5 kgmiksu ziaren i pelletu. Sprzęt: wędziskoAnaconda
Snake10ft/3 lb; kołowrotekShimanoSpeedmaster 7000; żyłka
Anaconda Peacemaker 0,35 mm; przypon 15 cm Anaconda
35 lb; haczykAnaconda Piecer nr 4; ciężarek 90 g; zestaw bez‐
pieczny.

31,10 1

DRAGON
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WojciechLenart zWarszawy złowił karpia pełnołuskiego o wadze
25 kg. Okaz został złowiony z odległości 80 m, 11 sierpnia, na Łowisku
Pstrążna. Przynętą była kulka 18 mm Nash Scopex Squid, zaś zanętą
konopie, drobny pellet z Nasha i Stalomaxa. Sprzęt: wędzisko Shimano
TX-23,60m/3 lb; kołowrotek ShimanoBBLCXT-A; żyłkaTandemBaits
0,35mm; przypon 20 cmESP; haczyk ESP nr 4; ciężarek Fox 68 g.

Jakub Pellowski z miejscowości Łubiana zgłosił do parady lustrzenia
25,1 kg, którego złowił podczas 24 godz. zasiadkiwŁowiskuKrążno. Było
to 15 września o godz. 14.30. Przynętą była kulka pop-up 18 mm Zołza
CarpGravity. Jakozanęty, Jakubużyłmieszankękulekzanętowychzpelletem
Zołza; Sprzęt: wędzisko Prologic COM 3,0 m / 2,75 lb; kołowrotek DAM
Quick SLS 570FT; żyłka Fox Exocet 0,31 mm; przypon z plecionki Korda
CamoCoatedHooklink; haczykKorda Longshank nr 4; ciężarekMikado
90 g; zestaw bezpieczny.

Michał Wawrzkiewicz z Sidziny 19 lipca 2019 r., podczas
zasiadki na Łowisku Ademac Prószków wyholował karpia 25,2 kg.
Przynętą był orzech tygrysi. Sprzęt: kołowrotek NGT XPR; wędzisko
NGT Travel Carp 11ft / 3 lb; żyłka Daiwa Infinity Duo 0,30 mm;
przypon 25 cm z plecionki Undercarp 25 lb; haczyk Korda Wide
Gape nr 6; ciężarek 120 g, zestaw przelotowy.

MaciejRodzochzPuław,17.09.2019r. złowiłkarpiaważącego26,2kg.
Ryba została złowiona w czasie 3-dniowej zasiadki na Łowisku Expert Karp
Nekielka.Skutecznąprzynętąbyłakrylowakulkawłasnejprodukcji.Zanętato
kukurydza, orzech tygrysi i konopie. Sprzęt: wędzisko Prologic C3;
kołowrotek Shimano Ultegra XTD; żyłka Shimano Technium 0,35 mm;
przyponBlowBackRig20cm;haczykCarp’r’UsPredatornr4;ciężarek100g.

Magdalena Imiełowska z Opola, 28.08.2019 r. w żwirowni w
Austrii złowiła karpia o wadze 27,2 kg. Przynęta to bałwanek z orzecha
tygrysiego oraz pop-up Red Crayfish Massive Baits. Zanęta: mieszanka
pelletów, kukurydza i kulki (razem ok. 10 kg). Sprzęt: wędzisko Rod
Hutchinson Dream Maker 3,90 m / 3,5 lb; kołowrotek Daiwa Emblem
Pro; żyłkaPBControlMono0,38mm;przyponBlowBackRig zplecionki
PB Skinless; haczykGardner Covert DarkContinentalMugga nr 6.

MateuszWójtowicz 17 lipca w łowisku Pstrążna złowił karpia
24,6 kg. Do połowu użył 2 kulek Bandit Carp: C4 i Killer Spice Hot Chili.
Zanętą było 0,5 kg kulek C4 oraz 2 kg miksu słodkiego pelletu. Sprzęt:
wędzisko Rod Hutchinson The One; kołowrotek Daiwa Black Widow;
żyłka Korda 0,35mm; przyponwłasnej konstrukcji; haczyk Prologic XC7
nr 2; ciężarek 100 g; zestaw bezpieczny.

27,20

26,20

25,20

25,10

25,00

24,60
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JakubDydo,mieszkaniecBodziecho‐
wa, 11.08.2019 r.wDzikimKamieniołomie
wyholował karpia 23,2 kg. Przynętą była
kulkapop-upRKBaits 18mm, zanętą 15kg
pelletu i 60 l kukurydzy aromatyzowanej.
Sprzęt: wędzisko Prologic Custom Black
3,60m / 3 lb; kołowrotek AnacondaMagic
Runner III 6500BR; żyłka Prologic Bull‐
dozer 0,37 mm; przypon Ronnie Rig na
fluorokarbonie Prologic 0,40mm; haczyk
Prologic XC1 nr 4; ciężarek kamień.

Patryk Skonieczny z Kołobrze‐
gu, na 20-mm kulkę Montezuma firmy
Invader złowił w Łowisku Jarosławki
lustrzenia 23,3 kg. Było to 3.08.2019 r.
Łowisko było nęcone miksem konopi,
kukurydzy i orzecha tygrysiego.
Sprzęt: wędzisko Prologic C1a 3,60 m
/ 3 lb; kołowrotek Anaconda Magic
Runner 4; żyłka Prologic 0,32 mm;
plecionka przyponowa Prologic; ha‐
czyk Fox nr 4; ciężarek Fox 80 g; ze‐
staw bezpieczny.

Mariusz Kasprzyk z Mieleszyna jest łowcą
karpia 23,4 kg. Połówmiałmiejscew jeziorzeDobro
Klasztorne 28.07.2019 r. Przynętą była kulka Tan‐
dem Baits Red Krill, zanętą ziarna konopi, kukury‐
dzy, kulki własnej produkcji i orzechy tygrysie.
Sprzęt: wędzisko Shimano Tribal TX2 3,66 m / 3 lb;
kołowrotek ShimanoUlterga 14000XTD; żyłka Shi‐
manoTechnium0,355mm;przyponzplecionkiFox
CoretexMatt 35 lb; haczykFoxnr 6; ciężarek 78 g.

AdamKałużniak z Lubonia może pochwa‐
lić się wspaniałym lustrzeniem o wadze 23 kg. Po‐
łów miał miejsce 27.07.2019 r. w Łowisku Expert
Karp Nekielka. Skuteczną przynętą był orzech ty‐
grysi. Adam nęcił łowisko kulkami, orzechami ty‐
grysimi i pelletem Aller Aqua – w sumie ok. 5 kg.
Sprzęt: wędzisko Starbaits M4; kołowrotek Ana‐
conda BR600; żyłka Prologic Buldoger 0,37 Fluo;
przyponD-Rig; haczykKorda nr 4; ciężarek 130 g.

MichałPopławski jest łow‐
cą największego amura zgłoszone‐
go do tej edycji parady Łowców –
24 kg. Ryba wzięła 30.06.2019 na
kulkę 18 mm Owocowa Bestia fir‐
myTB. Sprzęt: wędzisko Sonik SK3
3,60m/3 lbs; kołowrotekShimano;
żyłka plecionka 0,24 mm; przypon
z plecionki Fox Edges Armadillo;
haczyk Korda Wide Gape nr 2;
ciężarek 140 g; zestaw bezpieczny.

Przemysław Jarosz, 5 sierpnia
2019 r., podczas 3-dniowej zasiadki na
Łowisku Expert KarpNekielka wyholo‐
wałpięknegokarpiaowadze24kg.Przy‐
nętą była pojedyncza kulka squid, a
zanętą garść całych oraz pokruszonych
kulek.Sprzęt:wędziskoAnacondaCorky
3,60 m / 3 lb; kołowrotek DAM Quick
SLS570;żyłkaAnaconda0,35mm;przy‐
pon Blow Back Rig; haczyk Curve Me‐
dium nr 4; ciężarek 90 g; zestaw
bezpieczny.

Jarek Łukoś z Libiąża zgłosił do Parady
karpia 24,6 kg. Jego zasiadka miała miejsce
15.08.2019 r. na Łowisku Starorzeka. Przynętą był
bałwanek z 16mmkulek RodHutchinson iMain‐
line. Zestaw był zanęcony woreczkiem PVA z pel‐
letem oraz garścią kulek. Sprzęt: wędzisko
Shimano Beastmaster 3,60 m / 3 lb; kołowrotek
Daiwa Emblem; żyłka PB 0,38mm; przypon Kry‐
ston Quicksilver 35 lb; haczyk Fox nr 4; ciężarek
kamień; zestaw bezpieczny.

Krzysztof Ustarbowski
zgłosił karpia 24,6 kg złowionego w
JeziorzeMiłoszewskim23.07.2019 r.
Podczas tygodniowej zasiadki
Krzysztof wyholował także kilkana‐
ście rybwprzedzialeod14do18kg.
Przynęta to biała kulka pływająca
18mmCzosnek/Śliwka odMarka
Kowalczyka. Sprzęt: wędzisko
Century FBS 3,60m / 2,75 lb; koło‐
wrotek Shimano Aero Technium
MGS 12000; żyłka Shimano Tech‐
nium0,40mm.
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ErwinMacugowski z KazimierzyWiel‐
kiej zgłosił do naszej Parady łowców karpia wa‐
żącego 21,6 kg. Ryba została złowiona podczas
zasiadki w dniach 11–16.07.2019 r. w Łowisku
Chwałowice, na kulkę15 mm Scopex Squid Ka‐
rel Nikl. Sprzęt: wędzisko Nash Entity 3,60 m /
3 lb; kołowrotek Shimano Ultegra Ci4 XTC
14000; haczyk Carp’r’Us nr 6.

Wojciech Andrzejewski
z Kozielicmoże pochwalić się karpiem
o wadze 21,6 kg, którego złowił
26.07.2019 r. w jeziorze Smolno. Bał‐
wanekzkulekCarpLife 20mmtonąca
i 12mmpop-upbył skuteczną przynę‐
tą. Nęcenie było punktowe kulkami w
PVA. Sprzęt:wędziskoPrologicCruza‐
de3,60m/3,5 lb;kołowrotek Okuma
Aventa; żyłka Mikado Territory
0,35 mm; przyponKordaKomo20 lb;
haczykKordaKranknr2.

Paweł Szewc, nasz stały współpra‐
cownik, podczas 4-dniowej zasiadki nad
zbiornikiem Spalona, 31 sierpnia 2019 r.
wyholował karpia o wadze 22 kg. Paweł
jako przynęty użył bałwanka z kulek
Carp Gravity Zołza 18 mm. Zanęta to
kulki Strawberry Spirit + orzech tygrysi.
Sprzęt: wędzisko Fox Horizon XT 3,60 m
/ 2,75 lb; kołowrotek Fox 12000 XT;
przypon Fox Reflex 25 lb; haczyk Carp
Gravity XB nr 4; ciężarek 120 g; zestaw
bezpieczny.

MarekPezda,mieszkaniec Sosnowca, zgłosił
do Parady lustrzenia 22,1 kg złowionego
10.07.2019 r. wUroczyskuKarpiowymna bałwan‐
ka z kulek TTCarp Pokraka. Ciekawostką jest uży‐
cie jako zanęty koszyczka do Method Feedera,
wypełnionego mieszanką mikropelletów i pokru‐
szonych kulek. Sprzęt: wędziskoDaiwaNinjaCarp
3,60 m / 3 lb: kołowrotek DAMQuick SLS 570FS;
żyłka Daiwa Infinity Duo Camo 0,33 mm; haczyk
nr 4 bezzadziorowy; ciężarek do Methody Dren‐
nan 56 g; zestaw bezpieczny.

Maciej Piksa ze Stanowic po‐
chwalił się amurem złowionym
26.08.2019 r. w zbiorniku Elektrowni
Rybnik. Ryba ważyła 22,2 kg i poła‐
komiła się na kulkę śliwka/ananas.
Maciej zanęcił łowisko 25 kg kukury‐
dzy i 15 kg kulek. Sprzęt: wędzisko
Nash Dwarf 3,0 m / 3 lb; kołowrotek
Shimano Ultegra 14000 XTD; żyłka
Shimano Technium 0,35 mm; przy‐
pon Gardner 20 lb; haczyk Prologic
nr 2; ciężarek kamień; zestaw bez‐
pieczny.

Michał Popławski z dzikiej
wodywLubuskimwyholował lustrzenia
22,5 kg. Działo się to 25.05.2019 r. pod‐
czas 6-godzinnego szybkiego wypadu.
Przynętą była kulka Owocowa Bestia
Tandem Baits, zanętą kukurydza, orze‐
chy tygrysie i kulki. Sprzęt: wędzisko So‐
nik SK3 3,60 m / 3 lb; kołowrotek
Shimano BBLC XT-A; żyłka plecionka
0,24mm; przypon z plecionki Armadil‐
lo 45 lb; haczyk KordaWide Gape nr 2;
ciężarek 140 g; zestawbezpieczny.

SzymonBryl z Szalejewa Drugiego w jeziorze
polodowcowymPZW10.07.2019 r. wyholował kar‐
pia ważącego 22,5 kg. Ryba połakomiła się na kulkę
20mmSolarClubMix+Quench.Obszarpołowubył
natomiastnęconypunktowo15kulkami. Sprzęt:wę‐
dziskoDaiwa; kołowrotek Shimano; żyłka plecionka
0,22 mm; przypon D’Rig; haczyk Solar Long Shank
nr 1; ciężarek kamień; zestawbezpieczny.

MariuszDulębanaŁowiskuNe‐
basak 28.08.2019 r. złowił karpia o wa‐
dze 23 kg. Branie nastąpiło z odległości
80m. Na włosie była kulka 20mmRo‐
bin Red Tandem Baits. Łowisko Ma‐
riusz zanęcił ok. 10 kg kulek. Sprzęt:
wędzisko Shimano Velocity 3,60 m /
3,25 lb;kołowrotekShimanoBBLC;żył‐
ka TandemBaits 0,35mm; przyponTB
KD Rig 30 lb; haczyk TB nr 2; ciężarek
100 g; zestawbezpieczny.
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Szymek Biernat 28.04.2019 r. w Uroczy‐
sku Karpiowym złowił karpia ważącego równe
21 kg. Przynętą była kulka 18 mmMeus Pikant‐
na Kiełbasa. Sprzęt: wędzisko Daiwa Black Wi‐
dow; kołowrotekOkuma 8K; żyłka Fox 0,35mm;
haczyk Hakira nr 6; ciężarek 80 g; zestaw przelo‐
towy.

Fabian Ciesielski zgłosił do
naszej ParadyŁowcówkarpiaważące‐
go 21,1 kg. Fabian złowił go
30.05.2019 r. wŁowiskuKarpikwGra‐
boszycach. Skuteczną przynętą okazał
się bałwanek z kulek firmy Meus Ma‐
krela & Pomarańcza. Sprzęt: wędzisko
Rod Hutchinson 3,60 m; kołowrotek
Penn Affinity 8000LTD; żyłka Ava
Shima 0,32 mm; przypon Sufix Black
25 lb;haczykKordanr2; ciężarek70g;
zestaw bezpieczny.

Piotr Fidler z Olecka 25.07.2019 r.
wyholował karpia o masie 21,165 kg.
Miejscem zasiadki było łowisko Mazury
PZWOlecko.Zasiadkatrwaładobę,aze‐
staw był umieszczony 150 m od brzegu.
Kulka 18 mm Bolsena firmy Massive
Baits okazała się skuteczną przynętą.
Sprzęt: wędzisko Delphin Armada
3,60 m / 3 lb; kołowrotek Anaconda
Magic Runner 4; żyłka PB 0,35 mm;
haczyk Ridge Monkey nr 4; ciężarek
100 g; zestaw bezpieczny.

Krzysztof Szybicki z Dębo‐
wa może pochwalić się wyholowa‐
niem karpia ważącego 21,2 kg. Data
połowu – 6.07.2019 r., miejsce – Ło‐
wisko Zgoda k. Jarosławia. Krzysz‐
tof użył do połowu kulki
truskawkowej firmy Meus o średni‐
cy 18 mm, zaś łowisko nęcił miksem
ziaren Meus. Sprzęt: wędzisko Pro‐
logic C3; kołowrotek Daiwa Wind‐
cast; żyłka Shimano; haczyk Korda,
ciężarek 80 g; zestaw bezpieczny.

Karol Trochimski, zamieszkały w Belgii,
we francuskiej wodzie Domaine De Pimprez
złowił karpia 21,2 kg. Jako przynęty, Karol użył
pop-upa Ossobaits Scopex, a jako zanęty dwie
małe łopatki mieszanki kukurydzy, konopi,
orzechów tygrysich i drobnego pelletu. Sprzęt:
wędzisko Century Fatboy Slim 3,60 m / 3,5 lb;
kołowrotek Shimano Aero Technium
12000XTB MgS; żyłka Shimano Technium Tri‐
bal; przypon Fox Reflex 20 lb; haczyk Korda
Krank nr 8; ciężarek 120 g; zestaw bezpieczny.

Grzegorz Kruszyna na Ło‐
wisku Jarosławki (8.05.2019 r.) złowił
karpia 21,38.Był tonajwiększyokaz4-
-dniowej zasiadki, podczas której
Grzegorz łącznie złowił 32 ryby. Sku‐
teczną przynętą okazała się kulka 16
mmSquidOrangefirmyTandemBa‐
its. Sprzęt: wędzisko Fox Horizon X5
3,66 m / 3,5 lb; kołowrotek Shimano
Ultegra 14000 XTB; żyłka Mikado
Territory 0,30 mm; haczyk TB nr 4;
ciężarek 120 g; zestaw bezpieczny.

Tomasz Gołębiewski ze Złotowa jest
pogromcą karpia o wadze 21,4 kg, którego zlo‐
wił w Łowisku Kormoran. Data połowu –
14.08.2019 r. Przynętą – Tandem Baits Carpfood
BoostedHookersMorwa+pop-upMorwa. Sprzęt:
wędzisko Daiwa Black Widow 3,60 m / 3 lb;
kołowrotek DAM Quick SLS 570FD; żyłka
Shimano Technium 0,32 mm; przypon Blow
Back; haczyk Fox nr 4; ciężarek 80 g; zestaw
przelotowy.
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Dominik Pędzik jest łowcą
karpia 21,5 kg, który znalazł się na
jego macie 21.10.2019 r. Działo się to
na Łowisku Karpik. Skuteczną przy‐
nętą była kulka Truskawka/Kryl od
Bandit Carp. Sprzęt: wędzisko Shima‐
no TX1; kołowrotek Shimano Ultegra
14000XTD; żyłka Prologic Bulldozer
0,38 mm; przypon Prologic 35 lb; ha‐
czyk Undercarp nr 2; ciężarek 70 g;
zestaw bezpieczny.
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Wojciech Lenart w Łowisku Pstrążna
złowił amura20,5kg.Było to14.08.2019 r. Jako
przynęty Wojciech użył kulki Nash Scopex
Squid 18mm.Sprzęt:wędziskoShimanoTX-2
3,60 m / 2,75 lb; kołowrotek Shimano BBLC
XT-A; żyłka TB 0,35mm; przyponESP 20 cm;
haczyk ESP nr 4; ciężarek 78 g; zestaw
przelotowy.

Piotr Korcz z Czeladzi w dniu 2.08.2019 r.
nad Łowiskiem Dzika Woda k. Tarnowa złowił
karpia ważącego 20,55 kg. Przynętą była
kulka Słodka Kukurydza Tandem Baits.
Sprzęt: wędzisko Anaconda Undercover 2
3,90 m / 3 lb; kołowrotek Fox EOS 10000;
żyłka Prologic Bulldozer 0,33 mm; haczyk
VMCMistic Curve Shank nr 6; ciężarek 70 g.

Roman Kalinowski jest łowcą karpia
pełnołuskiego 20,6 kg, wyholowanego
6.06.2019 r. w Jeziorze Miłoszewskim. Ryba
wzięła na kulkę pop-up Ananas/Kałamarnica
Carp-Zoom. Sprzęt: wędzisko Shimano Alivio
3,90 m / 3 lb; kołowrotek Anaconda Magic
Runner4; żyłkaTB0,35mm;przypon360°Rig;
haczyk Traper Hikara nr 2; ciężarek 100 g;
zestawbezpieczny.

Karol Wiatrowski złowił karpia
ważącego, 20,61 kg, który wziął na kulkę squid
własnego wyrobu. Połów miał miejsce
11.05.2019 r. nad Łowiskiem Jarosławki. Sprzęt:
wędzisko Sportex Catapult 3,90 m / 3,5 lb;
kołowrotek ShimanoBBLCXT-A; żyłkaClimax
Cult Deep Purple 0,30 mm; przypon z K-Karp
Dyna Tex 35 lb; haczyk Carp’r’Us nr 4; ciężarek
Fox113g; zestawsamozacinający.

Grzegorz Prucnal, zamieszkały w Ty-
chach, zgłosił do Parady karpia pełnołuskiego
21 kg, którego złowił 18 maja 2019 r. na
Węgrzech w jeziorze Balaton. Skuteczną
przynętą była kulka Mivardi Devil Squid.
Łowisko było nęcone 400 kg (!) ziaren i kulek.
Sprzęt: wędzisko Mivardi G50; kołowrotek
Mivardi Lynx; żyłka 0,35mm; przypon z fluoro-
karbonu; haczyk Mivardi CS nr 4; ciężarek
kamień; zestawbezpieczny.

Justyna Gołębiewska 31.07.2019 r. w
ŁowiskuGosławice złowiła amuraomasie21kg.
Jako przynęty użyła TB Carpfood Boosted
Hookers (Ananasowy sok). Sprzęt: wędzisko
Daiwa Black Widow 3,60 m / 3 lb; kołowrotek
DAM Quick SLS 570FD; żyłka Shimano
Technium0,32mm;przyponBlowbackRig.
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Rafał Boroń jest łowcą amura o wadze
20,3 kg. Piękny okaz został złowiony
6.09.2019 w łowisku Przylasek Rusiecki. Na
włosie znalazła się pływająca kulka Ananas
firmyCarp Life. Sprzęt: wędziskoNash 3,90m
/ 3,5 lb; kołowrotek Shimano Ultegra 14000;
żyłka Synapse 0,37 mm; przypon Korda 18 lb;
haczyk Nash nr 2; ciężarek 100 g; zestaw
bezpieczny. Rig; ciężarek 120 g; zestaw
przelotowy.

Łukasz Sikora z Kościerskiej Huty jest
łowcą karpia 20,3 kg. Przynętą była kulka Fluo
Truskawka firmy Carp Gravity. Połów miał
miejsce 6.09.2019 r. w Łowisku Krążno. Sprzęt:
wędzisko Daiwa Black Widow 3,90 m / 3,5 lb;
kołowrotek Daiwa Crosscast 5000QDA; żyłka
Wychwood DPF-15; przypon Sleep D’Rig;
haczykCarpGravityXBnr4; ciężarek99g.

20,30
Krzysztof Różycki zgłosił karpia
pełnołuskiegoważącego20,01kg.Wyholował go
12.05.2019 r. w Łowisku Goplanica. Przynęta –
kulka TruskawkaCarpGravity. Sprzęt: wędzisko
MAD Defender 3; kołowrotek DAM Quick
570SLS; żyłka Berkley 0,40 mm; haczyk Long
Shanknr4; ciężarek100g; zestawbezpieczny.

20,01

20,00

BANDIT CARP
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Tyberiusz Chałupka 23.08.2019 r. w
ŁowiskuJarosławkizłowił lustrzeniaowadze20kg.
Ryba została złowiona na bałwanka z kulek
Concept-For-You GMS 15 mm + dumbells Neon
12mm. Sprzęt: wędzisko Prologic C1a 3,60 m /
3,25 lb; kołowrotek Shimano Speedmaster
14000 XTC; żyłka Berkley Connect 0,34 mm;
przypon z plecionki Fox Camotex; haczyk
Korda Kurv Shank nr 4; ciężarek 113 g; zestaw
bezpieczny.

20,30

20,55
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GabrielSkorupa zgłosił doParady kar‐
pia 18,2kg.Dokonał tego23.08.2019 r. Przynę‐
tą był bałwanek z kulek Dynamite Baits The
Source. Sprzęt – wędzisko Anaconda Walker
Rod; kołowrotek Okuma 8K; żyłka Shimano
Technium 0,35 mm; haczyk Carp’r’Us Centu‐
rion nr 2; ciężarek 160 g.

MarcinGrabarz jest łowcą karpia 18,2 kg,
któregowyholował 6.07.2019 r. w podkarpackiej
żwirowniPZW.Przynęta–dwiekulkiMorwafir‐
myMeus. Sprzęt:wędziskoRodHutchinson;ko‐
łowrotek ShimanoXTB154000; żyłkaQuantum
salsa0,35mm;haczykNashFangGapernr6;cię‐
żarek120g.

23 sierpnia 2019 r. Rafał Baran złowił
amura o wadze 18,5 kg. Było to w łowisku w
Sieroszewie.

Przynęta – Truskawkowa kulka pop-up Ulti‐
mate Products. Sprzęt: wędzisko Fox Horizon
X4; kołowrotek Fox FX11; żyłka Fox Exocet
0,35mm; haczyk FoxCurve Shank nr 4; cięża‐
rek 85 g.

18,7 kg to zdobyczRobertaMichałka
zamieszkałego w Tuchowie. Wyholował tę
rybę 27.08.2019 r. w Uroczysku Karpiowym.
Przynęta – kukurydza Gigerbaits 20 mm.
Sprzęt: wędzisko Prologic C1; kołowrotek
DAM Quick SLS DLX 970FS; żyłka Prologic
0,32mm;haczykPrologic nr 2l; ciężarek 125 g.

Marek Bińkowski z Chełmka
9.08.2019 r. w Uroczysku Karpiowym złowił
karpia 19 kg. Przynęta – czosnkowedwie kulki
tonące Meus. Sprzęt: wędzisko Shimano Ali‐
vio; kołowrotek Konger AlbionC; żyłkaMika‐
do Territory 0,35 mm; haczyk Undercarp
WideGape nr 4; ciężarek 120 g.

Szymon Wieczorkiewicz z Kazi‐
mierza Biskupiego może pochwalić się kar‐
piemważącym19kg. Łowiskiembył „Borowy
Staw” k. Piorunowa. Przynęta – kulka Squid
Śrubas Baits. Sprzęt: wędzisko Nash Scope
Cork; kołowrotek Shimano BBC14+ XTR-A;
żyłkaIBInvader;haczykKordaWideGapenr6;
ciężarek 70 g.

Tomasz Ziółkowski ze Strzelina
28.07.2019 r. złowił karpia pełnołuskiegoowa‐
dze 19,2 kg. Łowiskiem była woda PZW. Przy‐
nęta – kulka Ultimate Products Tangy Squid.
Sprzęt: wędzisko Sonik Vader X; kołowrotek
SonikVader X; żyłka TB InvaderUltraMono
0,35 mm; haczyk Carp’r’Us Cranked nr 4.

PiotrMielcarzwżwirownipodWyszko‐
wem złowił karpia 19,5 kg. Dokonał tego
19.08.2019 r. Przynęta – Kulka Ryba/Poma‐
rańcz firmy Carp&Fun. Sprzęt: wędzisko
Daiwa Windcast; kołowrotek Okuma K8;
żyłka Mikado 0,40 mm; haczyk Korda nr 4;
ciężarek 160 g.

Ireneusz Badera z Mikołowa w cze‐
skim łowisku Koblov 11.06.2019 r. złowił kar‐
pia 19,6 kg. Przynęta – pop-up Squid
Pepper 15 mm i N-Buytric 9 mm Meus.
Sprzęt: wędzisko Anaconda Base; żyłka
Anaconda Peacemaker; ciężarek 80 g.
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MateuszCybulskizłowiłkarpia18,12kg.
Połów miał miejsce w Uroczysku Karpiowym
10września 10.09. 2019 r. Przynęta –bałwanek
z kulek Fantazy Baits. Sprzęt: wędzisko Daiwa
Phantom; kołowrotek Shimano Aerlex; żyłka
ShimanoTechnium 0,35mm; haczyk Prologic
XRC 3 nr 1; ciężarek 90 g.

DRAGON
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MarcinMarek zgłosił do parady karpia
omasie 17 kg, któregowyholował 31.07.2019 r.
w Łowisku Rostarzewo. Przynęta – kulkaMor‐
wa 12 mm TB. Sprzęt – wędzisko Sonik
SK3XTR; kołowrotek Fox 12000FS; żyłka Shi‐
mano0,35mm;haczykFoxAraPoint nr 2.

Mateusz Nitecki w Łowisko u Gentel‐
manówTarnowoPałuckie złowił amuraoma‐
sie 17kg.Było to20.08.2019 r.Przynęta–kulka
słodka kukurydza + ziarno kukurydzy. Sprzęt:
wędzisko Daiwa Black Widow; kołowrotek
Okuma8K; żyłkaKordaTouchdown0,35mm;
haczykCenturion nr 4; ciężarek 90 g.

17,00

17,00
Tomasz Florek ostatniego dnia sierpnia
2019 r. wyholował karpia 17 kg. Łowiskiem
było Uroczysko Karpiowe. Przynęta – 2 kulki
HotDragonMeus. Sprzęt:wędziskoMedusa S;
kołowrotek MR IV; żyłka Shimano Technium
0,35mm; haczykKorda nr 4; ciężarek kamień.

KiedyMichałReformatważył złowio‐
nego przez siebie karpia w Łowisku Expert
Karp Nekielka, waga pokazała 17,1 kg. Było
to 13.08.2019 r. Przynętą był pop-up Poma‐
rańcza/Makrela firmy Meus. Sprzęt: wędzi‐
sko Daiwa Emblem; kołowrotek DAM
Quick SLS 570FD; żyłka Shimano Tech‐
nium 0,34 mm; haczyk Mikado Long
Shank; ciężarek 90 g.

Mateusz Żuchowski nadesłał do
nas zgłoszenie karpia 17,125 kg, którego wy‐
holował 18.07.2019 r. w Uroczysku Karpio‐
wym. Przynęta – Pizzacorn Carp Old
School. Sprzęt: wędzisko Prologic C1; koło‐
wrotek Okuma 8K; żyłka Shimano Tech‐
nium 0,30 mm; haczyk Carp’r’Us Gladiator
nr 4; ciężarek 180 g.

Dawid Mrozek z Sycowa 2.07.2019 r.
w ŁowiskoGajdowezłowiłkarpia17,2kg.Przy‐
nęta – kulka Bolsena Squid Massive Baits.
Sprzęt: wędziskoMikado Tachibana; kołowro‐
tek Mivardi Kappa 8000; żyłka Mikado
0,35 mm; haczyk Undercarp nr 4; ciężarek
80 g.

Marcin Karlin 2.08.2019 r. w Łowisku
Hemanowo złowił karpia 17,2 kg. Przynęta –
kulka pop-up. Sprzęt – wędzisko Anaconda
Bank Stick; kołowrotek Anaconda Avalanche;
żyłka Anaconda Distance Carp; haczyk Ana‐
conda; ciężarek 110 g.

Przemek Wamberski ze Środy Ślą‐
skiej nadesłał zgłoszenie lustrzenia o wadze
17,4 kg. Ryba była złowiona 18.08.2019 r. w
wodzie PZW. Przynęta – 2 kulki Carp Gravity
Adrenalina. Sprzęt – wędzisko Fox Horizon;
kołowrotek Fox FX11; żyłka Fox 0,35mm; ha‐
czykCarpGravity XAnr 4; ciężarek 140 g.

Hubert Sidor zgłosił do Parady karpia
o masie 17,8 kg. Połów nastąpił 9.08.2019 r.,
a miejscem było ŁowiskoWzory. Przynęta –
bałwanek z kulek TB. Sprzęt: wędzisko Pro‐
logic C2; kołowrotek Mikado Lentus; żyłka
Prologic Xline 0,35 mm; haczyk Fox Arma
Point; ciężarek 70 g.

Artur Frączek ze Stronia 17.06.2019 r.
złowił karpia, który ważył równe 18 kg. Łowi‐
sko to woda PZW. Przynęta – kulka Squid-
Glm Tomas Blażek + orzech tygrysi. Sprzęt:
wędzisko Radical Quantum Ritual Carp; ko‐
łowrotekPennAffinity; żyłka PBControl 0,30
mm; haczyk Nash Fang Twister nr 2; ciężarek
140 g.

17,80

18,00

17,20

17,40

17,10

17,125

17,20

17,00



Piotr Chyla z Jaworzna w Uroczysku
Karpiowym złowił karpia ważącego 16,9 kg.
Działo się to 7.08.2019 r. Przynęta – RK Baits
Ananas pop up 18 mm. Sprzęt – wędzisko
Anaconda Base; kołowrotek Shimano Ulte‐
gra XTD; żyłka Prologic Bulldozer 0,37 mm;
haczyk Gardner Mugga nr 4; ciężarek
140 g.

Karol Wiśniewski w wodzie PZW
złowił karpia ważącego 17 kg. Ryba została
wyholowana 26.07.2019 r. Skuteczną przynę‐
tą okazała się tego dnia kulka Nash Scopex
Squid. Sprzęt – wędzisko Nash Pursuit; koło‐
wrotek Anaconda Magic Runner 3; żyłka
Nash Bullet Mono 0,35 mm; haczyk Nash
Twister nr 4; ciężarek 100 g.

PawełPsiuk zOpola 13.09.2019 r.wOdrze
złowiłamura17kg.Przynęta–2kulki15mmPi‐
kantnaKiełbasa. Sprzęt –wędzisko Prologic; ko‐
łowrotek Anaconda Magic Runner 4; żyłka
Prologic0,31mm;haczykMikadonr6.

Tadeusz Wróbel z Nowego Sącza jest
łowcąkarpia pełnołuskiego 17 kg,wyholowa‐
nego 12.07.2019 r. w Dużym Stawie w Sta‐
rym Sączu. Skuteczną przynęta okazały się
tym razem 3 kulki na włosie: Genesis Shell‐
fish, 4 Success Food Sense, TB Japońska Ka‐
łamarnica. Sprzęt: wędzisko Jaxon Extera
Carp; kołowrotek DAM Quick SLS 570FS;
żyłka Quantum Salsa 0,35 mm; haczyk Tra‐
per Hikara nr 2; ciężarek 60 g.

17,00

17,00

17,00

16,90

PARADA ŁOWCÓW

ŁukaszMocarski zLegnicy18.07.2019r.
złowił karpia 16,8 kg. Łowiskiembyła Strefa Ci‐
szy Spalona. Przynęta – bałwanek z kulek TB.
Sprzęt – wędzisko Daiwa Black Widow; koło‐
wrotek Okuma 8F; żyłka Prologic Bulldozer
Fluo 0,35mm;haczykMikadoMusanr 4.

16,80

REKLAMA
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Paweł Paluch z Tychów, 19.08.2019 r.
złowił w Uroczysku Karpiowym, karpia o wa‐
dze 15,2 kg. Przynęta – kulka Pomarańcza &
Makrela firmy Meus. Sprzęt – wędzisko Fox
EOS; kołowrotek Fox 11FX; żyłka Fox Exocet
0,33mm; haczykKorda nr 2; ciężarek 80 g.

KrzysztofWróbelzNowegoSączazgłosił
do Parady karpia 15,5 kg. Było to 18.05.2019 r.
nadDużymStawemwStarymSączu.Przynęta–
bałwanek z kulekGenesis i TB. Sprzęt: wędzisko
ShimanoAlivio; kołowrotek DAMQuick Z-Ba‐
se; żyłkaQuantumSalsa0,35mm;haczykTraper
Hikaranr2; ciężarek60g.

MaciejMnich jest łowcą karpia 16,05 kg
wyholowanego 6.04.2019 r. w Uroczysku Kar‐
piowym.Przynęta – kulka Brzoskwinia&Ana‐
nas firmy Meus. Sprzęt: wędzisko MAD
Defender; kołowrotek Mivardi Lynx; żyłka
Mikado Territory 0,35 mm; haczyk Carp’r”Us
nr 4; ciężarek 110 g.

Rafał Gruszeczka 28 sierpnia 2019 r.
złowił karpia o wadze 16,1 kg. Było to na Uro‐
czysku Karpiowym. Przynęta – kulka Tru‐
skawkaMeus. Sprzęt –wędziskoMikado Intro
Carp; kołowrotek Jaxon Satori Dura XL 800;
żyłka TB Steel Mono Fluo 0,35 mm; haczyk
MikadoMusa nr 4; ciężarek 110 g.Mateusz Wilczek z Krapkowic zgłosił

do naszej Parady Łowców lustrzenia 16,3 kg.
Połów miał miejsce 15.08.2019 r. w wodzie
PZW. Skuteczną przynęta okazała się tym ra‐
zem kulka pływająca Cherry firmy Mivardi.
Sprzęt – wędzisko Sportex Catapult; kołowro‐
tekDAMQuick SLS 570FD; żyłkaMikadoNi‐
honto 0,23 mm; haczyk Mivardi Curv Shank;
ciężarek 130 g.

KrzysztofWiśniewski z Libiąża, w żwi‐
rowni PZW, złowił karpia 16,6 kg. Było to
2.06.2019 r. Przynęta – bałwanek z kulek firmy
Meus. Sprzęt – wędzisko Sonik SKS; kołowro‐
tek Shimano BBLC; żyłka Katran Synapse
Neon0,33mm;haczykTraperHikaranr4; cię‐
żarek 90 g.

Michał Janiszewski złowił karpia
16,6 kg. Piękna ryba została wyholowana
23.05.2019 r. w Łowisku u Gentlemanów.
Przynęta – kulka Cortes firmy Invader. Sprzęt
– wędzisko Mikado Fine Liner; kołowrotek
DAM Quick SLS; żyłka Shimano Technium
0,30mm; haczyk Fox nr 6; ciężarek 100 g.

16,30

16,60

16,05

16,10

15,20

15,50

16,60

Tomasz Słowiński z Poznania, w po‐
łowie sierpnia 2019 r., podczas zasiadki nad
zapadliskiem kopalnianym,wyholował karpia
owadze 16 kg. Przynęta – kulka pop-upZołza
Carp Gravity. Sprzęt: wędzisko Delphin
Impala; kołowrotek K-Karp Absolute VX
10000; haczyk Carp Gravity XA nr 4.

16,00

Karol Rzepka zgłosił do Parady lustrzenia
16,7kg.Rybazostała złowiona14.07.2019r.w ło‐
wiskuMściwojów.Przynęta–kulkapop-upAna‐
nasowySokTB.Sprzęt–wędziskoTandemBaits
Enforcer XT; kołowrotek Sonik Tournos 8000;
żyłkaTBInvader;haczykCarp’r’UsCenturion.

16,70

Rafał Skuza jest łowcą karpia pełnołu‐
skiego 16,8 kg wyholowanego 24.07.2019 r.
w Łowisku Smolno. Przynęta – kulka Squid
Octopuss Warmuz Baits. Sprzęt – wędzisko
Daiwa Ninja; kołowrotek Okuma Axeon BF
AX-560; żyłka Shimano Technium 0,35mm;
haczyk Fox nr 2; ciężarek 150 g.

16,80

PARADA ŁOWCÓW | ZGŁOSZENIA NAJWIĘKSZYCH KARPI I AMURÓW



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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arkerowanie to temat rzeka. Czym ono jest, jakie rodzaje
markerów możemy spotkać na rynku i dlaczego to także
element sondowania dna? Na te pytania odpowiem w

poniższym tekście.
Markerowanie pochodzi od angielskiego słowa „mark” lub po prostu
„marker”, czyli znacznik. Warto jednak zaznaczyć, że wędkarstwo kar‐
piowe wcale nie było pierwsze w tym względzie. Wiele lat wcześniej ło‐

Branie nastąpiło
spod jednego z markerów

PATENTY I SPOSOBY | MACIEJ CHOROSZEWSKI

tekst | foto: MACIEJ CHOROSZEWSKI

M wiący po prostu na grunt używali sposobów oznaczania dobrych
miejsc. Pamiętam jak dawno temumój znajomy, łowiąc w rzece wieszał
kawałek małej wstążeczki na drugim brzegu, aby oznaczyć bankowe
miejsce na największe szczupaki. Takie były pierwsze sposoby na zazna‐
czanie najlepszych miejsc. Stosuje się je najczęściej w trudnych tech‐
nicznie łowiskach oraz dużych zbiornikach. Nie jest to jednak regułą.
Markery z powodzeniem można stosować na każdej wodzie, której re‐

gulamin tego wyraźnie nie zabra‐
nia. Jeszcze kilka, czy kilkanaście
lat temu używano zwykłych bute‐
lek po wodzie ze sznurkiem i cię‐
żarkiem do oznaczania łowisk.
Było to jednak niepraktyczne,
nieekologiczne, i co najważniej‐
sze, przez to, że koszty wykonania
takiego markera były bardzo ni‐
skie, to wędkarze po zakończo‐
nym wędkowaniu po prostu
pozostawiali je w wodzie, co po
sezonie robiło z łowiska wielkie
śmietnisko.
Wędkarstwo karpiowe przejęło od
innych rodzajówwędkarstwa pew‐
ne patenty i je udoskonaliło.Może‐
my to zauważyć w wielu rodzajach
sprzętu, jaki mamy w swoim arse‐
nale nad wodą. Pisząc ten artykuł,
długo zastanawiałem się, jaki po‐
działmarkerowania przyjąć. Posta‐
nowiłem podzielić markery na
dwie grupy: stawiane ze środka
pływającego oraz z brzegu.
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się wplątać żyłka z zestawu podczas nagłego odjazdu karpia. Może to spo‐
wodować utratę ryby, a co najgorsze jej skaleczenie.
Alternatywnymrozwiązaniem i coraz bardziej popularnymsposobemozna‐
czania łowiska są tyczki stacjonarne. Są to kilku-, a nawet kilkunastosegmen‐
towe tyczki, najczęściej w metrowych odcinkach, zakończone u góry
odblaskowymi elementami, a na dole odpowiednio dobranym ciężarkiem.
Przezkilka latużywałemtyczkiwykonanejwdomowymzaciszuprzezmoje‐
go kolegę po kiju, lecz po dłuższym używaniu zauważyłem jej kilka niedo‐
skonałości. Często nabierała wody i tonęła lub po kilku dniach w wodzie
nie można było rozłączyć zakleszczonych w sobie segmentów. Od tego se‐
zonu zacząłemużywać tyczek polskiego producenta CarpMarker. Główną
różnicąmiędzy tyczką robioną w domu, a tyczką firmową była jakość pro‐
duktu oraz sposób łącznika, które opierało się w pierwszym przypadku na
mocnymwcisku jednego segmentuwdrugi, a w drugimna zatrzaskowych
pinach. Zatrzaski pozwalają na szybką regulację tyczeknawet powypłynię‐
ciunawodę.Powysondowaniuodpowiedniegomiejsca środkiempływają‐
cym, pontonem lub łodzią, możemy dostosować nasz marker do
odpowiedniej głębokości w kilka sekund, co pozwala na stawianie tyczek
nawet na głębokość przekraczającą 10m.

Mój niezbędnik markerowy

Profesjonalny marker tyczkowy

KARPMAX | 027

MARKERY Z WYWÓZKI
Oznaczenie sektora,wktórym łowimy, czy też dogodnychmiejsc ze środka
pływającego polega na postawieniu bojki typu H lub markera tyczkowego
wmiejscu już wcześniej przez nas wysondowanym, które uważamy za naj‐
lepsze do połowu cyprinusów. Boje w kształcie litery H to nic innego jak
wyporna, o płaskim kształcie boja wraz ze sznurkiem oraz ciężarkiem.
Ogromną zaletą tego typu oznaczania łowiska jest to, w jaki sposób nasza
bojkazachowuje sięporzuceniudowody.Nawiniętywcześniej sznurekzcię‐
żarkiem rozwija się tylko do takiej głębokości, na jakiej chcemy postawić
marker, codajepewność, żewwodzieniebędzie zbędnegoodcinka sznurka.
Kształt bojek H przez wielu producentów jest zachowany, lecz na rynku
możemy znaleźć boje w wielu rozmiarach i wypornościach, dzięki czemu
możemy dostosować je do warunków panujących na łowisku. Niestety,
tego typu oznaczanie łowiska ma pewien minus. Od boi, która jest na po‐
wierzchni, do dna i przymocowanego ciężarka biegnie linka, w którąmoże
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rodzaju markerów wyłącznie na wodach, w których nie da się umieścić ani
bojkiH, animarkera tyczkowego–mamwięcnamyśliwody rzutowe. Jest to
sposób na jednoczesne sondowanie i oznaczenie łowiska. Na cały system
składa się specjalny spławik wypornościowy, klasyczny ciężarek lub ciężarek
dosondowaniadnaorazwypornapianka,którapozwalana łatwiejszewynu‐
rzanie się spławika z dna. Całego procesu sondowania tąmetodą nie będęw
tym artykule opisywał, zajęłoby to kolejnych kilka stron. Skupię się na tym,
jak tego typumarkerpomożewoznaczaniu łowiska.Przypuśćmy, żenaodle‐

głości 60modbrzegu znaleźliśmy interesujące
wypłycenie, na które chcielibyśmy regularnie
zarzucać zestaw oraz nęcić rakietą. Poza syste‐
mem, o którym wspomniałem wyżej, będzie‐
my potrzebowali dodatkową wędkę, najlepiej
specjalnie do tego przeznaczoną. Wędzisko
musi być bardziej wytrzymałe niż klasyczne
wędki. Wędki do markerowania zazwyczaj
mają krzywąugięcia od4do5,5 lbs (zazwyczaj
w zupełności wystarczą krzywe ugięcia 3,35 –
3,5 lbs – przyp. red.). Po zamontowaniu całego
zestawu, zarzucamywmiejscewcześniej przez
naswysondowane, anastępnie klipsujemyżył‐
kę lub plecionkę na kołowrotka. Teraz, gdy
mamy marker unoszący się stabilnie na wo‐
dzie, w wytypowanym miejscu możemy spo‐
kojnie zarzucać zestawy lub nęcić rakietą w
okolice widocznego miejsca. Kiedy chcemy
ukryćmarker,poprostuzwijamygo, ażpoczu‐
jemy opór a to oznacza, że nasz spławik-mar‐
ker dodarł do dna i jest przy ciężarku. Wędkę
możemy odłożyć do wody i bez problemu ło‐

Bojki H różnej wielkości

Trudne technicznie wody szczególnie
wymagają ustawienia markerów

Marker „handmade”
ustawiony przy trzcinach

Markery, których teraz używam są zapakowane w starannie wykonane
pokrowce, więc liczba segmentów niema znaczenia, a wszystko jest upo‐
rządkowane.
Coraz większa liczba osób skłania się do użytkowania markerów tyczko‐
wych, ponieważ w trakcie holu ryby, kiedy przechodzi po nich żyłka, kła‐
dą się, a po zejściu żyłki z powrotem podnoszą się do pierwotnej pozycji.
Dzięki temu nie stracimy ryby, coma niewątpliwie ogromne znaczenie.
Jeśli chodzi o markery świecące, jest to ciekawy pomysł na długie zasiad‐
ki, kiedy wielokrotnie nocąmusimy wypływać po ryby.
Widać je ze znacznych odległości, co jest niewątpliwym plusem. Niektó‐
rzy karpiarze twierdzą, że światło, które emitują odstrasza karpie od na‐
szego oznaczonegomiejsca, jednakmoim zdaniem to kolejnymit.
Jedną z wad markerów, które mają zamontowane w sobie źródło światła
jest obowiązek posiadania przy sobie zapasu baterii.
Pomimo że nie mają one wysokiego poboru energii, to kolejny wydatek
na zapasy baterii w torbie to niewątpliwy minus. Alternatywną opcją są
markery z odblaskowymi taśmamiw górnej częścimarkera. Jest to świet‐
ne rozwiązanie. Jeden „strzał” z czołówki, nawet z dalszej odległości i już
wiemy, gdzie wywieźć kolejny zestaw lub donęcić po złowionej rybie.
Uniwersalne, proste a jakże skutecznie rozwiązanie.

MARKERY Z BRZEGU
Wielu karpiarzy zamarkerowanie, co nie jest błędne, przyjmuje również pe‐
wien sposób sondowania / oznaczania zbiornika z brzegu. Jest to klasyczny
sposób, stosowanywwędkarstwie karpiowymodblisko50 lat.Używamtego

Marker spławikowy
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wić cały czas, a gdy potrzebujemy, aby nasz marker wskazał
miejsce, gdzie poprzednio łowiliśmy, to po prostu wypuszcza‐
my żyłkę z kołowrotka na otwartym kabłąku, a po chwili nasz
marker wypłynie na powierzchnię. Możemy również, po za‐
klipsowaniu żyłki na szpuli kołowrotka, za każdym razem zwi‐
jać zestaw i zarzucać od nowa wraz z markerem. Taki sposób
również jest efektywny i pozwala nam ograniczyć do zera splą‐
tania podczas holu ryby. Jest to bardzo skuteczny sposób pod‐
czas zawodów, jeśli regulaminnie zabrania jej stosowania.
Są różne rodzaje markerów spławikowych. Używać można
markerów smuklejszych, aby szybciej wychodziły spomiędzy
roślinności, ale także dużych, świecących bojek, aby były jak
najbardziej widoczne w wodzie. Podczas swoich zasiadek
używam te najbardziej klasyczne, o kształcie „parówek” ze
zmiennymi lotkami. Najpopularniejszymi kolorami produko‐
wanych lotek są: żółty, pomarańczowy oraz czerwony. Spotka‐
łem się też z lotkami zielonymi oraz niebieskimi. Lotki
poprawiają osiągane odległości podczas zarzucania, a ich kolor
ma wpływ na widoczność markera w wodzie. Jesienią i wcze‐
sną wiosną, kiedy słońca jest niewiele, używam lotek w ja‐

skrawych kolorach, a w letnich okresach,
gdy dzień jest dłuższy i słońce na niebie
jest znacznie dłużej, wtedy kolor lotki nie
jest aż tak istotny, ponieważmarker widać
z bardzo daleka.
Temat markerów jest bardzo obszerny, a in‐
formacje, które zawarłem w tym artykule to
tylko szczyt góry lodowej. Jeśli nie macie od‐
powiednich funduszy towartopodjąć sięwy‐
konania markerów własnoręcznie. Jednakże
niski koszt zakupumarkerów prosto od pro‐
ducentów, którzy w tym się specjalizują, po‐
zwala nabyć je za naprawdę nieduże
pieniądze. Jednymbardziej sprawdzą sięmar‐
kery tyczkowe, innymbojki typuHprzypad‐
ną bardziej do gustu. Natomiast fani metody
rzutowej nie wyobrażają sobie wyjazdu nad
wodę bez markerów spławikowych. Każdy
znajdzie cośdla siebie.

Siedemnastka z PZW... ...wraca do wody
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stopniu ograniczyć ilość bagaży, nie tracimy też czasu na rozkładanie
obozowiska. Oczywiście, trzeba wziąć pod uwagę to, że obóz na pace
może nas ograniczyć pod względem wyboru stanowiska – nie wszędzie
da się w końcu dojechać autem.

EFEKTYWNE ŁOWIENIE
Podczas office day to nie łowienie karpi jest najważniejsze. Wędki
zarzucamy przy okazji. Szanse na złowienie ryby mamy i tak więk‐
sze, niż jak byśmy siedzieli w biurze. W takich sytuacjach decyduję się
na łowienie bardziej selektywne, ponieważ nie mam czasu na szybkie ło‐
wienie karpi, gdzie trzeba regularnie donęcać łowisko i często przerzucać
woreczki PVA z zestawami. Łowisko zasypuję dywanowo zanętą róż‐
nej frakcji. W skład takiego miksu wchodzą kulki 24 mm i 18 mm,
pokruszone kawałki pelletowego miksu oraz konopie i orzechy ty‐
grysie. Kulki 24 mm oraz 18 mm pozwolą wyselekcjonować większe
karpie i dają pewność, że drobnica, która w pierwszej kolejności
przypłynie na stołówkę, zostawi grubsze kawałki dla dużych karpi.

Do wody wrzucam około
1–2 kg takiego miksu, co
zazwyczaj wystarcza na
zwabienie karpi. Oczywi‐
ście wszystko zależy od
specyfiki łowiska i pory
roku. Zestawy, tak jak za‐
zwyczaj, podaję w wo‐
reczkach Rapid PVA, ale
zestawy są bardziej selek‐
tywne. Na jeden zestaw
podaję kulkę 18 mm zba‐
lansowaną na D’Rigu, a

na drugi zestaw typu Stiff Rig dwie kulki 12 mm typu
pop-up bądź oskrobane popki o nieregularnym
kształcie. Takie zestawy pozwalają wyeliminować
uporczywe brania leszczy i drobnicy.
Często pytacie mnie o przynęty i jaką dokładnie takty‐
kę stosuję. Odpowiedź jest bardzo prosta: staram się
myśleć nad wodą i analizować zachowania ryb, to po‐
zwala zastosować idealną taktykę. Każdy ma wypraco‐
wanych kilka sprawdzonych zestawów i sposobów
nęcenia, co pozwala na wystartowanie podczas zasiad‐
ki.
Jeżeli decyduję się na office day stawiamna sprawdzone
smaki.
Nie mam czasu na kręcenie własnych przysmaków.
Najczęściej sięgam po Pacific Tuna ze względu na szyb‐
ką pracę tych kulek, co jest kluczowe, gdy chcemy szyb‐
ko złowić karpia. Kulka musi uwalniać aromaty, które
szybko zwabią karpia do żerowania.
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Halo Powerbank pozwoli
naładować laptopa nad wodą

Praca jednak najważniejsza

Czasami karpie nie pozwalają
spokojnie pracować

D’Rigi gotowe do akcji

zisiejsze tempo pracy, natłok obowiązków i ciągły brak czasu nie
pomagają w spełnianiu się w naszej karpiowej pasji. Dlatego
każdąwolną chwilę warto spędzać nadwodą, nieważne, czy są to

trzy godziny po pracy, czy szybka nocka. Karpiarze, którzy pracują zdalnie,
mają niecowiększe pole do popisu.

ZNAJDŹ WOLNĄ CHWILĘ
Na brak czasu narzeka większość moich znajomych. W Polsce jeszcze
nie jest popularne „szybkie” łowienie karpi. Wiąże się to przede
wszystkim z brakiem wód karpiowych do tego typu łowienia. Mimo
przeciwności losu i braku czasu uważam, że nawet wolna godzina spę‐
dzona nad wodą przybliża nas do sukcesu. Nie ma twardej zasady, że
duże karpie łowimy tylko na długich zasiadkach. W dzisiejszych cza‐
sach, coraz więcej ludzi pracuje zdalnie, co daje duże pole do popisu,
bo nasze przenośne biuro może być również nad wodą. Do tak spę‐
dzonego dnia trzeba się tylko dobrze przygotować.

KARPIOWY NOCLEG W VANIE
Wszelkiego typu kampery, przyczepy czy vany są wśród karpiarzy nie‐
zwykle popularne. Na większość łowisk komercyjnych jest możliwość
dojazdu samochodem bezpośrednio na stanowisko – warto to wykorzy‐
stać. Jestem zwolennikiem mobilnego karpiowania. Największą frajdę
sprawia mi zapakowanie sprzętu na wózek i wyruszenie nad wodę. Ro‐
biąc sobie jednak office day nad wodą, skupić się musimy raczej na pra‐
cy, a nie na łowieniu.
Większość karpiarzy ma dostawcze „karpiowozy”. Minivan jest w stanie
przejść metamorfozę i zmienić się w „karpiowóz”. Łóżko typu compact
sprawdza się gabarytowo na pace samochodu – możemy też wykorzy‐
stać materac ze śpiworem. Baza na pace auta pozwala nam w znacznym
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Modelu używam wyłącznie, kiedy chcę
dokładnie położyć zestaw przed nocą
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BEZCENNE CHWILE NAD WODĄ
Pomimo że pracuję zdalnie, nieczęsto mammożliwość spędzać office day
nadwodą, alemimowszystko staram się rozwijać karpiową pasję. Na tego
typu wypadach najważniejsze są nie wyniki i wielkość złowionych karpi,
ale radość z chwili obcowania na łonie natury z laptopem.

Karpiowe biuro w vanie

Stiff Rig – mój drugi pewniak

Często dopalam woreczki PVA smu‐
żącymi dipami, które dodatkowo
zwiększają moc wabienia. Przed wy‐
padem nad wodę przygotowuję sobie
pakiety kulek haczykowych, które
wcześniej dopalam m.in. Hot Chori‐
zo, GLM Extract, mączką rakową, fe‐
edstim XP itp. To pozwoli wchłonąć
się aromatom do kulek, ale również
pozwoli ograniczyć ilość bagaży nad
wodą.

ENERGIA TO PODSTAWA
Przy zdalnej pracy naszym głównym
narzędziem jest laptop czy tablet. Brak
energii bądź konieczność taszczenia
ze sobą dużego akumulatora zniechę‐
ciłby mnie do pracowania nad wodą.
Na szczęście dzięki nowym gadżetom
dostępnym na rynku, nie musimy się już obawiać o brak energii. Fox
Halo Powerbank gwarantuje nam jej zapas nawet na długich zasiad‐
kach, a do tego nie zajmuje dużo miejsca. Dodatkowo możemy zaku‐
pić panele słoneczne. Większość lampek karpiowych ma również
funkcję powerbanku, więc nie musimy się obawiać o brak energii nad
wodą.
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drobny pellet – skupiam się na większych
okazach. Moim celem jest jedno, za to
konkretne, branie. Na zestaw zazwyczaj
wrzucam garść kulek 18–20 mm w połą‐
czeniu z grubszym pelletem w niewielkich
ilościach. Jeżeli położymy zestaw w odpo‐
wiednim miejscu, czyli tam, gdzie żeruje
upragniony okaz, to taka dawka zanęty w zu‐
pełności wystarczy. Tutaj nie chodzi o znęce‐
nie karpi z dużych obszarów. Również
podczas nocnych wypadów, gdy mam ponad
12 godzin nawypracowanie brania, decyduję
się na bardzo proste zestawy. Jest nim za‐
zwyczaj przypon z pozycjonerem bądź
D’Rig. Jest to pewnego rodzaju selektywne
łowienie, ale oczywiście niewielkie karpie
bez problemu również poradzą sobie z ta‐
kim zestawem.
Mam nadzieję, że was zachęciłem. Pracując
nad wodą, zapominamy, że jesteśmy w pracy,
poprostuwykonujemyobowiązki z pasjąw tle
– coś wspaniałego.

PLAN B
Zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy mają
możliwości pracować nad wodą mimo mo‐
bilnej pracy. Wszystkich tych zachęcam do
planu B, czyli szybkich nocnych wypadów.
Taktyka bardzo podobna, ponieważ każdy
z nas chce się wyspać w nocy, a jak już trze‐
ba wstać to do holu fajnego okazu, a nie
leszcza. Nocleg na pace idealnie sprawdza
się podczas szybkich nocek. Naszym zada‐
niem jest tylko zanęcenie, zarzucenie zesta‐
wów i wskoczenie do śpiwora w oczeki-
waniu na branie. Decydując się na łowieniew
nocy, przygotowuję się nieco inaczej. Zazwy‐
czaj decyduję się na bardzo dokładne wywie‐
zienie zestawów modelem RC wraz z echo-
sondą, ponieważ zależy mi, by tzw. zestawy
na big fish leżały perfekcyjnie. Nie mar‐
twiąc się o to, że leżą w złym miejscu lub są
zaplątane. Poza tym stawiam na większy
rozmiar kulek i ograniczam ziarna oraz

KARPMAX | 033

Office day z big fish

Swim mapper pozwala
szybko umieścić zestaw
we właściwym miejscu

Zawsze mam ze sobą
Rapide PVA

Przed zarzuceniem
woreczek warto
dodatkowo dopalić

Czas go wypuścić
i wracać do pracy
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akiś czas temu, będąc nad moim ulu‐
bionym jeziorem, siadłem na trawie i
zacząłem się śmiać. Kolega, który ło‐

wił obok i akurat do mnie przyszedł, popatrzył
na mnie z politowaniem i zapytał: „Z czego ty
znowu, wariacie, cieszysz tę miskę?”. Odpowie‐
działem, że z nas. Zobacz, co my robimy –
większość sytuacji nad wodami wygląda bardzo
podobnie.
Raz na jakiś czas zmieniają się turnusy, przyjeż‐
dżają nowi, ludzie stawiają swoje markery do‐
kładnie w tych samych hot points, wypływają
na „góreczkę” albo pod zwalone do wody drze‐
wo sypią „papu” i z poczuciem spełnionej misji
zaszywają się w swoich namiotach, licząc na
cud. Niektórzy otwierają piwo, inni włączają te‐
lewizor i czekają na coś, co może nigdy się nie
wydarzyć. Być może zaserwowali nawet kar‐
piom coś innego, może nawet jakąś testową no‐
wość na przyszły rok. Natomiast w większości
przypadków do wody poleciało dokładnie to
samo co tydzień i dwa temu. Przecież ostatnio
brały na squida, więc po co kombinować. Cza‐
sami jak ryby żrą, coś udaje się złowić. Nato‐
miast często po upływie naszego czasu zwijamy
się pokonani, próbując wewnętrznie się roz‐
grzeszać, pełnią, wiatrem ze wschodu, niesta‐
bilnym ciśnieniem albo tarłem. Fakty są
niestety takie, że ryby jedzą kilkukrotnie w cią‐
gu doby.
Siedząc wtedy nad wodą, miałem wrażenie, że
karpie muszą mieć z nas niezły ubaw. Niestety,
często łapię się na tym, że robię dokładnie to
samo. Parę tygodni temu byłem na Miłosze‐
wie. Jadąc tam, całą drogę nakręcałem się, że
zrobię coś inaczej, lepiej, i że będę lepszą, bar‐
dziej pracowitą kopią siebie. Po przyjeździe
zrobiłem dosłownie to samo co wszyscy: wy‐
płynąłem na wodę, po 15 minutach postawi‐
łem marker na standardowej głębokości,
rutynowo obsypałem i zadowolony z siebie
poszedłem odespać drogę. Przecież jest tu
dużo wielkich karpi, a ja mam aż pięć dni cza‐
su.
Pierwsza doba dała mi dwie rybki wypuszczo‐
ne prosto z podbieraka. Kolejne dwie doby, zu‐
pełnie bez pika.W czwarty poranek dołowiłem
dwie podobne rybki bez historii. Miało być
pięknie, a wyszło jak zwykle. Wieczorem „zła‐
pałem” nerwa na samego siebie, bo dotarło do
mnie, że kolejny raz nic nie zrobiłem i czekam
na cud. Chociaż nadzieja umiera ostatnia,
przed ostatnią nocą byłem pogodzony z poraż‐
ką i tak naprawdę już się nie oszukiwałem. My‐
ślami byłem przy pakowaniu, drodze
powrotnej i kolejnym wyjeździe, którego, mam
nadzieję, nie spieprzę. Gdybym wierzył, że coś

J

mogę zmienić, to bym chociaż próbował. Z jed‐
nej strony fajnie się łudzić i oszukiwać do koń‐
ca, a z drugiej często mam takie wyjazdy, że już
w trakcie wiem, że zwyczajnie nic z tego nie bę‐
dzie. Nie zrozumcie mnie źle, ale uważam, że na
większość wyjazdów o kiju ciężko zapracowali‐
śmy. Oczywiście, że są czynniki takie jak pogo‐
da, na które nie mamy wpływu, ale na wiele
naprawdę mamy. Natomiast nasze łowienie
ogranicza się bardzo często do powielania pew‐
nych utartych schematów i czekania na cud. Je‐
żeli sobie przeanalizuję moje zasiadki, które
przeszły do historii, to zawsze miałem jakiś swój
pomysł na łowienie i z reguły był on inny niż
ogólnie przyjęty na danym łowisku schemat.
Bo na co tak naprawdę możemy liczyć – jak nie
na cud – skoro robimy wszystko tak jak inni.
Karpie niemogą nam brać co tydzień i nie mogą
być łowione przez każdego, kto się pojawi nad
wodą. Po pierwsze, mają jakiś swój instynkt, po
drugie, mimo wszystko, się uczą. Tak, pomimo
że są bardzo prostymi istotami, uczą się.
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Konopie, pellet, orzech i kulki
dopalone Liquid Chilli Hemp
kontra wymoczone kulki i orzech

Dumbells z orzechem. Może
tego jeszcze nie znają?

Jezioro, które dało mi wiele radości
ale też wiele razy mnie pokonało

Czasami klasyczne miękkie
przypony w połączeniu z
bałwankiem też dają ryby

Miss tego sezonu
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Uważam, że w wielu łowiskach doskonale wiedzą, że za‐
nęcone miejsce jest zwyczajnie pułapką. Mało tego, my‐
ślę, że doskonale wiedzą, kiedy w miejscówce nie ma
zestawu i kiedy mogą spokojnie się najeść. Z perspekty‐
wy czasu uważam, że o naszych porażkach w głównej
mierze decydują źle wybrane miejscówki, następnie nie‐
właściwe ich zanęcenie, następnie nasze zestawy, ale
również rutyna. Dopiero potem to, co mamy na włosach.
Jestem przekonany, że jeżeli na jakiejś wodzie większość
z nas będzie używała kiełbasek PVA to po jakimś czasie
ryby zaczną kojarzyć to z niebezpieczeństwem.
Jakiś czas temu, łowiąc na dosyć obleganym jeziorze,
zrezygnowałem z kulek. Nęciłem orzechem i konopiami.
Łowiłem na orzecha z korkiem, a także na orzecha z po‐
łówką kulki pływającej. Woda otworzyła się przede mną,
dając mi wiele pięknych ryb. W momencie, kiedy wszy‐

scy zaczęli łowić podobnie, ten sposób
zwyczajnie przestał działać. Oczywiście
daje jakieś pojedyncze ryby, ale trzy –
spośród złowionych wtedy przeze mnie
ryb – nie zostały złowione przez nikogo
przez ponad dwa lata! Zwyczajnie trze‐
ba na nie znaleźć nowy skuteczny spo‐
sób, żeby ponownie je oszukać.
Uwierzcie mi, że szukam po dziś dzień.
Słowo oszukać nie jest przypadkowe. W
czasach, kiedy jest nas coraz więcej nad
wodami, a większość dużych ryb ma

imiona i wieloletnią historię pozowania
do zdjęć, to najwłaściwsze słowo, jakie
przyszło mi do głowy. Jeżeli wszyscy w
danym zbiorniku łowią na jakieś okre‐
ślone kulki i panuje opinia, że tutaj nie
bierze na śmierdziela, to trochę z prze‐
kory, a trochę chcąc złowić coś warto‐
ściowego, co dawno nie było na macie,
założę najbardziej śmierdzącą przynętę
jaką mam.Wiosną tego roku łowiłem na
wodzie, gdzie regularnie łowi sporo kar‐
piarzy. Przeszedłem się wokoło zbiorni‐
ka i zamieniłem kilka zdań z tymi,
którzy akurat siedzieli nad wodą. Wró‐
ciłem do siebie i pokroiłem dwa kilo ku‐
lek na połówki i ćwiartki. Zajęło mi to
sporo czasu, ale im dłużej to robiłem,
tym bardziej byłem przekonany, że ten
sposób zadziała. Zanęciłem jedno miej‐
sce standardowo, czyli konopie, pellet i
całe kulki, a drugie tylko pokrojonymi

Taka przynęta naprawdę
wzbudza zaufanie ryb w
łowiskach z dużą presją

Czasami to jedyny ratunek

W każdym miejscu inny
przypon i inna przynęta

NeutralnyWafters 15mmw
połączeniu z trudnymdowyplucia
sztywniakiemdałmiwiele ryb

Pełnołuska torpeda złowiona na jednego
neutralnego orzecha i haczyk nr 6
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kulkami o nieregularnych kształtach. Po trzech dobach miejscówka
zanęcona standardowo dała mi jedną 9-kilogramową rybę. Z tej za‐
nęconej inaczej, jak wszyscy miałem piętnastkę, szesnastkę, osiem‐
nastkę, a jedna ryba spadła. Może to zabrzmieć dziwnie, ale uważam,
że karpie naprawdę się uczą, na dodatek szybko. Bo jak wytłumaczyć
to, że pomimo coraz lepszego sprzętu, elektroniki, która ułatwia nam
życie, kolejnych nowinek z dziedziny elementów do zestawów końco‐
wych, tak często dostajemy od nich lanie?
W tym roku przekonałem się, używając kamery podwodnej, jak czę‐
sto ryby nas oszukują. Wielokrotnie przekonałem się o tym, że zanę‐
ta jest wyjadana, a jedyne, co zostaje w łowisku, to zestawy.
Zauważyłem, że ma to miejsce w najczęściej obławianych hot points.
Jakby ryby wiedziały, że w tych miejscach muszą być ostrożniejsze i
pobierać pokarm „półgębkiem”. Niestandardowe podejście do ło‐
wienia karpi naprawdę popłaca. Szukanie własnej drogi, być może
dłuższej i czasami bardziej wyboistej, często przynosi zaskakujące
efekty.
Zachęcam was do łowienia po swojemu i kombinowania nad wodą.
Poza satysfakcją często daje to piękne ryby. Zawsze, jeżeli to możli‐
we, łowię w innych różniących się od siebie miejscach. Zarówno na
innej głębokości, jak i o innej charakterystyce dna. W każdym z tych
miejsc stosuję inną taktykę, inne przynęty, a także różne przypony.
Różnorodność pozwala mi się szybciej odnaleźć i trafić w miejsca, a
także gusta ryb.
Jadę za parę dni nad jezioro, które skopało mi ostatnio tyłek. Jadę
sam, żeby mieć więcej czasu na wymyślenie czegoś sensownego, co
być może w końcu otworzy mi worek z dużymi karpiami, bo ten se‐
zon, jak na razie, nie jest dla mnie łaskawy.

Nuta złowił tego amura z mułu
po kolana z dala od wszystkich hot points

Piękny dzikus miał ochotę
na dumbellsa z orzechem
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en sezon mnie nie rozpieszcza, choć kilka pięknych chwil prze‐
żyłem nadwodą. To rok prawdziwego polowania nad trudnymi
wodami. Siedząc w zaroślach, rozmyślam nad kolejną strategią

odpowiedniego nęcenia, które ma pomóc spełnić upragniony cel. Kar‐
piom trzeba po prostu podać zanętę jak na talerzu.
Nie chodzi mi tu o dosłowność tego stwierdzenia, ale główną myślą
jest łowić karpie z talerza, czyli własnej miejscówki, gdzie karpie tak

T

Do długiego sypania warto zaopatrzyć
się w większą ilość kulek

Do dalekiej wywózki

przyzwyczaję, aby czuły się jak każdy we własnej kuchni. Nie jest to
zadanie łatwe, bo wymaga regularności i sporej ilości wolnego czasu.
Jednak z pewnością nie będzie to czas stracony, a owocujący z każdym
kolejnym krokiem nad wodą.

PRZYGOTOWAĆ KUCHNIĘ
Nie wiem, kto jeszcze przy dzisiejszym tempie łowienia i „chorobie”
nazywającej się brakiem czasu, nęci ulubione łowisko przed zasiadką.
Wiem, że obecnie wielu karpiarzy po prostu rezerwuje stanowisko na
danym łowisku i nie czuje potrzeby, aby sypać wcześniej lub też w tego
typu wodach nie ma takiej możliwości. Dlatego skupiam się tutaj
głównie na wodach ogólnodostępnych, gdzie nie ma rezerwacji stano‐
wisk, ale za to mam okazję zasypać miejscówkę znacznie wcześniej.
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Jeśli wodamawięcej niż 20 hektarów, warto przygotować ją nawet na 2 ty‐
godnie przed zasiadką.W zasadzie najtrudniej jest zacząć nęcenie. A kiedy
jużwejdęw rytm zasiadka i sypanie, jest już dużo prościej. Czasu nigdy nie
ma zawiele, więc zaczynam sypanie co drugi dzień przez okres 12–14 dni.
To jakieś 6–7 sypań – naprawdę wystarcza, aby ściągnąć ryby z odległych
zakątków jeziora. Kiedy jezioro ma więcej jak 200–300 hektarów, lepiej
wydłużyć ten czas do 3 tygodni, a jeśli woda jest nie za duża, czyli 5–20 ha,
wystarcza najczęściej 2–3 nęcenia. Oczywiście wiele zależy od zbiornika,
więc należy to skorygowaćdla każdejwodyosobno.Trzeba sprawdzać, czy
ryby się pojawiają w łowisku i czy wszystko zostaje zjedzone. Na tej pod‐
stawie koryguję dawkę zanęty.
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W dzikich ostępach
musieliśmy wykosić trawę

Azjata z dywanu kukurydzyZaczynamodwyborumiejscówki.
Odkąd pamiętam, zawsze ucieka‐
łem z dala od tłumów, jeżeli np. na
pomoście siedziało kilku wędka‐
rzy, ja szedłem daleko w las, nie
przeszkadzały mi nawet komary.
Szukam miejsc niedostępnych,
nieudeptanych, takich, gdzie wielu
wędkarzy nie chciałoby siedzieć.
Daje mi to na starcie przewagę, że
kiedy tam zanęcę i przyjadę na za‐
siadkę, stanowisko będzie wolne.
To w zasadzie pierwszy krok do
rozpoczęcia przygody z własno‐
ręcznie przygotowanym i wypra‐
cowanym stanowiskiem. Nie
zawsze jest łatwo. Często na takie
miejscówki muszę dopłynąć pon‐
tonem lub przejść pół lasu, ale
późniejszy spokój jest tego wart.
Często trzeba wykosić trawę lub
wyrównać grunt pod namiot, na
szczęście to wszystko procentuje.
Najważniejsze o czymmyślę, to to,
żeby się nie zrażać do takich
miejsc i robić swoje, czyli polować
na te największe.

DŁUGIE SYPANIE
Kiedy jużwiem, gdzie będę łowił i w jakichwarunkach siedział na brzegu,
ustalam strategię nęcenia. Jest ona głównie zależna od wielkości wody,
populacji interesujących mnie ryb i mojego czasu. Nie skupiam się na
drobnej zanęcie szybko pracującej, bo na ściągnięcie rybmamwięcej cza‐
su niżweekendna zbiorniku komercyjnym.Wybieramgrubsze smakoły‐
ki, jak kulki proteinowe, orzechy tygrysie oraz miksy ziaren: kukurydza,
groch pszenica. Tomoje podstawowe produkty.
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zbiorniki mocno przełowione, głównie wody komercyjne, ale nie tyl‐
ko. Jak wiecie, na takich wodach łowi się bezustannie. Jeden karpiarz
się zwija, a już obok rozkłada się kolejny. Zauważcie, że każdy z nich
bez względu na wyniki wsypuje sporo zanęty do wody. Nieraz widzia‐
łem na podwodnej kamerzemasę zalegającej zanęty. Pierwsza sugestia:
nie łowić w tak zasypanych placach. W zasadzie, wygląda to już z góry
podejrzanie. Wielu karpiarzy sypie z łódki zanętę punktowo i na tym

kładzie zestaw. Wygląda to na dnie
wszędzie tak samo, więc często kar‐
pie doskonale wiedzą, że na takim
placyku jest pułapka w postaci zesta‐
wu. Spróbujcie więc łowić inaczej.
Staram się rozsypywać zanętę na
większym obszarze dna. Pojedyncze
kulki, pellet i orzechy tygrysie rozsy‐
puję na obszarze kilku metrów. Do
tego na zestaw zakładam tylko worek
lub siatkę PVA, najlepiej z pojedyn‐
czymi kulkami lub pelletem w środ‐
ku. Bardzo dobre miałem wyniki,
wywożąc w jednej komorze łódki
sam zestaw z kulką haczykową, a w
drugiej zanętę. W jednym miejscu
wsypywałem zanętę, a dopiero po 2–
3 metrach kładłem zestaw z przynę‐
tą. Taka strategia dobrze się spraw‐
dza, bo karpie często żerują dookoła
obsypanych placyków, a pojedyncza
kulka z boku nie wzbudza już podej‐
rzeń, jak ta ze środka talerza. Nie za‐
wsze więc warto łowić na typowych
talerzykach, bo zbyt czytelne położe‐
nie zanęty może odstraszyć karpie, a
przecież tego nie chcemy.

Popki na cwanego karpia

Na tę rybę długo czekałem

Zestaw kładę obok
zasypanych placyków
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Sypiemy

Punktowo z siatką PVA

Czasem ona zostaje na dnie, więc porcję trzeba zmniej‐
szyć, a jeśli znika wszystko, lekko zwiększam. Trudno
pisać o konkretnych ilościach, bo tomogą być tylko in‐
formacje wyjściowe. Przyjmuję sobie, że powinno to
być ok. 2–5 kg kulek co drugi dzień i 8–10 kg orzecha
tygrysiego z ziarnami. Staram się sypać szerzej w jednym łowisku, a jeśli
wybieram dwa, to tam nęcę delikatniej, np. samymi kulkami proteino‐
wymi w ilości zaledwie 1–2 kg.
Po takim nęceniu całkiem inaczej rozpoczyna się zasiadkę. Siedzę jak
na bombie i nie zastanawiam się, czy będą brały, tylko kiedy i na którym
kiju. Piękna była chwila, kiedy w nęconym łowisku po 40 minutach od
wywiezienia zestawu była już ostra rolka i karp na macie.
Po całym tym nęceniu i skończeniu
zasiadki wystarczy zanęcić przed
wyjazdem z łowiska i pojawić się raz
w połowie tygodnia. Jeśli więc jeżdżę
regularnie na weekendy, mam ciągle
utrzymaną miejscówkę. Karpie wte‐
dy przychodzą jak do własnej kuch‐
ni, aby zjeść wszystko, co im
podałem na talerzu.

NĘCENIE ROZPROSZONE
Pewnie nie wszyscy z was skuszą się
na długotrwałe nęcenie łowiska,
dlatego przedstawię strategię na
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REKLAMA

Wziął po 40 min od zasypaniaSPROWOKOWAĆ AMURA
Wielu karpiarzy często zadaje mi pytanie,
jak zwabić amury, bowiedzą, że sąw łowi‐
sku, ale jakośnie chcąbrać.Kiedypytamo
sposóbnęcenia, to dostaję podobne odpo‐
wiedzi: sypiemy jak na karpia, czyli bar‐
dziej punktowo. Takim sposobem zwabić
amura jest praktycznie niemożliwe. Chy‐
ba, że akurat ich populacja w łowisku jest
ogromna. Kiedy nęciłem typowo pod
amura, dowody lądowało po 20 kg zanęty
dziennie.Głównie, takw80proc., kukury‐
dza,areszta toorzechtygrysi ikulki.Amur
musi poczuć dużą dawkę zanęty, aby
chciałomusięwogólepodejśćdo łowiska.
W ciepłe dni potrafi zjeść tyle, co waży,
więcpomyślmy, jakie to są ilości.Na takim
dywanie z kukurydzy wystarczy postawić
bałwanka z kulek i tylko czekać, jak do
tego talerza wejdzie Azjata. Krótko mó‐
wiąc, aby zwabić amury, trzeba sypać, sy‐
pać i jeszcze raz sypać.
Łowienie we własnym, nęconym od kilku
tygodni łowisku z rokuna rok zanika.Wie‐
lu młodych karpiarzy o takim sposobie na
karpiepewnienawetnie słyszało.Nie jest to
sposób na łowiska komercyjne, a lecz na
wody ogólnodostępne, gdzie populacja ryb
jest znacznie mniejsza. W takich warun‐
kach tylko regularne nęcenie może przy‐
nieść świetnepołowy.
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NIGDY NIE PRZEGRYWAJ
Łowiłem na wielu zróżnicowanych wodach, które za każdym ra‐
zemwymagały odemnie czegoś więcej. Śmiałomogę stwierdzić,
żeduże zbiorniki dałyminajwiększegokarpiowegokopa!Ogrom
wody nigdy mnie nie przerażał, a jedyna rzecz, która była dla
mnie straszna i taka jest do dnia dzisiejszego, to populacja ryb w
takiej wodzie. Kiedy jedziemy na wodę komercyjną, sprawa jest
nieco ułatwiona i nasza szansa na złowienie ryby zawsze wzro‐
śnie, ja nie widzę w tym nic złego. Uwielbiam jednak wyzwania i
dlatego podejmowałem się wyjazdów nad wielkie, dzikie wody.
Nigdy do końca nie wiedziałem, czy robię wszystko dobrze, po‐
nieważmojewyniki nie były najlepsze. To jednak się zmieniło za‐
raz po wyjęciu pierwszej, bardzo długo wyczekiwanej ryby.
Cokolwiek by się działo, dopóki macie informacje i wiecie, że
ryby są w danej wodzie, nie poddawajcie się. Szukajcie nie tylko
nowychmiejsc, ale i informacji, gdziemogą aktualnie przebywać.
Rozmawiajcie z miejscowymi bądź osobami, które wiedzą nieco
więcej o wodzie, na której przyjdzie wam łowić. Za każdym ra‐
zem wyciągajcie wnioski, a w końcu przyjdzie dzień, w którym
traficie i znajdziecie się w odpowiednim czasie i o odpowiedniej
porze. To będzie dzieńwaszej wygranej.

le czasu zajęło wam zdobycie doświadczenia, które pozwoliło sku‐
tecznie łowić ryby praktycznie w każdych warunkach? A może przy‐
trafiały się wam sytuacje, w których zostaliście pokonani? Każdy ma

takie chwile i właśnie wtedy należy zmienić sposób myślenia.
I
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Wyczekane branie
spod drugiego brzegu
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STRATEGIA
Skoro w jednym miejscu nam nie idzie, to czy kolejna
miejscówka okażę się tą trafioną? Gdybym dostawał
złotówkę za każde tego typu pytanie… Jest to odwiecz‐
ny dylemat każdego karpiarza. Sprawa w praktyce wy‐
gląda następująco: nęcicie jedno miejsce i siedzicie na
nim już tak długo, że nie wiecie, czy lepiej tu zostać, bo
miejscówka jest dobrze zasypana, czy lepiej zmienić
miejsce i podążać za rybami? Nasza polskamentalność
oraz sposób łowienia, jaki preferujemy, nakazuje zostać
na miejscówce. Nie twierdzę, że robią tak wszyscy, ale
jest to zdecydowana większość z nas. Nie widzę w tym
nic złego, jednak tytuł tekstu jest jednoznaczny i musi‐
my zmienić sposóbmyślenia, co często przynosi zaska‐
kujące efekty. Naszą strategię powinniśmy zacząć od
przygotowania się do takiego łowienia. Ograniczenie
sprzętu do minimum to normalka, coś, o czym piszę
orazmówię od dłuższego czasu. Jednak tym razem zaj‐

Zestawy w dwóch
różnych miejscach

Wywózka w nowe miejsce

Kocham to

miemy się strategią nęcenia. Pamiętając o złotej zasadzie „z
wody niczego nie wyjmiemy”, zawsze jest lepiej dosypać.

SZYBKIE ŁOWIENIE
To nie tylko taktyka na małe zbiorniki, ale również doskonałe
podejście nawiększe wody.Wkońcu ilu z nas słyszało historię
o wielkich rybach z naprawdę dużych wód, które łowiono ot
tak? Wspomnę choćby duże zaporówki, na których przykła‐
dzie opisałem swojąmałą karpiową lekcję życia.Wybierając się
nad taką wodę, starajmy się nie sypać wszystkiego, gdzie po‐
padnie, kierując się zasadą: leszcze i tak tozjedzą.Warto spraw‐
dzić dokładnie głębokości, na jakich będziemy łowić i usypać
ścieżki w stronę zestawu końcowego, które będą składały się z
maksymalnie kilkunastu kulek. Rozmiar ma tu ogromne zna‐
czenie, dlategowarto je zróżnicować,np. 18–24mm,znadzieją
na to, iż białoryb za szybko siędonichniedobierze.Wten spo‐
sóbmamy pewność, że dana taktyka nie będzie opierała się na
sile rażenia, a jakości pokarmu i możliwości szybkiej zmiany
miejsca.

Sprawdzone
miejsca
warto oznaczyć
markerem
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kania.Niepozwalamsobiena jeżdżeniegdzieś
dalej w tak „śliskiej” sytuacji. Okres letni to
głównie łowienie nocą i próby złowienia cze‐
goś za dnia wwodzie ciepłej jak zupa u babci.
Wartowtedy uzbroić się w rzeczy do łowienia
z powierzchni, może piszę o tym dość prosto,
alewartomiećtakizestawprzysobie,nawet je‐
śli używaciegoprzyokazji.

Jesieńtomójczas.Wodyrobiąsiępraktyczniepuste,arybyszykująsiędozimo‐
wania iotrzymująoczywisty sygnał, którymówi im,żeczas jeść.Niemożecieo
tym zapomnieć, a wszystkim tym, którzy w październiku chowają wędki do
szafy,mówię stanowczenie! Spróbujcie raz,niepożałujecie!

ciąg dalszy na stronie 46
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Punktowe nęcenie

Magia dużej wody

Jeśli w przeciągu kilku dni nie doczekamy się brania,można to przeliczać
nawet na godziny. Warto unieść głowę i usiąść spokojnie przy porannej
kawie. Pierwsze co robię, będąc w takiej sytuacji, to sprawdzam ciśnie‐
nie, wyszukuję stabilnego bądź nagłego załamania, które powie mi, albo
chociaż podpowie, co mogło być przyczyną braku brań. Później patrzę
na wiatr i po chwili wiem, co powinienem zrobić. Jeśli
woda nie jest aż tak wielka, mogę sterować zestawami w
taki sposób, aby oddalić się od miejsca, w którym łowi‐
łem, i spróbować sił gdzie indziej. Jeśli jednak łowię na
wielkiej wodzie, staram się szybko spakować i przed
wieczorem być na innejmiejscówce. Taki sposóbmyśle‐
nia przyniósł mi wiele ryb.

PORA ROKU
To ciągle kluczowy aspekt w połowie ryb karpiowatych. Za
każdym razem wygląda to tak samo. Ustawiam myślenie
względem temperatury wody, która jest niezmiernie istotna,
począwszyodwiosny, anawetnazimiekończąc.Tymsposo‐
bemwykluczymyzimę,którąuwzględniamwyłącznienaZa‐
lewie Rybnickim. Kiedy tylko zejdzie ostatni lód, zaczynam
sięzastanawiać,któryzbiornikodwiedzić.Głowasugerujera‐
czej mniejsze zbiorniki w słoneczne dni. To pierwszy punkt,
na którymwarto się zatrzymać.Następniemamyzłoty okres
brań,czylipołowakwietnia imaja,ażdopierwszegotarła. Jak
sami doskonalewiecie, tarło bywa ciężkie,wolęwtedy zostać
wdomu.Jeśli jużpróbuję, to tylkowokolicymiejscazamiesz‐

Pozostaje czekać

Wisienka na torcie
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Dobra taktyka to
worki pełne ryb Zmiana miejsca i branie

INNE PODEJŚCIE
Ile razy zdarzyło się wam łowić na tym samym, dobrze
znanymzbiorniku?Niegdyś, przez zupełny przypadek, za‐
cząłem na nowo odkrywać swoją wodę. Stało się tak za
sprawą „podsiadki”, która jest dość częstym zjawiskiem na
łowiskach publicznych. Zatoka pełna ludzi i tzw. leśnych
dziadków, po zmroku ożyła. W dosłownie kilka godzin
miałem piękne branie i udało mi się położyć rybę na ma‐
cie. Kumojemu i wędkarzy obok wielkim zdziwieniu. Za‐
wsze topowtarzam–najlepszy scenariuszpisze samożycie
i to ono robi nam psikusy. Czasem kopie w tyłek, czasem
głaszcze po głowie i daje nam niesamowite wspomnienia.
Jednak za każdym razem warto wyciągnąć wnioski i po‐
szukać winy w swoim podejściu. Karpiowanie nauczyło
mnie wiele pokory, to właśnie ona podpowiada, gdzie
mam szukać oraz jak łowić karpie.

PRAKTYKA
Będącostatnioniedaleko łowiskaPogalewo,mieszczącymsięwokolicachWrocławia, postano‐
wiłemwpaść tamnadwieszybkienocki.Miałemdodyspozycji całązatokę iwielkądziuręprzed
sobą.Znamtrochę tenzbiornik, alenie z tej części. Postanowiłemłowićgłówniepodbrzegami i
na spadach, które są tutaj dość ostre. Nie przedłużając tego tekstu, mogę powiedzieć, że na po‐
czątkuniedoczekałemsiężadnegobrania,a jedyniemocnychzaczepówwpostacipodwodnych
korzeni, które zaczęłymnie denerwować. Za każdymrazemmusiałemwiązać zestawodnowa.
Postanowiłem łowić pod samymi nogami na pierwszym spadzie. Po kilku godzinach miałem
pierwsze branie, później co pół godziny następne. Morał z tego jest bardzo prosty. Jeśli czegoś
szukamy,prędzejczypóźniej toznajdziemy.Sposóbmyśleniaodgrywatukluczowąrolę,dlatego
musimydowszystkiegopodchodzićna spokojnie.
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DOOKOŁA
ŚWIATA

DOOKOŁA ŚWIATA | REDAGUJE STEVE BRIGGS

REDAGUJE STEVE BRIGGS

PEŁNOŁUSKI Z DREAM LAKESSUKCESY I PORAŻKI

Często mówi się w wędkarstwie karpiowym, że jedna godzina we właści‐
wymmiejscu jest lepszaniż tydzieńwzłym.Czasami zdarza się też, że po‐
wiedzenie to jest prawdziwe. Przydarzyło się to Andiemu Rübsamenowi
zNiemiec. Pewnawodaprzyprawiała gowielokrotnieoból głowy.Wcią‐
gu roku próbował bez sukcesu złowić jakąkolwiek rybę na upatrzonym
jeziorze i po raz kolejny się na nie wybrał. Tym razem miał na łowienie
zaledwie trzy godziny. Jednak „bóstwa” karpiowe były dla niego bardziej
przychylne i nie tylko udałomu się złowić rybę, ale przede wszystkim był
to fantastyczny lustrzeńowadze 23 kg.Andi naprzyponRonnieRig zało‐
żył pojedynczą kulkę pływającą Peach and Pepper i to wystarczyło.

Łowisko Dream Lakes w północnej Francji jest od wielu lat jednym
z oryginalnych francuskich łowisk komercyjnych i, jak sugeruje to
nazwa, co roku wędkarze spełniają tam swoje marzenia. Anthony
Mannering przez długi czas będzie z pewnością pamiętał swoją sied‐
miodniową wyprawę na ten słynny kompleks zbiorników. Złowił pod‐
czas niej wspaniałego karpia pełnołuskiego o wadze 23,7 kg, a potem
kolejną rybę o wadze 18 kg. Anthony używał jako przynęt wafterów
Signature Squid, które dodatkowo aromatyzował sprayem do przynęt.
Łowisko było nęcone całymi i pokruszonymi kulkamiManilla o śred‐
nicy 15 mm.

Cudowny efekt jednego rzutu
Andiego z Niemiec

Spełnione marzenie Anthony’ego
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KARPIE Z WYSP KANARYJSKICH

DOOKOŁA ŚWIATA

Już trzeci rok z rzędu razem zmoją partnerką Joanwybraliśmy się w długą
podróż nad słynne jezioro Šumbar w Chorwacji. Po świetnym losowaniu
wybraliśmymiejsce z dostępemdo środkowej części jeziora. Było to stano‐
wisko, na którymdwa latawcześniej łowiliśmy zTomemDuncanemDun‐
lopem. Plan zakładał zanęcenie znajdującego się na środku blatu o
głębokości 3metrów.Dośćduża ilość kulek ScopexSquidoraz ziarenmiała
za zadanie wydłużyć brania w czasie. Okazało się jednak, że ryby były bar‐
dziej głodne i powrzuceniu dowodymnóstwa jedzenia już zaledwie po 45
minutach holowałem pierwszą rybę. Był to 19-kilogramowy lustrzeń. Nie
był to oczywiście fuks, gdyżwkrótcenastąpiły dwa szybkie brania. Joanwy‐
holowałakarpiapełnołuskiegoowadze13kg, a ja złowiłemdużego lustrze‐
nia 29,6 kg.
Początek był wspaniały, ale ryby wciąż były głodne i przez kolejne dni bra‐
nia nie ustawały, nawet podczas gorących, słonecznych dni. Złowiliśmy
jeszcze kilka ładnych ryb owadze ok. 25 kg oraz kilka sztuk po blisko 20 kg
każda. Braniamiałymiejsce także podczas burz, które pojawiły się w poło‐
wie zasiadki. Wyglądało na to, że wszystko jest możliwe. Jednakże po bu‐
rzach liczba brań wyraźnie zmalała, co było pewnym rozczarowaniem.
Kiedy wróciło gorące słońce, ryby również ponowiły żerowanie. Ostatni
poranek zaowocował największym karpiem pełnołuskim całej zasiadki.

Była to kolejnawspaniała ryba owadze 27 kg. Brania trwały do samego koń‐
ca.Cóż tobyłazagorączkowazasiadka!Zmianawtaktycepomogłautrzymać
brania.Napoczątkuwszystkie karpie brały nawafteryCitruz i Scopex Squid,
ale po zmianie na pop-upy Tangerine Dream i Scopex Squid brania były
częstsze i trwały do samegokońca.

SZYBKI POCZĄTEK W CHORWACJI

Lustrzeń Briggsy’ego złowiony pierwszego dnia – 29,6 kg

Przed laty wyprawy na ryby dzieliły się na te, podczas których było dużo
brań, oraz na zasiadki, kiedy czekało się na dużego karpia. Rzadkomożna
było doświadczyć obu sytuacji jednocześnie. Obecnie wiele nowocze‐
snych łowisk pozwala doświadczyć i jednego, i drugiego, a jednym z naj‐
lepszych jest włoskie łowisko Parco del Brenta na północnym wschodzie
kraju, niedaleko Wenecji. Jest ono uważane za najbardziej popularne
łowisko karpiowe we Włoszech i wielu wędkarzy może tam zrealizo‐
wać swoje marzenia. Udało się to między innymi Nathanowi Joynes,
który wybrał się na tygodniową zasiadkę w najbardziej upalną część
lata. Odkrył tam jedną metodę, którą ryby naprawdę polubiły i stoso‐
wał ją podczas całej zasiadki. Przynętą był dumbel brzoskwinia z pie‐
przem, a zestawy położone były na dywanie z pelletów i dostępnych
na łowisku ziaren. Podczas tygodnia łowisko było obficie nęcone, co
utrzymało brania karpi. Pod koniec zasiadki karpiarz miał na koncie
trzydzieści ryb, w tym trzy nowe rekordy życiowe, z których najwięk‐
szy karp pełnołuski miał 30 kg.
Na zdjęciu obok –Dużo ryb –w tym okazy z Parco del Brenta

TRZY REKORDY ŻYCIOWE NAD PARCO DEL BRENTA

Wysoko w górach wyspy Gran Canaria położone jest jedno z najlepszych
łowisk do zasiadek w czasie dnia. Jezioro Chira jest tak przewidywalne, że
Dave Beecham, który organizuje tam zasiadki, nie pamięta, kiedy ostatni
razwrócił o kiju. Jest to świetnawiadomość dlawakacyjnych klientów, któ‐
rzy mają tylko jeden lub dwa wolne dni podczas wakacji z rodziną. Drugą
dobrą wiadomością jest wielkość poławianych ryb. Ostatnio łowi się wiele
ryb powyżej 15 kg, a nawet takie w okolicach 20 kg. Po kłopotach z niskim
poziomem wody w ostatnich kilku latach, w ostatnim roku poziom wody
gwałtownie wzrósł, cowpłynęło nawiększą średnią wagę ryb.
Miejsca zmożliwością łowienia w trakcie dnia są najbardziej obfite w brania
i złowiono tam tak dużo ryb, że niemożliwe jest ich wymienienie. Każdego
dnia łowi się wiele lustrzeni powyżej 14 kg i mnóstwo karpi powyżej 10 kg.
Przyjeżdżający wędkarze różnią się doświadczeniem, ale każdy ma szanse,
gdyżDave zna świetniemiejscówki.
Nad jeziorem Chira odnajdą się także wędkarze, którzy lubią spędzać nieco
więcejczasunadwodąichcąłowićprzezcałądobę. Jedenzkarpiarzyoimieniu
Robbiewciągupięciunocyzłowił30rybowadzedo18kg.Wostatnich tygo‐
dniach Jay złowił jedną z dużych ryb o wadze 18,6 kg na połączenie kulek
Nash Tangarine Dream i Coconut Crème. Grupa wędkarzy, Jamie i jego
przyjaciele spędzili pięć nocy nad wodą i wszyscy złowili ponad 96 karpi,
w tym 8 ryb w powyżej 13 kg, między innymi karpia pełnołuskiego o wa‐
dze 15 kg i dwa różne, niezłowione wcześniej karpie o wadze 18 i 19,5 kg.

Karpie z jeziora Chira są
coraz większe, ten ważył 18,6 kg
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DOOKOŁA ŚWIATA | REDAGUJE STEVE BRIGGS

ŁOWIENIE NA THE ABBEY

Darryl Cowpe wybrał się na pięciodniowy wypad nad łowisko Abbey
Lakes we Francji. Miał nadzieję na złowienie jednego z klejnotów, z któ‐
rych słynie tawoda. Postanowił łowić zworeczkamiPVAwypełnionymi
pelletamiKrill,mączką krylowąoraz olejemkonopnymStickyBaits. Ło‐
wił w miejscu zanęconym lekko rozproszonymi kulkami mrożonymi
Krill o średnicy 20 mm, nie dalej niż trzy długości wędki od brzegu, po
swojej prawej stronie. Popołudniowe spławy karpi skłoniły go do roz‐
rzucenia w miejscu położenia zestawów kolejnych stu 20-milimetro‐
wych kulek Krill. Wędki wyciągnął z wody, aby ryby miały „darmowy”
pokarm. Około 9 wieczorem zarzucił zestawy z powrotem. O 4.20 rano
na wędce po prawej stronie sygnalizator zapiszczał kilka razy. Darryl pod‐
niósł wędkę i dziesięć minut później w podbieraku znalazła się ryba, którą
będzie pamiętał do końca życia –wspaniały lustrzeńowadze 29,5 kg.

SZTOKHOLMSKI OKAZJEDEN Z DRUŻYNY A

Wostatnich kilku latach zaczęliśmyodkrywać Szwecję jako pewienukry‐
ty skarb, jeśli chodzi o wędkarstwo karpiowe. Choć wielkość łowionych
tamrybnie jest tak imponująca, jakwprzypadkukrajówpołożonychbar‐
dziej na południe, to nadrabiają onewyglądem. Poniższa relacja wskazuje
też, że w Szwecji pływają również duże ryby.
Ivan Skog odbył czterodniową zasiadkę na jeziorze w pobliżu Sztokhol‐
mu, nad którym łowił już od jakiegoś czasu. Zasiadka okazała się niezwy‐
kle udana, bo udało mu się wyholować jego główny cel – wspaniałego
długiego lustrzenia o wadze 20,5 kg. Karp był jedną z dwóch złowionych
ryb. Drugą sztuką był także ładny lustrzeń owadze 14 kg.
Ivan stosował mrożone kulkiManilla o średnicy 16mmmoczone w za‐
lewie CloudyManilla oraz gotowe kulki Bloodworm o średnicy 12 mm
imoczonewzalewie ochotkowej.Na standardowyprzyponwłosowy za‐
kładał dopalonego wafteraManilla.

Trudno nie zamieszczać informacji ze zbiorników Iktus – na kilku jezio‐
rach stale łowi się tu duże ryby. Jednak w tymmiesiącu chcieliśmy poka‐
zać kilka innych okazów, z których słynie łowisko Iktus oraz bardziej
kolorowe odmiany naszej ulubionej ryby.
Jak zwykle nawielu jeziorach łowi się sporo ryb iwarto zawszewyjaśnić, że
istniejewięcejniż jednołowiskoIktus. IktusRuffaudwregionieLimousinto
nowyzbiornik,wktórymtakżepływajądużekarpie.Ostatniozłowionotam
okazowadze29kg. Jednakmykoncentrujemysię główniena łowisku Iktus
Pau, położonymdalej na południe. I, dla odmiany, na pierwszym z trzech
zbiorników, znanym jako Sturgeon Lake. Wcześniej informowaliśmy już
o wielkim jesiotrze o wadze powyżej 40 kg oraz kilku dużych karpiach,
ale jezioro to skrywa także liczne kolorowe karpie, a większość z nas lubi
oglądać także ferie barw.Ostatnio złowiono kilka zmiejscowych śliczno‐
tek, a największe przekraczały wagę 18 kg. To duże ryby jak na standardy
karpi koi, co pokazujemożliwości zbiorników Iktus.

KOLOROWY KARP

WNiemczech jest kilka różnej wielkości uroczych żwirowni i zaskakująco
niewieluwędkarzy, biorącpoduwagę liczbęokazów, które łowią.Oczywiście
oznacza to bardziej przyjemne i spokojniejsze wędkowanie – jeśli tylko
znajdzie się właściwe wody i odpowiednie ryby. Marc Kricheldorf złowił
w pewnym jeziorze prawdziwą perłę, wspaniałego karpia. Był to najwięk‐
szy okaz z grupy ryb nazywanych przez niego „Drużyną A”. Ryby te były
od dawna najważniejszym celemMarca i w końcu udało mu się złowić
jedną z nich. Marc spędził nad jeziorem cztery dni, a łowisko zanęcił
Spombem wypełnionym orzechami tygrysimi oraz kulkami Krill w róż‐
nych wielkościach. Przynętą był orzech tygrysi z połówką kulki pop-up
Signature. Taktyka się sprawdziła iw ciągu czterechnocy złowił kilka ład‐
nych ryb, a wisienką na torcie był lustrzeń jeden z członków karpiowej
„Drużyny A”. Karp ważył 22,6 kg.

Lustrzeń z „Drużyny A” o wadze
22,6 kg Marca Kricheldorfa

Koi także rosną duże
– ten ważył ponad 18 kg

Wieczna pamiątka
dla Darryla Cowpe

Szwedzka doskonałość
Ivana Skoga
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ZMIANA JEST RÓWNIE DOBRA JAK ODPOCZYNEK
Dzisiaj istnieje wiele różnych podejść do łowienia karpi i nigdy wcześniej
nie było tak łatwo iść drogą, którą się chce. W ostatnich czasach nieco
mniej wędkarzy poszukuje dużych karpi, zwłaszcza w łowiskach z małą
populacją ryb. Wydaje się, że wypracowanie takich ryb jest bardzo trud‐
ne, ale Hielke Meijer podjął wyzwanie i dlatego przez dłuższy czas nie
było z nim kontaktu. Długo szukał bardzo starego, dużego karpia pełno‐
łuskiego w trudnym łowisku. Przez jakiś czas nie miał zbyt wiele do opo‐
wiedzenia. Ponieważ nie miał dotychczas zbyt wielu sukcesów,
postanowił w ostatnim tygodniu poświęcić się nieco mniej wymagające‐
mu wyzwaniu (wciąż jednak nęcił miejsce w nadziei na złowienie wspo‐
mnianego dużego karpia pełnołuskiego). Jego uwagę przykuło
miejscowe jezioro o świetnym położeniu. Podczas pierwszego obejścia
jeziora dostrzegł kilka ryb pod zaczepami i postanowił zanęcić na kilka
dni przed łowieniem zanęcićmiejsce kulkamiManilla o różnychwielko‐
ściach oraz orzechami tygrysimi. Po zmianie pogody nadszedł czas na
łowienie. Podczas pierwszej nocy złowił dwa karpie o wadze 17 i 13 kg,
a także lina i amura. Ryby ewidentnie żerowaływ zanęcie. Po nocywrzu‐
cił do wody więcej przynęt. Dzień później wrócił na poranne wędkowa‐
nie. Już po czterech godzinach wyholował kolejnego amura, dwa małe

karpie pełnołuskie i największego karpia tego jeziora, wspaniałego lu‐
strzenia o wadze 20 kg. Wszystkie ryby zostały złowione na waftery Ma‐
nilla założone na przyponach German Rig.

SZTUCZKA W GODZINĘ
PhilippeHaldermansmusiałwziąćurlop,abyłowićnadużejogólnodostępnej
wodziewpołudniowejFrancji.Pozbadaniutegozbiornika,opowierzchnipo‐
nad1200hektarów,znalazł to,czegoszukał–zarośniętyroślinamiblatwodle‐
głości 250 metrów. Po południu zanęcił łowisko 20 kg kulek Krill i Manilla
różnejwielkości, ale zestawyzarzucił dopieronastępnegoporanka.Następne‐
godniawstałwcześnie io5.30ranowszystkiezestawybyły jużwwodzie.Tak‐
tyka sprawdzała się doskonale i w ciągu godziny wyholował trzy duże ryby.
Największymkarpiembył świetny lustrzeńowadzeponad25kg.

KARP PEŁNOŁUSKI CHRISTOPHA

Przez jakiś czasniemieliśmy informacji zAustrii,więc tymbardziej cieszymy
się z wieści przesłanych przez Christopha Eckharta.Ma on na swoim koncie
godnepozazdroszczeniadużekarpie zAustrii iwprzeszłości złowił kilkabar‐
dzodużychryb, zktórychczęśćprzekraczałamagiczne30kg.Tymrazemnie
podałwagi tej pięknej ryby, którą złowiłwaustriackiej żwirowni, alewidać, że
jest tokolejna ładnaryba,którąmożedodaćdoswojej listy.Wiemyjedynie, że
została złowionanapołączeniekulekNashCitruz i ScopexSquid.

Największa ryba z jeziora

Kolejna sztuka na liście dużych karpi
pełnołuskich Christopha Eckharta

Największa ryba z poranka
o wadze ponad 25 kg

REKLAMA
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Firma Zebco Polska ogłasza konkurs, w którym do wygrania będzie sprzęt i
akcesoria karpiowej marki Radical. Do wygrania będzie 6 zestawów nagród,
które można wygrać, prawidłowo odpowiadając na 3 zamieszczone poniżej
pytania. Odpowiedzi prosimy wysyłać do 30 listopada 2019 r. na adres
mailowy konkursy@karpmax.pl. Rozwiązania w „Karp Maxie” 1/2020.
Pytania konkursowe
W katalogu na rok 2020 pojawiły się nowe przynęty z serii Beer&BBQ.
Ile aktualnie serii przynęt oferuje Radical?

a. 7
b. 11
c. 13

Która z serii kulek Radicala zawiera dodatek oryginalnego Robin Reda
od firmy Haith’s?

d. Rubby Dubby
e. Pink Tuna
f. Red Monster

Jak nazywa się nowy podbierak marki Radical, który został wykonany
na sztywnej ramie?

g. Insist
h. A�er Dark
i. Bazinga
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DOWYGRANIA

KONKURS RADICAL

2 kołowrotki Black Session, PVA, haki Chodda

Rod pod, PVA, haki Chodda

1

2
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6 kg kulek Beer&BBQ, PVA, haki Chodda

Pokrowiec A�er Dark, PVA, haki Chodda

Torba Cooling, PVA, haki Chodda

Żyłka Substan�l, PVA, haki Chodda

3

4

5

6



PATENTY I SPOSOBY | NIETYPOWE ZESTAWY PRZYPONOWE

Zestaw na ostrożne karpie, neutralnie wyporny, wykorzystujący dociążoną kulkę pływającą. Zbudowany jest na bazie
Semi Fixed Rig Kit, bezpiecznego zestawu, pół przelotowego, oraz Mirage Loop Leader, rozciągliwego i wyjątkowo
odpornego na przetarcie materiału mono ze zgrzewanymi pętlami.

WAFTER RIG
HOOK XC7
Haczyk wykonany z wysokiej
jakości japońskiej stali węglo‐
wej CC83, o delikatnie skró‐
conym trzonku, co zwiększa
jego wytrzymałość. Oczko
jest wygięte do środka o 3°,
dzięki czemu zwiększa się
szybkość obrotu haka

ANTI TANGLE TUBE
Rurka antysplątaniowa Mimi‐
cry, do stosowania jako lider,
ale także jako obejma włosa na
haczyku

TUNGSTEN PUTTY KIT
Plastyczna pasta wolframowa do do‐

ciążania przynęt oraz zestawów
przyponowych. W komplecie krążki

w 3 różnych kolorach

RAZOR LINK
Szybko tonący materiał
przyponowy wykonany
z Kevlaru. Miękki i giętki,
w kamuflażowej zielonej
barwie, doskonały do wyko‐
nania zestawów do wywózki.
Polecana wytrzymałość 30 lb

LINE ALIGNER
SLEEVES M
Kamuflażowe nasadki
gumowe (pozycjonery)
zakładane na haczyk w
celu zabezpieczenia
węzła, oraz wspomaga‐
jące w skutecznym za‐
pięciu ryby

STOP BOILIE KIT
Zestaw stoperów
do kulek w kolo‐

rze żółtym

054 | KARPMAX



WAFTER RIG

DODATKOWE AKCESORIA

MIRAGE LOOP LEADER
Tonące lideryodługości 100 cm.Majągładką

powierzchnię,wysokie zdolności amortyzacyjne
i przezroczysty

kamuflaż typu
Mirage.

Ekstremalnie
odpornena
przetarcie.
Polecana

wytrzymałość
45 lbs

RIG TOOL
Narzędzie 3 w 1. Do zaciskania węzłów, two‐
rzenia pętli w leaderach oraz ściągania ze‐
wnętrznej powłoki z plecionek w otulinie

PRO BRAID SCISSORS
Niezwykle ostre i precyzyjne, spręży‐

nowe nożyczki do cięcia plecionek

SEMI FIXED RIG KIT
Komplet 5 elementów, do tworzenia
zestawu zarówno przelotowego, jak
i pół przelotowego, w kolorystyce
Mimicry. Ma opcję szybkiej zmiany,
a także wypięcia ciężarka.

PATENTY I SPOSOBY

Elementy zestawu zostały wykonane na bazie akcesoriów
firmy PROLOGIC

ŚRUCINA

TUNGSTEN PUTTY KIT
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eszcze nie tak dawno, choć od tego momen-
tu minęło ponad 30 lat, cały mój wędkarski

ekwipunek zabierałem nad wodę w jednej i to nie-
zbyt dużej torbie. W drugą rękę brało się wiaderko,
które najczęściej służyło do przechowywania zanęty i
przynęty oraz pełniło rolę siedziska uniwersalnego.
Co najciekawsze, podziwianie w tamtych latach
wschodów i zachodów słońca, kiedy siedziałem skulo-
ny na jakimś wiaderku, nigdy nie kojarzyło mi się z
niewygodą.
Adziś? Przed każdymwyjazdemna ryby sprawdzam listę rzeczy, które ko‐
nieczniemuszę nadwodę zabrać. Jest tego tyle, żewpamięci trudno to zli‐
czyć. Początki z łóżkamibyły trudne, bo sklepowepółki świeciły pustkami.
Okazyjniemożna było kupić tzw. łóżko polowe, które w owym czasie było
nieodłącznym atrybutem bazarowego handlarza zza wschodniej granicy.
Dopiero wiele lat później branża turystyczna zagościła na dobre w kraju
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nad Wisłą ze swoim asortymentem outdoorowym. Pojawiły się lekkie i
kompaktowe łóżkabiwakowe.Były stosunkowo tanie, ale ichwygoda iwy‐
trzymałość nadal pozostawiały wiele do życzenia. Wszystko zmieniło się
pod koniec XXwieku.Wędkarstwo karpiowe stało się niezwykle popular‐
ne, a producenci umiejętnie towykorzystali. Pojawiły się pierwszemodele
łóżek przeznaczonych właśnie dla karpiarzy.
Dziśwędkarski rynekoferuje takniezliczonemodele, żenawetdoświadczony
karpiarzma nie lada problem zwyboremodpowiedniego łóżka. Oczywiście
wybór ten zależny jest odwielu czynników, takich jakwielkośćnamiotu, czę‐
stotliwość wyjazdów czy też zasobów finansowych, ale nawet odpowiedź na
tepytanianieułatwinamwyboru.Wsklepach ikatalogachznajdziemy łóżka
opartena czterech, pięciu, sześciu, anawetośmiunogach.Od lekkich, alumi‐
niowych konstrukcji, po ciężkie, stalowe ramy. Ich poszycia różnią się od sie‐
bie materiałem, wypełnieniem i kolorem, a dla bardziej wymagających
znajdzie się też łóżkozpompowanymmateracem lubpodwójny (pięciosezo‐
nowy) śpiwór zintegrowany z łóżkiem, czyli tzw. sleeping system. Najtańsze
modele kupimy już za około 300 zł. Do ceny tych najdroższych musimy na
końcu dopisać jedno zero. Cowięc wybrać spośród tak szerokiej oferty? Po‐
niżejprezentujęopiskilkumodeli łóżek,dostępnychobecnienarynku imam
nadzieję, że po lekturze tego artykułu będzie wam łatwiej wybrać dla siebie
odpowiednimodel.
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ŁÓŻKA KARPIOWE

PORADY SPRZĘTOWE

Anaconda Kingsize Bed Chair
Cena: 950 zł

Kingsize BedChair to duże łóżko zbudowanena
aluminiowej ramie malowanej proszkowo. Wy‐
posażone jestw cztery pary nóg obezstopniowej

regulacji wysokości (od 25 do 37 cm) oraz stóp‐
kami zapobiegającymi zapadaniu się łóżka w
grząskimpodłożu.Poszyciewykonanozmiesza‐
niny poliestru (1200D i 600D), a pod stopami
znajduje się specjalny materiał chroniący łóżko

przed zabrudzeniem.Całyma‐
terac jest grubo wyściełany
materiałem izolacyjnym, a
w jego górnej części znajdu‐
je się neoprenowapoduszka,
której wkład możemy w razie
potrzeby wyciągnąć. Produ‐
cent deklaruje, że łóżko wytrzy‐
ma obciążenie nawet 205 kg, a

jego powierzchnia do spaniawynosi
ok. 205×95cm,cozpewnościądocenią

bardziej rośli karpiarze. Dodatkowo, w komple‐
cie otrzymamy dopinany do łóżka organizer
(Bed Chair Buttler), w którym możemy scho‐
wać np. dokumenty, telefon, latarkę lub central‐
kę od sygnalizatorów. Wymiary: (dł. × szer.):
205 × 95 cm.Waga: 11,60 kg.

Camo Sleep System firmy Fox, to właśnie połą‐
czenie łóżka i śpiwora w jednym. Aluminiowa
rama wyposażona została w 6 nóg z regulacją
wysokości od 30 do 40 cm zakończonych duży‐
mi, ruchomymi stopkami. Podwójne zawiasy w
połączeniu z bocznymi paskami napinającymi

tworzą całkiem poręczny system do
spania.Materacopłaskimprofiluwy‐
konanow całości z poliestru, podszy‐
ty jest polarem z miękką częścią na
poduszkę, a jegowypełnienie stanowi
czysty poliuretan.Dlawiększej wygo‐
dy i komfortu użytkownika rama po‐
zbawiona jest pokręteł regulacyjnych,

a środkowaczęśćmateracawzmocnio‐
na została od dołu elastyczną gumą,
która zapobiega zapadaniu się
łóżka. Poliestrowy śpiwór dopi‐
nany jest do łóżka na całym
jego obwodzie za pomocą sze‐
rokiego zamka błyskawicznego
(10mm). Jegopodszycie zpolie‐
stru (w dolnej połowie) ułatwia
poruszanie się wewnątrz śpiwora,

natomiast podszycie polarem górnej
połowy zwiększa ciepło i komfort ter‐

miczny użytkownika. W środku, na całej
długości zamka, znajduje się również szeroka
plisa termiczna, która ma za zadanie dodatkowo
ochronićnasprzed zewnętrznymchłodem iutra‐
tąciepła.Wymiary: (dł.×szer.): 212× 98cm.Wa‐
ga: 16,10 kg.

Fox R-Series Camo Sleep System
Cena: 1180 zł

DLA
KARPIARZY

XXL

POŁĄCZENIE
ŁÓŻKA

I ŚPIWORA
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ModelfirmyMADtorównieżkonstrukcjaopar‐
ta na aluminiowej, proszkowomalowanej ramie,
którawyposażonazostaław6regulowanychnóg
z szerokimi stópkami, a jej maksymalna wyso‐
kość wynosi aż 60 cm. Dzięki takiej wysokości
możemy nie tylko szybko wstać do brania, ale
także pozwala to nam na lepszą organizację
miejsca w namiocie, gdyż nawet duże torby bez
problemu zmieszczą się pod łóżkiem. Szeroki,
poliestrowy materac jest wyściełany miękkim

materiałem, a całość wykończona została w ka‐
muflażu Camo Vision. Łóżko wyposażone zo‐
stało również w pas spinający, który zapobiega
rozkładaniu się łóżka podczas transportu. Wy‐
miary: (dł. × szer.): 215 × 90 cm.Waga: 8,80 kg.

MAD Camo Flatbed Alu 6 Leg
Cena: 570 zł

WYSOKIE
NOGI

Mivardi Bedchair Comfort to duże, płaskie i wygodne
łóżko, którego ramę wykonano z malowanego alumi‐
nium, co pozwala na dobre naprężenie materaca. Na
szczególną uwagę zasługują specjalnie zaprojektowane
blokady nóg, które zapewniają nam szybką i wygodną
regulację ich wysokości, a ruchome, szerokie stopy za‐
pobiegają zapadaniu się łóżka wmiękkim terenie. Ma‐
terac wyściełany jest w środkowej części ciepłym

polarem, zapewniając nam tym samym duży komfort
termiczny, a jego krawędzie pokryte zostały wytrzy‐
małym i zmywalnymmateriałem B-POL 600D, który
odporny jest na przetarcie, co z pewnością przedłuży
żywotność produktu. Wgórnej częścimateraca znaj‐
duje się również wbudowana, miękka poduszka, co w
znacznym stopniu podnosi komfort użytkowania.
Wymiary: (dł. × szer.): 213 × 86 cm.

Mivardi Bedchair Comfort XL8
Cena: 530 zł

INNOWA-
CYJNE

BLOKADY
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Prologic Commander Flat to model podobny
do łóżka firmy Mivardi. Płaska, aluminiowa
(proszkowo malowana) rama zdolna jest wy‐
trzymać obciążenie sięgające 160 kg. Łóżko to

oparte jest na 8 nogach, którychwysokośćmo‐
żemy regulować dowolnie w zakresie od 45 do
60 cm. Zakończone one są obrotowymi stop‐
kami o powiększonej powierzchni, co pozwala
ustawić łóżko stabilnie na niemal każdympod‐
łożu. Poszycie łóżka, podobnie jak w całej serii

Commander, wykonane zosta‐
ło (w środkowej części matera‐

ca) z wodoodpornego i oddy-
chającego materiału, który jest ła‐
twy w utrzymaniu czystości, a ze‐
wnętrzna część materaca została
całkowicie pokryta wodood‐
pornym materiałem Rip-Stop

(600D) w kamuflażu MCP (Mimic
Concealment Pattern). Dla wygody użyt‐
kownika, w górnej części łóżka znajduje
się również zintegrowana z materacem
poduszka. Wymiary: (dł. × szer.): 210 ×
85 cm. Waga: 11,00 kg.

Prologic Commander
Flat Wide Bedchair 8 Legs
Cena: ok. 850 zł

Invader Beast to łóżko oparte na mocnej, nisko
profilowanej ramie, która wyposażona została
w 8 niezależnie regulowanych nóg, zakończo‐
nych szerokimi, profilowanymi stopami. Nogi
(w miejscu ich składania) wyposażone zostały

dodatkowo w specjalne plastikowe nakładki,
które zapobiegają uszkodzeniu ramy oraz
zmniejszają ryzyko samoczynnego złożenia się
nóg, np. na nierównym terenie. Położenie górnej
części ramy regulowane jest za pomocą pokrętła
Multi Point, co umożliwia ustawienie odpowied‐
niej wysokości zagłówka do własnych preferen‐

cji. Poszycie łóżka stanowi grubymateracwyko‐
nany z materiału Aero 3D, którego wielowar‐
stwowa konstrukcja umożliwia swobodny
przepływ powietrza oraz mikrowentylację, za‐
pewniając nam odpowiedni komfort termiczny
zarówno w ciepłe, jak i chłodne dni. W górnej
części łóżka znajduje się również wbudowana,
miękka poduszka, która dodatkowo zwiększa
komfort użytkowania. Wymiary: (dł. × szer.):
200 × 81 cm.Waga: 12,60 kg.

Tandem Baits Invader Beast
Cena: 750 zł

Z MIKRO-
WENTY-
LACJĄ

NA 8
NOGACH



060 | KARPMAX
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Rękawice Landing Gloves
Wygodne rękawice zaprojekto‐
wane z myślą o łowcach bar‐
dzo dużych ryb. Z uwagi na
konstrukcję z pewnością przy‐
dadzą się łowcom dużych i sil‐
nych karpi podczas trudnego
holu w chłodnych porach roku,
np. podczas zasiadek zimą nad wo‐
dami ze zrzutem ciepłej wody. Za‐
bezpieczają przed otarciami dłoni,
a jednocześnie pozwalają na bardzo
dobry chwyt wędziska czy korbki kołowrotka. Połączenie kilku
rodzajów materiału: nubuku (palce od strony wewnętrznej),
sztucznej skóry (strona wewnętrzna dłoni), neoprenu (nadgar‐
stek), oddychającej siatki (strona wierzchnia na palcach) oraz
elastycznego tworzywa (wierzch pomiędzy palcami i nadgarst‐
kiem). Rozmiary od S do XL (GL001-S, GL001-L, GL001-M,
GL001-XL). Sugerowana cena detaliczna: ok. 80 zł.
www.firmadragon.eu

KLA
MOT

Y

PRZEGLĄD KARPIOWEGO RYNKU

NOWOŚCI SPRZĘTOWE

Carp spirit

Fast Rod Pod
Jeden z najłatwiejszych i najszybszych do ustawiania rod podówna ryn‐
ku (czas potrzebny do rozłożenia to ok. 2 min). Bardzo lekki dzięki alu‐
miniowej konstrukcji. Stabilny na każdym podłożu. Niewielka objętość
po złożeniu. Składane teleskopowe nogi. Możliwość montażu w wersji
na 3 lub 4wędki.Wkomplecie pokrowiec transportowy.Wymiary: dłu‐
gość poprzeczki sygnalizatorów (buzzer bar): 76 cm, zakres regulacji
długości: 85–125 cm,maksymalnawysokość: 85 cm.Waga: 3,15 kg. Su‐
gerowana cena detaliczna: 440 zł.
www.normark.pl

DAM

Damyl Tectan Superior
Monofilament Lines
ŻyłkiDAMDamylTectan to prawdopodob‐
nie jedneznajstarszychznanychżyłek.
Jednąznajbardziejniezwykłychcechtychżyłek
jest specjalna ochronna powłoka zabezpiecza‐
jącaprzedpromieniowaniemUV,która spra‐
wia, że żyłki Tectan są niezwykle trwałe.
Wśród żyłekmarki Tectan są też 2 żyłki kar‐
pioweDamylTectanCarpGreenorazYellow,
naszpuliopojemności1000m.Tożyłkitoną‐
ce, bardzomiękkie, owysokiej rozciągliwości.
www.dam.de/pl

jaxon

Haczyki Owner Carp Taff CT
Seria ta to nowoczesna generacja japońskich haków karpio‐
wych. Innowacją w konstrukcji jest całkowicie zamknięte
oczko Taff Ring, które m.in. zabezpiecza przed przetarciem
materiału przyponowego. Haki wyróżniają się doskonałą
wytrzymałością z zachowaniem lekkości podczasprezentacji
przynętywwodzie. Dodatkowo pokryto jematową, teflono‐
wą powłoką, która chroni przed korozją i zapobiega odbija‐
niu się promieni światła. Carp Taff dostępne są w czterech
najpopularniejszych kształtach i rozmiarach: 6, 4, 2.
www.jaxon.pl

mivardi

Krzesło CamoCODE Quattro
Luksusowawersja fotelaComfortQuattro zniezwyklewy‐
godnymmateracempolarowymwnowoczesnymwzornic‐
twie CamoCODE. Wykorzystuje popularny i całkowicie

niezawodny system składania opar‐
cia podczas podnoszenia podło‐
kietników. Jest zbudowany na
wyjątkowo lekkiej i sztywnej
aluminiowej ramie o nośności
160 kg. Fotel wyposażony jest

w nowe blokady do regulacji.
Cztery samootwierające się nogi te‐
leskopowe można łatwo regulować
poprzez krótkie naciśnięcie dźwi‐
gni blokującej. Sugerowana cena
detaliczna: 374,90 zł.
www.mivardi.com
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Carp gravity

Powder Dip
Aromatyczny proszek rozpuszczający
się w wodzie. Służy do powierzchnio‐
wego aromatyzowania przynęty. Do‐
stępne smaki: Blondie, Arctic Krill,
Truskawka, Bloodworm /Caviar,Wild
Krill. Sugerowana cena detaliczna
200ml–19,90zł.
www.carpgravity.pl

radical

Kulki Beer & BBQ
Użycie pelletu, który jest stosowany w hodowli
karpi w połączeniu z drożdżami browarniczymi
i białkiem drobiowym sprawia, że kulki Beer &
BBQ są przeznaczone do łowienia nawet na naj‐
trudniejszych łowiskach. Przynęta zaczyna pra‐
cować w wodzie bardzo szybko i dlatego,
podobnie jak inne przynęty, Radical może być
stosowane podczas krótkich wypadów. Suge‐
rowana cena detaliczna: od 54,20 zł.
www.zebco-europe.biz/pl

fox

Micron MX

Sygnalizatory z serii Micron doczekały się odświeżenia. Na
pierwszy rzut oka sygnalizatory wyróżniają się podobnym
designemjaktopoweRX+.NoweMicronMXwyróżniabar‐
dzo widoczna, wielokolorowa dioda LED 4mm (czerwony,
pomarańczowy, zielony,niebieski, purpurowy ibiały).Zmia‐
na koloru diody LEDnastępuje przezwciśnięcie gumowego
przycisku z tyłu sygnalizatora (jak w RX+). Dwustopniowa
regulacja czułości. Stopniowane pokrę‐
tło regulacji głośności oraz tonu. Wbu‐
dowanatechnologianadajnikówI-Com
dodziałaniazcentralkąMX.RolkaTru-
-Run. D-Tec™ system czułości wpływa
na wysoką jakość sygnalizacji brań. W
zestawie twarda nakładka ochronna.
Zasilany dwiema bateriami AAA. Do‐
stępne także zestawy wraz z centralką
MX: wwersjach na 2, 3 i 4 wędki.
www.foxint.com

mikado

Usztywniany worek Territory
Usztywniany worek do ważenia
i przetrzymywania złowio‐
nych ryb, wyposażony w
pływaki, wzmocnienia i nie‐
zbędne uchwyty. Duży i moc‐
ny suwak z zabezpieczeniem
gwarantuje bezpieczne prze‐
chowywanie okazu, a dodatko‐
we odpływy wody pozwalają
precyzyjnie zważyć złowiony
okaz.
www.mikado.pl

Mocny stelaż oparty na czterech, równolegle biegnących, alumi‐
niowych rurkach zapewnia stabilność i niezawodność w każdych
warunkach.Wymiary: dł. 350 cm/ szer. 310 cm /wys. 155 cm.
Materiał Duranylon 210DX2 o wytrzymałości 5000 mm słupa
wody.Moskitiery zastosowanewnamiocie są w kolorze zielonym.
www.tandembaits.pl

Tandem baits

Phantom Base
Jest to duży, wielofunkcyjny namiot dwuosobowy. Wyposażony jest
w specjalnie zaprojektowany, wypinany panel przedni, z możliwością
konfiguracji położenia w dwóch pozycjach.
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anaconda

Chain Dropper Sets

Ten sygnalizator został stworzony do natychmiastowego
rozpoznawania ostrożnych, delikatnych brań. Dostarcza‐
ny w stabilnym pudełku transportowym ze wzmacniane‐
go tworzywa sztucznego w wielu kolorach. Średnica
łańcuszka to ok. 5 mm. W zestawie znajdują się wymien‐
ne główki i po jednym dodatkowym ciężarku o wadze 5 g,

które można przykręcić do gwinta.
www.saengerpolska.pl

radical

Podbierak
Bazinaga
Klasyczne podbieraki
w kształcie trójkąta
mogą stwarzać problemy,
gdy np. próbujemy pode‐
brać rybęwzielsku lub li‐
liach wodnych – rama
podbieraka może się
złożyć. Robin Illner
opracował nowy pod‐
bierak o owalnym kształ‐
cie do łowienia z brzegu
lub z łodzi. Rama jest całkowicie metalowa i nie ma łączeń. Pozwala to na
płynne i szybkie podebranie ryby wśród przeszkód. Dzięki swojemu owal‐
nemu kształtowi podbierak łatwo mieści się w małej łodzi. Podbierak do‐
skonale pasuje do sztyc Radical. Sugerowana cena detaliczna od 130 zł.
www.zebco-europe.biz/pl

Carp gravity

PVA Crushed Mix
Fluo
Gotowa mieszanka do uży‐
cia w workach lub siatkach
rozpuszczalnych PVA. Miks
zawieramielone i pokruszo‐
ne kulki, drobne pellety –
zarówno w wersji całej, jak
i pokruszonej oraz wyso‐
kiej jakości mączki. W
mieszance są też grubsze
płaty naszpikowane aminokwasami, które dobrze pracują nawetw zim‐
nej wodzie. Dostępne smaki: Blondie, Arctic Krill, Truskawka. Sugero‐
wana cena detaliczna: 1 kg – 29,90 zł.
www.carpgravity.pl

mad

AT2 Carp Rods
Seria wysokiej jakości, pięknych, lecz niedrogich wędzisk karpiowych,
wyposażonych w coraz popularniejsze antysplątaniowe przelotki typu
K (stąd oznaczenie „AT: anti-tangle K-guides”). Blanki wykonane z
30-tonowego włókna węglowego. Lekkie, sprężyste i mocne wędziska
są prawdziwymi wędkami dystansowymi. W związku z tym modele
AT2 w długościach od 12 ft mają przelotkę startową w rozmiarze 50.
Należy zwrócić uwagę na krótką wersję AT2 o długości 2,75m, zapro‐
jektowaną specjalnie do łowienia z tzw. podchodu lub z łodzi.
www.dam.de/pl

mad

Zip Hoodie in Camovision
Ciepła i wygodna bluza z kaptu‐
rem, która będzie idealnym to‐
warzyszem podczas kolejnej
wyprawy wędkarskiej. Zrobio‐
na z wygodnej i miękkiej tkani‐
ny poliestrowej. Elastyczna
taśma wokół kaptura, w man‐
kiecie i na dole bluzy zapew‐
niają idealne dopasowanie.
Dwie zapinane na zamek
przednie kieszenie.
www.dam.de/plmivardi

Krzesło Premium Quattro
Kompaktowawersja popularnego fotela ComfortQuattro zwy‐
jątkowo mocną stalową ramą o nośności 175 kg. Położenie

oparcia można regulować, podnosząc podłokietniki i
przechylając oparcie do żądanej pozycji. Poszycie ma‐
teracawykonane jest zmocnego i trwałegonylonuB-
-POL 600D, który łatwo sięmyje. Fotel wyposażony
jest w nowe blokady do regulacji, zaprojektowane
przez Mivardi. Dźwignia blokady może być ob‐

sługiwana przez ręczne na‐
depnięcie lub proste
naciśnięcie dłonią. Każda

noga została wyposażona
w szerokie regulowane

stopy zapobiegające zapa‐
daniu się w grząskim gruncie.
Sugerowana cena detaliczna:
304,90 zł.

www.mivardi.com
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Sygnalizatory XTR Carp Sensitive Energy
Bardzo solidne i sku‐
teczne sygnalizatory.
Wyposażeniem dodat‐
kowym są wkręcane sta‐
bilizatory wędziska.
Sygnalizator: sygnaliza‐
cja optyczna i akustycz‐
na, regulacja czułości,
głośności i tonu, możli‐
wość wyciszenia sygna‐
lizatora na 20 sekund –
przydatne podczas prze‐
rzucania zestawów,
gniazdo do wtyczki wskaźnika brań, wkręcane stabilizatory wędziska,
diody w czterech wersjach koloru, tryb dzienny i nocny. Centralka: iden‐
tyfikacja optyczna i akustyczna brania; regulacja głośności + możliwość
sygnalizowania brania wibracją, regulacja tonu, zaczep do paska, możli‐
wość połączenia z 4 sygnalizatorami.
www.jaxon.pl

okuma

Kołowrotek INC–6000

Kołowrotek, debiutujący pod nową nazwą,
który powstał podwpływem sukcesu, jaki osią‐

gnął model Okuma 8K. Bazuje na całkowicie no‐
wym koncepcie, a nie jest tylko zmniejszoną wersją

pierwowzoru. Bazą jest tu odpornyna korozję grafitowy korpusmiesz‐
czącyprzekładnięna trzech łożyskachkulkowychipojedynczymrolko‐
wym łożysku oporowym. System oporowy Quick-Set zapewnia
bezstopniowy antyrewers. Przekładnia o przełożeniu 5,3:1 wspierana
jest przez wycinany zmosiądzu wałek zębaty i pracuje ze ślimakowym
posuwemszpuli. Samskokszpuli jestdługi,wynosi30mmigwarantuje
doskonały nawój. Rotorwykonany jestw systemieCFR, gdzie rotor ge‐
neruje wirowy przepływ powietrza, który suszy szpulę w czasie zwija‐
nia. Jest on wyważony komputerowo w technologii RESII.
Zwieńczeniem rotora jest wytrzymały kabłąk z pełnego aluminium,
a na jego końcu łożyskowana rolka EFR-II. Szpula opisywanegomo‐
deluwycinana jest z aluminium imaokrągłymetalowyklips do linki.
Pojemność szpuliwynosi 370mdla linki o średnicy 0,30mm.Całość
waży 466 g.Wkrótce dostępna będzie także opcjonalna szpula zapa‐
sowa do tego modelu. Sugerowana cena detaliczna: 333 zł, szpula
zapasowa ok. 77 zł.
www.okumafishing.eu
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anaconda

Tiki Taka LED Hammer
Swinger Tiki Taka LED
Hammer wygląda jak mały,
nowoczesny młotek w stylu
Hi-Tech. Transmisja 1:1 roz‐
świetla w przypadku brania
LED w wybranym kolorze.
W zestawie znajdują się dwa
ciężarki, które w razie po‐
trzeby można odłączyć
(gwint). Nowoczesny design
zawiera w sobie stylowe prze‐
zroczyste okienko LED-Split
oraz regulowany Line Clip. Złą‐
cze 2,5 mm, 4 ciężarki. Dostęp‐
ny w czterech kolorach.
www.saengerpolska.pl

daiwa

Crosscast Carp
Wędziska karpiowe o dużej mocy i wysokiej klasy wykończeniu. Crosscast
Carpmająblanki zwłóknawęglowegoHigh-Modulusonadzwyczajnychrezer‐
wach mocy, dużej stabilności i dynamice. Paleta dostępnych modeli pokrywa
właściwie wszystkie obszary nowoczesnego połowu karpi. Dwie wersje 10 ft
Stalker świetnie nadają się do polowań z niedużych dystansówbądź z łodzi. Po‐
zostałemodele 12ft i 13ftpozwalają odnaleźć sięwkażdej innej sytuacji. Struk‐
tura włókien węglowych oplatająca dolnik nie tylko wygląda efektownie, lecz
również stabilizuje akcję blanku. Przelotki Titanium-Oxyd, uchwyt kołowrotka
Fuji, a także rękojeśćpokrytapowłoką termokurczliwą towyróżniający się jako‐
ścią w tym segmencie cenowym pakiet wyposażenia. Modele 12 ft i 13 ftmają
przelotkę startowąwielkości 50. Sugerowana cena detaliczna: od ok. 370 zł.
www.daiwa.info.pl

Carp spirit

Haki Razor Point z serii Stiff / Chod
Rodzina haczykówRazor Point została zaprojektowana od
podstaw. Ich szeroka gama zapewnia dobór idealnego
haka do optymalnego zestawu oraz do każdej sytuacji na
łowisku. Haczyki wykonane są w techno‐
logii Dura-Point (długie i bardzo ostre
groty), z japońskiej stali węglowej. Haki
mają antyodblaskowe wykończenie
PTFE (specjalna powłoka zapewnia, że
każdy hak zlewa się z tłem dna, minima‐
lizując w ten sposób płoszenie ryb).
Charakterystyczne jest rów‐
nież domknięte oczko, dzięki
czemu nie uszkadzamateriału
przyponowego, a takżemikro-
zadzior, który ogranicza do
minimum możliwość uszko‐
dzenia pyska ryby. Sugerowa‐
na cena detaliczna: 22,50 zł.
www.normark.pl

Tandem baits

Phantom Ultra Bivvy
Kompaktowy, jednoosobowy namiot z daszkiem. Mieści łóżko oraz fotel,
zostawiając sporomiejsca na pozostały sprzęt potrzebny na zasiadce.Dzię‐
ki kompaktowymrozmiarom transportowym jest to idealna opcja dlamo‐
bilnychwędkarzy.Wymiary: dł. 310 cm / szer. 280 cm /wys. 150 cm.
www.tandembaits.pl
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Geoff anderson

Kurtka DOZER 5™ LEAF GA
Piąta generacja jednej z najlepszych kurtek wędkarskich, jakie pojawiły
się na rynku od czasu powstania pierwszej oddychającejmembrany. Cał‐
kowita wiatroszczelność, wodoodporność sięgająca ciśnienia 10 000mm
słupa wody, świetna oddychalność i wygoda noszenia. Nowa generacja
tkaniny T.S.F. to materiał całkowicie odporny na działanie soli zawartej
w morskiej wodzie, a w wersji Leaf zastosowano jej specjalną wersję,

z bardziej miękką membraną i „cichszą”" warstwą zewnętrzną. Zamki
YKK to także najnowszy produkt japońskiej firmy – po raz pierwszy za‐
stosowanownich konstrukcję dającą całkowitą szczelność na samej linii
styku zębów zamka. Zapinanie mankietów zmieniono na bardziej
szczelne i dopasowane do nadgarstka, a zabezpieczenia z Cordury od
strony łokciwydłużonoomniejwięcej 1/3.Wkieszeniach bocznychpo‐
jawiły się zamknięcia na długie listwy magnetyczne. Rozmiary: od S do
XXXL.Waga: 998 g (L). Sugerowana cena detaliczna: 1749 zł.
www.firmadragon.eu
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Sygnalizatory K3
K3tokompaktowe sygnalizatory, które sąwpełniwodoodporne.Kor‐
pus wykonany jest z połączenia wysokiej klasy stopu aluminium, ele‐
mentów wycinanych z włókna węglowego 3K i superwytrzymałego
nylonu. Dzięki zastosowaniu specjalnej konstrukcji udało się uzyskać
certyfikat wodoodporności IPX6 dla sygnalizatorów. Dostarczone są
ze standardową czarną uszczelką i uszczelką dopasowaną do koloru
diody sygnalizatora. W celu zmniejszenia ogólnych rozmiarów pro‐
duktu imaksymalizacji żywotności baterii model ten niema regulacji
tonu – pozwoliło to na zastosowaniemniejszego i bardziej efektywne‐
go energetycznie głośnika. Sygnalizatory mają regulację czterech po‐
ziomów głośności (w tym tryb cichy) oraz pięciu stopni czułości.
Wyposażone sąwdwagniazdana świetliki. Zasięg transmisji bezprze‐
wodowejwynosi do 150m.Dokażdego znichdołączone jest ochron‐
ne etui.
Centralka systemu K3
ma identyczną konstruk‐
cję z włókna węglowego
3K, jak sygnalizatory tej se‐
rii, ale ich aluminiowa rama
została wymieniona na wy‐
dajną lampkę namiotową.
Dołączone jest do niej etui
ochronne i uchwyt do na‐
miotu z magnesem, dzięki
któremu można ją zamon‐
towaćwdowolnymmiejscu
w namiocie, przez co moż‐
na z niej także korzystać jak
z lampki z manualnym ste‐
rowaniem lub automatycz‐
nym włączeniem w razie
alarmu. Centralka obsługu‐
je do 6 kanałów. Ma wybór
4 tonów, 5 stopni głośności
(w tym tryb cichy i wibra‐
cyjny). Wysoki zasięg

transmisji bezprzewodowej zapewnia
składana i odpinana antena. System
sygnalizatorówPrologicK3będzie za‐
wierać: zestawy 3 + 1 i 4 + 1, sygnali‐
zatory dostępne osobno w 6 kolorach
i centralkę. Sugerowana cena deta‐
liczna: zestawu – 1160 zł i 1381 zł,
sygnalizator – 238 zł, centralka –
459 zł.
www.prologicfishing.com



daiwa

Infinity Barrow Case
System
Pojemna torba transportowa
pomieści znaczne ilości akce‐
soriówtakich jaksygnalizatory,
pudełka itp.Zapewnia skutecz‐
ną ochronę dla drobnego
sprzętu,adziękiswemuer‐
gonomicznemu
kształtowi daje ła‐
two zapakować
się do bagażnika
lub wózka trans‐
portowego. Solidny
materiał 1200D
gwarantuje doskonałą
żywotność nawet przy inten‐
sywnym użytkowaniu. Wyposa-
żona w cztery kieszenie wewnętrzne
na podpórki, sygnalizatory itp. Główna ko‐
mora zamykanadwustronnymzamkiembłyska‐
wicznym. Dwa wygodne uchwyty pokryte neoprenem umożliwiają
wygodne przenoszenie. Materiał: 100% poliester (1200D, pokryty
PVC). Wymiary: 70 × 40 × 26 cm. Sugerowana cena detaliczna: od
ok. 370zł.
www.daiwa.info.pl

RE
KL
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Carp spirit

Wózek Monster
WózekMonster jest godny swej
nazwy ze względu na ogromną
ładowność przetestowaną przy
obciążeniach przekraczających
100 kg. Jest praktyczny, wytrzy‐
mały i łatwy w obsłudze. Prze‐
wożenie nim dużych ilości sprzętu, przynęt i bagażu na łowisko jest
tak łatwe, jak to tylkomożliwe. Po dokupieniu drugiego kołamożna
przekształcić Barrow wwózek dwukołowy, co zwiększa jego ładow‐
ność i zapewnia jeszcze większą stabilność. Uchwyty i koła są de‐
montowalne (płaska konstrukcja po złożeniu), zaś przedłużana
przednia podpora V ze znakami bezpieczeństwa zapewnia podpar‐
cie długichpokrowcówzwędkami.Wózekmawzmocnioną, spawa‐
ną ramę aluminiową, antypoślizgowy uchwyt na sztycy,
ponadwymiarowe opony z głębokim bieżnikiem na najtrudniejszy
teren. Na wyposażeniu są 4 napinacze z hakami dla zabezpieczenia
bagażupodczas transportu. Jest także dopasowanypasekdoprzeno‐
szenia torby, mocowany za pomocą klipsów. Sugerowana cena de‐
taliczna:wózka – 690 zł, zapasowego koła – 170 zł.
www.normark.pl
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Halo 96K i 48K Power Pack
Tego typu powerbank jest potrzebny szczególnie tym karpiarzom, którzy pre‐
ferują długie, kilkunastodniowe zasiadki. Powerbanki Foxa to doskonałe źró‐
dło zasilania do ładowania różnych urządzeń elektrycznych. Urządzenie
wykorzystuje ogniwaLiFePo4, które lepiej nadają się doużytkunawolnympo‐
wietrzu niż litowo-polimerowe. Zapewniają bardziej stabilną pracę i są pew‐
niejszym źródłem zasilania w zimniejszychmiesiącach.
48K – Pojemność: 153.6Wh / 13Ah 12V/48000mAh 3,2V, liczba ładowań
urządzeń przenośnych: iPhoneX / iPhone 8 Plus: ok. 11–13 razy, iPhone 8: ok.
16–18 razy.
96K – Pojemność: 307.2Wh / 26Ah 12V/96000mAh 3.2V, liczba ładowań
urządzeń przenośnych: iPhoneX / iPhone 8 Plus: ok. 22–26 razy, iPhone 8: ok.
32–36 razy.
Powerbankimająwyjście zapalniczki samochodowej 1 i 2: 12V13Amax.Wze‐
stawie ładowarka i przejściówka. Duża lampka do namiotu na boku zwyborem
diody LED w kolorze bursztynowym i białym. Cztery diody LED sygnalizują
stan baterii.
www.foxint.com

Geoff anderson

Spodnie
URUS 5™ LEAF GA
Kolejna generacja kultowych już
dla wędkarzy spodni URUS
LEAF. Te wyjątkowe spodnie zo‐
stały stworzone specjalnie zmyślą
o wędkarzach i ich pasji. Urus 5™
LEAF to podniesiona wodood‐
porność (sięgająca 10 000 mm
słupa wody), regulacja obwodu
pasa za pomocąmocnych rzepo‐
wych pasów, szelki na sprzącz‐
kach ułatwiających regulację w
pełnym zakresie. Spodnie uszyto
z najbardziej zaawansowanej
wersji oddychającego, wiatrosz‐
czelnego i wodoodpornego ma‐
teriału T.S.F., osiągając niższą
niż w poprzedniej generacji
wagę. Rozmiary: od S do XXXL.
Waga: 920 g. Sugerowana cena
detaliczna: 1269 zł.
www.firmadragon.eu

mikado

Łyżki zanętowe
Uniwersalne łyżki zanętowewykonane z bardzo wytrzymałego i odpor‐
nego na uderzenia plastiku. Większy model AMR05-P005-L doskonale
sprawdzi się zarówno przy mieszaniu zanęt, jak i obfitym nęceniu. Mo‐
delAMR05-P005-M jest idealnydonęceniamniejszymi ilościamipaszy,
napełniania rakiety lub łódki zanętowej.
www.mikado.pl

Tandem baits

Phantom Base EXL
Wytrzymałe i przestronne bivvy dla dwóch karpiarzy. Mocny
stelaż, duże okna Hi View, oraz specjalnie zaprojektowany
kształt zapewniający przestronne i wygodnewnętrze.Wymiary:
dł. 310 cm/ szer. 300 cm /wys. 155 cm.
www.tandembaits.pl
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mad

Sensor Hanger
Nowoczesny hanger zmocnym i elastycznym
łańcuszkiem oraz z podwójnym klipsem kul‐
kowym. Sprężynujący klips nie uszkadza żył‐
ki. Hanger jest podświetlany, co oznacza, że

kolorowa dioda LEDautomatycz‐
nie włączy się o zmierzchu (i
wyłączy się, gdy znowu za‐
cznie świecić). W zestawie
dodatkowe obciążenie. Do‐
stępny w różnych kolorach.
Działa na dwóch bateriach
LR44 (brakw zestawie).
www.dam.de/pl

jaxon

Zestaw sygnalizatorów AJ-SYS 112X
Zestaw sygnalizatorówmechanicznych zpodświetleniem.Wykonane zwysoką starannością, aby
zapewnić pełną funkcjonalność. Zaczep do żyłki nie kaleczy jej i podczas zacięcia bez problemu
uwalnia linkę. Płynnie regulowane obciążenie pozwala dostosować poziom naprężenia żyłki do
warunkówpanujących nadwodą. Sygnalizatorymająwtyczkę umożliwiającą podłączenie ich do
praktycznie wszystkich elektronicznych sygnalizatorów brań, zapewniając dodatkową optyczną
identyfikację brania. Komfort przechowywania i bezpieczeństwo urządzeń zapewnia kompakto‐
we, estetyczne etui.
www.jaxon.pl

mivardi

Łóżko Comfort XL8
Duże, płaskie i wygodne łóżko. Miękka poduszka i dobrze wyściełany materac z ciepłym
polarem zapewniają duży komfort nawet podczas dłuższych sesji. Krawędzie materaca
pokryte są wytrzymałym i zmywalnym materiałem B-POL 600D, który jest prawie nie‐
zniszczalny i zapewnia długą żywotność produktu.Nogi, w oryginalnymprojekcieMivar‐
di, zostały wyposażonew szerokie regulowane stopy.Wyjątkowo zaprojektowane blokady
nóg zapewniają szybką i wygodną regulację za jednym dotknięciem oraz gwarantują
maksymalną niezawodność. Bardzomocna rama umożliwia doskonałe naprężeniemate‐
raca. ŁóżkoComfort jest dostępnewwersjach z sześcioma lub ośmiomanogami. Sugero‐
wana cena detaliczna: 509,90 zł.
www.mivardi.com

zebco

Z-Carp kosz podbieraka
W ramach oferty marki Zebco i linii pro‐
duktów karpiowych sygnowanych wspól‐
nym mianem Z-Carp, w ofercie jest kosz
do podbieraka. Produkt dostępny jest w
dwóch rozmiarach: 80 × 80 cm oraz no‐
wość na sezon 2020: 100 × 100 cm. Suge‐
rowana cena detaliczna obydwu koszy:
85,60 zł.
www.zebco-europe.biz/pl

fox

Explorer Rods
Wędziska z wyjątkowym, składanym dolnikiem,
który pozwala na łowienie w dwóch
różnych długościach.

Zbudowane
na blankach Horizon X3.

Składany dolnik może być zablokowany w
dwóchpozycjach, dzięki czemuwszystkiemodelemogąmieć 8 lub

10 stóp długości. Pozwala to na łatwą zmianę długości wędki i dopasowanie do aktual‐
nie panującej sytuacji nad wodą. Model 4,25 lb to doskonała wędka do nęcenia rakietą, po
rozłożeniu jej do 10 stóp. Model ten jest także idealny, gdy potrzebna jest sztywna wędka.
Dostępne trzymodele: 8–10 ft 3 lb, 8–10 ft 3,25 lb, 8–10 ft 4,25 lb.
www.foxint.com

KLAMOTY



Geoff anderson

Bielizna
THERMAL 3™
Trzecia generacja
ekstremalnie cie‐
płej bieliznyGeoff
Anderson Ther‐
mal. Tym razem
wyprodukowa‐
na z materiału
Polartec® o gra‐
maturze aż 360.
Kolor: czarny,

rozmiary od XS do
XXXL. Waga kom‐
pletu: 1090 g (rozmiar
L). Główne cechy bieli‐
zny: materiał Polartec®

Shearling 300 High Pile, doskonałe trzymanie ciepła
i efektywne oddawanie wilgoci, wysoka oddychalność,
materiał szybkoschnący, całkowicie płaskie szwy, za‐
mek YKK. Sugerowana cena detaliczna: 539 zł / bluza,
489 zł / spodnie.
www.firmadragon.eu
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Statyw Twin-Sky 2 Multi Pod
Kompaktowy, bardzo uniwersalny statyw na 2 wędziska. Jest lekki, gdyż wykonano
go zwysokiej klasy stopu aluminium,mawpełni regulowaną ramę z opcją ustawie‐
nia nóg podwieloma kątami, dzięki czemumożna łowić ze szczytówkami ustawio‐
nymi bardzowysoko lub nisko.Nogimają pełną regulację, a w zestawie znajdują się
dodatkowe,wydłużonenogi przednie, pozwalającenadostosowanie stojakadokaż‐
dej sytuacji. Kiedy statyw jest ustawiony naw pełni wyciągniętych przednich nogach,
możnaustabilizować gopoprzez zamontowanie dołączonegohaka i przypięcie stojaka
dopodłoża lubobciążonegowiadra.Pojedynczerurkipodwędziskodają szerokąmoż‐
liwość regulacji zarównozprzodu, jak i z tylu statywu.Wzestawie znajdują się2koszy‐
ki na dolnik wędzisk. Opcją dodatkową jest możliwość przeróbki statywu pod 3 lub 4
wędziska.Wystarczydokupićodpowiedniebuzzerbary.Dołączonypokrowiec zmięk‐
kimwyścieleniem.Sugerowanacenadetaliczna: 485zł.
www.prologicfishing.com

Carp gravity

Pasta pelletowa
Gotowa pasta pelletowa do obklejania przynę‐
ty haczykowej. Bogata w białka zwierzęce, eks‐
trakty i przyprawy. Zawiera całe i zmiksowane
stworzenia morskie. Doskonale trzyma się ciężar‐
ków oraz kulki przynętowej. Nie przykleja się do
rąk. Długość pracy ok. 12 godz. Dostępne smaki:
Bloodworm / Caviar, Wild Krill, Zołza, Blondie,
Truskawka, Arctic Krill. Sugerowana cena deta‐
liczna: słoik200ml–19,90zł.
www.carpgravity.pl

mikado

Latarka czołowa Cree
Mocna latarka czołowa z diodą CREE, wyposażo‐
na w dodatkowe diody w kolorach czerwonym i
zielonym.Ma funkcję skupionego i rozproszonego
światła, zasilana bateriamiAAA.
www.mikado.pl

Bank Watcher monitoruje obóz pod kątem 120° przy pomocy
wbudowanego czujnika na podczerwień. Przekazuje sygnał na
odbiorniku radiowym, jeżeli pod osłoną nocy zbliży się do niego
nieznanaosoba albo zwierzę. BankWatchernależyprzykręcić do
podpory typu bank stick (znormalizowany gwint) na wysokość
ok. metra. Jeśli coś zbliży się do namiotu, zaświeci się czerwone
światło stałe (czerwone okienko), a jedna jasna żarówka LED za‐
migocze 17 razy. Jednocześnie wysłany zostanie sygnał do od‐
biornika. Równolegle wyemitowany zostanie głośny dźwięk.
Urządzenie można jednak ustawić w taki sposób, aby aktywne
były tylkoLED-y.
www.saengerpolska.pl

anaconda

Bank Watcher Set
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Basia 45 SCW QD
Firma Daiwa prezentuje nową odsłonę kultowego ko‐
łowrotka Basia. Model Basia 45 SCW QD łączy nie‐
mal wszystkie techniczne atrybuty cechujące odporny
i niezawodny kołowrotek karpiowy, przeznaczony
przede wszystkim do dalekich rzutów, ale również dzię‐
ki zapasowej szpuli, nadaje się do łowienia z dalekiej wy‐
wózki. Lekki korpus Zaion ma nowy kształt i zapewnia
stabilne oparcie dla mechanizmu, gwarantując jego spo‐
kojną pracę. Gruba oś wykonana jest ze stali stainless, któ‐
ra bez trudu wytrzymuje wysokie obciążenia
towarzyszące połowowi karpi z dużych dystansów. Szpula
45 mm z rantem Longcast w połączeniu z nawojem Slow
Cross Wrap zapewnia znacznie poprawione odległości wy‐
rzutowe, comocnoułatwia obławianie daleko położonych ło‐
wisk. Frezowana CNC przekładnia Tough Digigear cechuje
się nadzwyczajnym przeniesieniem siły niezwykle przydat‐
nym w trakcie holu oraz przy zwijaniu ciężkich zestawów

z dużychodległości. Szpula zapasowapomieści 530mżyłki 0,35mm
– dzięki czemu Basia 45 SCW QD świetnie nadaje się również do
połowu z wywózki na dużych łowiskach. Natomiast szpula pod‐
stawowa jest płytsza, dostosowana do dalekich rzutów.
Sugerowana cena detaliczna: od ok. 2100 zł.

www.daiwa.info.pl
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ZAWODY XV edycja ekskluzywnych zawodów

Srebrny Hak 2019
To była już XV edycja Srebrnego Haka, ekskluzywnych
zawodów, organizowanychprzeznaszą redakcję, któ‐
re od 7 lat goszczą nad Jeziorem Miłoszewskim.
Tym razemzawody odbyły się niecowcześniej niż
wpoprzednich latach, bo od 4do 8września.

Wydawało się, że rozegrane zostaną w letniej aurze,
jednak tuż przed rozpoczęciem nastąpiła całkowita
zmiana pogody. Temperatura z 30°C spadła o po‐
nad 10°C, co – jakmożna było się spodziewać – za‐
sadniczo wpłynęło na żerowanie ryb. W tygodniu
poprzedzającym zawody Tadek Wilk, zwycięzca z
2018 r., łowił na st. 28 i miał w ciągu tygodnia 12 karpi
powyżej 20 kg! Na zawodach, na tym samym stanowisku,
nie złowionoani jednegokarpia!Rybybrałynaniemal całymob‐
szarze łowiska, ale jedyniepojedyncze.Pierwszykarpponad20-kilogramo‐
wy zameldował się na macie dopiero trzeciego dnia zawodów, na st. nr 4
(zespół, który jako jedyny skutecznie łowił na Ziga). Dopiero ostatni dzień
przyniósł większą liczbę brańwiększych ryb. Znakomicie finiszował zespół
K.Maik /M.Grodowski, który domaksimumwykorzystał zaistniałemoż‐
liwości, łowiąc zaledwie trzy karpie, które jednak w rezultacie dały zwycię‐
stwo. Największą liczbę karpi mieli na macie H. Dopierała i M. Jackowski,
jednakwielkość ryb pozwoliła na zajęcie „tylko” drugiegomiejsca.
W sumie 17 ekip punktowało, a 6 czołowych otrzymało nagrody ufundo‐
wane przez generalnego sponsora Srebrnego Haka, firmę Daiwa. Nagrodę

za największą rybę wręczył natomiast Miłosz Jankowski,
dyrektor TargówRybomania, które już kolejny raz z rzę‐
du są fundatorem tej nagrody.
Przyszłoroczny Srebrny Hak rozegrany zostanie w
dn. 9–13września.

WYNIKIKOŃCOWE:
1. Kamil Maik / Marek Grodowski, st. 42
– 59,0 kg (24,5–19,3–15,2)
2. Hubert Dopierała / Mateusz Jackowski, st. 47
– 54,8 kg (20,8–17,8–16,2)
3.Marcin Kasprzak / Krzysztof Zdyb, st. 4 –
52,9 kg (21,7–18,6–12,6)

4. Tadeusz Wilk / Zdzisław Rudak, st. 26 – 51,5 kg (20,2–
15,9–15,4)
5.Grzegorz Łuczak /DamianRadomski, st. 8 – 40,1 kg (16,0–13,0–11,1)
6.WaldemarKasperski / SławomirGlapiak, st. 24 – 31,8 kg (16,1–15,7)
Największą rybę złowiłKamilMaik – 24,5 kg.

NAGRODY:
Kołowrotki: Daiwa Basia 45SLD QD, Emblem EM 25 QD, Emblem
35SCW5000LDQD;
wędziskaDaiwa ShogunXRCarp 3,60m /3 lbs B, EmblemXTCarp 3,0m
/ 3 lbs ST, EmblemXTCarp 3,60m / 3 lbs; czapeczki Daiwy.

W Srebrnym Haku
wystartowały 24 ekipy

Zwycięskie drużyny
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Miejsce 1.

Miejsce 2.

Miejsce 3.

Miejsce 4.

Miejsce 5.

Miejsce 6.

Puchar Rybomanii
za największą rybę

Kołowrotki i wędziska
ufundowała Daiwa

Największa ryba
– 24,5 kg
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Pokaz nowości DAM i MAD

AKTUALNOŚCI | NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA Z KARPIOWEGO ŚWIATA

Pod koniec sierpnia, Rancho Pod Bocianem było miej‐
scem pokazu nowych produktów DAM-a na 2020 r. Nas
oczywiście głównie interesowała markaMAD, czyli kar‐
piowy dział DAM-a. Na nowy sezon przygotowano kilka
nowości.

Spośród wędzisk na pierwszym planie był nowy model
AT2, o eleganckim spokojnym designie. Obejmuje on wę‐
dziska aż o 4 długościach: klasyczne 3,60m (także w 3 skła‐
dach), 3,90mi3m,ale także, co jest zupełnąnowością–kije
2,75 m o krzywych 2,75 lb i 3 lb, przeznaczone do łowienia
z podchodu. Wszystkie wędziska zostały wyposażone w
przelotki antysplątaniowe typuK.

W ofercie MAD jest też nowy rod pod ze
stali nierdzewnej Compact Stainless Steel
Rod Pod UK-Style, z krótkimi nogami i
buzz barami. Przystosowany jest do łowie‐
nia na 2 wędki. Dzięki swoim kompakto‐
wym rozmiaromważy jedynie 1,75 kg.
Podczas pokazu można było również
obejrzeć nowe podbieraki:MADGreyline
Camo Landing Net oraz XT1 Landing
Net. Oba, oprócz wersji standardowej
(42”), mają kosz nieco mniejszy (32”),
przeznaczony do łowienia z podchodu.
OfertaMADwzbogaciła się teżonoweze‐
stawy budżetowych sygnalizatorów CSI+
(2 + 1 i 3 + 1), a spośród ubrań także oZip
Hoodie CamoVision – ciepłą bluzę z kap‐
turemzdwomazapinanyminazamekkie‐
szeniami.

Jedną z najciekawszych nowości, była nowa wersja hangera
Sensor. Ten znany już od kilku lat model, został usprawniony,
wyposażonywprzydymionągłowicę, rozświetlanądiodąLED
(dowyboru5kolorów), zasilanąwbudowanąbaterią, z czujni‐
kiem zmierzchowym.
W ofercie DAM-a pojawiły się też nowe kołowrotki karpiowe
typubigpit zniższej półki cenowej:Quick3SLS (aż10 łożysk),
orazQuick 2wwersjach SLS i LC (oba po 6 łożysk).
DAM, pod wspólną nazwą Camo Vision, pokazał też zestaw
krzeseł i łóżek karpiowych (6 krzeseł, 2 łóżka).
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Fox na nowy sezon
Jak co roku, na początku jesieni, Fox przedstawia swoje nowe produkty
na nadchodzący sezon. Pokaz nowościmiałmiejsce nad zalewem Słok,
w hotelu Wodnik. Oferta karpiowa była bardzo bogata i obejmowała
m.in. akcesoria, jak iwędziska, namioty, łóżka i ubrania.

Zupełną nowościąwofercie angielskiej fir‐
my są markery tyczkowe ze świecącą dio‐
dą, sterowane pilotem. Powinny się one
cieszyć dużą popularnością, ponieważ to
pierwszy tego rodzajumodelna rynku.Za‐
prezentowano też dwa rodzaje powerban‐
kówo różnej pojemności (Halo 96K iHalo
48K). Urządzenia te wykorzystują ogniwa
LiFePo4, które lepiej nadają się do użytku
na wolnym powietrzu niż typowe litowo-
polimerowe.
Sygnalizatory z serii MicronMX doczeka‐
ły się odświeżenia. Wyróżniają się podob‐
nym designem jak topowe RX+. Nowe
Micron MX wyróżnia bardzo widoczna,
wielokolorowa dioda LED4mm.
Zaprezentowany został jeden nowymodel
kołowrotka. To średniej wielkości EOS 10
000Pro zwolnymbiegiem, na 9 łożyskach
imieszczący 320m żyłki 0,33mm.
Bardzo ciekawie prezentowały się nowe se‐
rie wędzisk. Fox Explorer Rods to wędzi‐
ska ze składanym, regulowanym
dolnikiem, który pozwala na łowienie w
dwóch różnych długościach wędziska.

Dolnik może być zablokowany w dwóch pozycjach,
dzięki czemu kij możemieć długość 2,4 lub 3m. Cie‐
kawostką jestmodel4,25 lb (3m),dorzutu rakietą zanę‐
tową. Odświeżona została seria popularnych wędzisk
EOS (także w wersjach teleskopowych), a także zapre‐
zentowane po raz pierwszy karpiówki rzutowe pod
marką Spomb.
Rod pody Foxa od wielu lat cieszą się uznaniem, dla‐
tego fani marki z zainteresowaniem przyjmą nową
odsłonę popularnegoRangera, który teraz oferowany
jest także wwersji camo.
Wśród namiotównowością są: szybko rozkładany Evo
Compact, Easy Brolly, a także dostawka do brolika Ul‐
traBrollyExtension.Nowe łóżka tom.in.DuraliteBed,
którydziękimagnezowo-aluminiowejramieważyzale‐
dwie 8,6 kg.Ma on systemumożliwiający dopięcie śpi‐
wora.



W sieci Ruchu, Kolportera,
i salonach Empik

jest dostępny

www.robertjagielski.pl

W TYCH SKLEPACH ZNAJDZIESZ KARP MAXA

Fox po raz pierwszy zaprezentował kołyskę do odhacza‐
niakarpiCarpmasterCradle (wersje Standard iXL),ma‐
jącą kilka ciekawych rozwiązań polepszających
„obsługę” karpia.
Podczas pokazu można było zapoznać się z nową serią
ubrań: bluz, softsheli, oraz kurtek, w tym ocieplanych.
W ofercie są też buty Black & Orange Mid Boots, oraz
pokrowce na buty i wodery.

AKTUALNOŚCI
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Prologic i Okuma na 2020 r.
W połowie października gościliśmy w Hotelu Narvil w Seroc‐
ku, gdzie firma Svendsen Sport zorganizowała pokaz nowych
produktów na nadchodzący sezon. Nas głównie interesowały
nowościmarek Prologic orazOkuma.

Najważniejszymi premierami Prologica byływędziska, z nową, to‐
pową serią C6 Inspire na czele. Pięknie wykończone karpiówki,
uzbrojonew ultralekkie przelotki Pac Bay, z rękojeściami zarówno
korkowymi, jak i z pianki, dostępne będą jako kije uniwersalne
(AR), jak i do dalekich rzutów (XD). Podobny podział ma od‐
świeżona seria C2 Element (uniwersalne i rzutowe). Do katalogu
trafiły też nowe spody pod nazwą Bomber ST, ażw 3 długościach
i krzywej 5 lbs.

Density i Wrap Up to z kolei nowe żyłki (brązowa, zielona) i ple‐
cionki na szpulach o pojemności 250m. Prologic po raz pierwszy
zaprezentował teżwagi sprężynowe (do27 lub 54kg) i 3 nowemo‐
dele rod podów (w tymbardzo lekki K 3Carbon System zwłókna
węglowego). Spośród sygnalizatorów nowością jest Bat Multi Co‐
lor, bez współpracy z odbiornikiem, za to z możliwością ustawie‐
nia jednego z 6 kolorów diody. Dla fanów jednoosobowych
namiotówPrologic przygotował nowąwersjęXLNT,wraz z opcjo‐
nalną narzutą. Sporo nowości pojawiło się wśród ubrań z serii
Bank Bound,m.in. kurtki, bluzy i nowe czapki.

Okuma to przede wszystkim koło‐
wrotki, chociaż firma po raz pierw‐
szy przedstawiła też budżetowe
wędziskakarpioweC-Fight. Spośród
kołowrotków największe zaintereso‐
wanie wzbudzał Black Bomber
Spod, jak sama nazwa wskazuje,
przeznaczony do rzutu rakietą zanę‐
tową. Inne nowe, już klasyczne mo‐
dele to C-Fight i Atomic Carp.
Odświeżony także został popularny
model big pita Trio Rex, który teraz
nazywa sięT-Rex 7000.
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Baitbox – nowe otwarcie
Kolejny wielki salon wędkarski na mapie Polski
otworzył swoje podwoje 5 października 2019 r.
Byliśmy na oficjalnym otwarciu Centrum
Wędkarskiego Baitbox w nowej lokalizacji, bowiem
salon przeniósł się z centrum Wrocławia na obrzeże
miasta, do Siechnic, na ul. Opolską 30.

Nowy salon robi imponujące wrażenie. Na olbrzymiej powierzchni
600 m2, w imponującym wystroju, znalazły się oferty przede
wszystkim karpiowe, ale również miłośnicy suma i spinningu znajdą
tam coś dla siebie.

Marek karpiowych trudno wręcz zliczyć i to zarówno oferujących
akcesoria, jak i przynęty. Bardzo ciekawie zaprezentowane są
wielkogabarytowe oferty najważniejszych firm (Trakker, Sonik,
Mivardi, Tandem Baits, Fox, Nash, Avid), czyli namioty, łóżka, bagaże
itp., w oddzielnych, pomysłowo zaaranżowanych boksach.
„Niekończąca się” ściana z akcesoriami sąsiaduje z równie bogatą
ofertą przynęt polskich, angielskich i czeskich firm. Do tego setki
wędzisk, kołowrotków, ubrań. Wreszcie pontony, ale także osobny
dział Method Feedera.
Dla tych, którzy jeszcze nie zdążyli odwiedzić nowego Centrum
Baitbox, na zachętę polecamy obejrzenie filmu z otwarcia Salonu,
zamieszczonego w Aktualnościach na portalu karpmax.pl.

AKTUALNOŚCI

Firmowe boksy będą ulubionym
miejscem spotkań karpiarzy

Tu można posiedzieć
i poczuć się niemal jak na zasiadce

Na otwarciu pojawiło się wielu
znamienitych gości, m.in. Ryba i Wasyl

Salon otwarty! Oznajmiają
Andrzej Walczak i Krzysztof Charmuszko

W kadrze zmieściła się niespełna
1/6 ścianki z akcesoriami karpiowymi
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Rybomania 2019 – rodzinny sezon
Rybomania ewoluuje. Co roku stara się nie tylko po‐
dążać za trendami, wyjść naprzeciw oczekiwaniu wy‐
stawców, ale i tych, którzy licznie targi odwiedzają.W
mijającym rokupostawiła na rodzinę, aw szczególno‐
ści tych, którzy w karpiowaniu dopiero stawiają
pierwsze kroki. W tym celu powołaliśmy do życia
Strefę Młodych Łowców, która jest nie tylko działem
w „Karp Maxie”, ale o wiele większym projektem.
Można się było o tym przekonać na targach w Pozna‐
niu, gdzie na naszym stoisku, we współpracy z Rybo‐
manią, odbył się, z mnóstwem atrakcji, Dzień
Młodego Karpiarza. W tym roku ponownie szykuje‐
my coś specjalnego, o szczegółach, jak zwykle, powia‐
domimy na kanałach „Karp Maxa”. Poniżej
podsumowanie działań w 2019 roku, które nadesłała
namRybomania.

Kolejna edycja Rybomanii zbliża sięwielkimi krokami. Poprzedni tour przy‐
niósł sporozmianwstrukturze targów.Zorganizowaliśmytargi tradycyjniew
Poznaniu, a takżewnowych lokalizacjach –Warszawie i Gliwicach. Powięk‐
szyliśmy poznańską Strefę Trendów, uruchomiliśmy Akademię Młodego
Wędkarza i wiele innych. Jednak nie na samych targach nasze działania się
kończą.WszakwędkarstwowPolsce to nie tylko sport czy hobby, ale przede
wszystkimolbrzymia społeczność, którą łączywspólna pasja.
Wminionewakacje udało nam się wcielić w życie kilka pomysłów i akcji z
taką właśnie myślą. Poza naszymi stałymi punktami w rocznym kalenda‐
rzu, czyli m.in. zaangażowanie i obecność na zawodach Srebrny Hak,
wsparliśmynowe inicjatywy i zawody, jak choćby Puchar BurmistrzaWro‐

nek czy International Manyfik Fishing Cham‐
pion.Ważnympunktem lata były zawody chary‐
tatywne „Karpiarze dla Drużyny Szpiku” na
poznańskich Szachtach, któremieliśmyprzyjem‐
ność współorganizować. Dwadzieścia drużyn
zmierzyło się o miejsce w mistrzostwach Polski
PCM 2020, a cały dochód z opłat wpisowych
przeznaczony został na wsparcie fundacji „Dar
Szpiku”. Na tym samym akwenie odbył się Piknik
rodzinny z Rybomanią, a w jego ramach zawody
wędkarskiedlanajmłodszych.Podczaspiknikunie‐
mal 70dziecimiałookazję braćudziałwgrach i za‐

bawach, zgłębić wiedzę na
temat rybw polskichwodach,
nauczyć się i rozpocząć swoją
przygodę z wędką. Zwieńcze‐
niem okresu międzytargowe‐
go była akcja zarybiania
dwóch stawów w Buku, któ‐
rymi opiekuje się lokalna
Młodzieżowa Szkółka Węd‐
karska.Wciągukilku latopie‐
kunom udało się dokonać
wspaniałych rzeczy. Szkółka
liczy już ponad 100 dzieci
żywo zainteresowanych węd‐
karstwem i czynnie biorących
udział w działaniach z nim
związanych. To właśnie dla

nich wpuściliśmy 100 kg ryb do zbiorników, które
znajdują się pod opieką najmłodszych. Widzimy
się już 7–8 grudnia podczas Rybomanii wWarsza‐
wie, na terenie Global Expo. Kolejne nasze spotka‐
nie będzie już w nowym roku, 25–26 stycznia w
Arenie Gliwice. Na koniec Touru szykujemy coś
specjalnego dla wędkarzy, nie tylko w Polsce!
Weekend 6–8 marca to data, którą już należy so‐
bie zarezerwować na Rybomanię w Poznaniu.
Serdecznie zapraszamy wszystkich na moc no‐
wości i świetną okazję, by przygotować się na ko‐
lejny sezon.

AKTUALNOŚCI | NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA Z KARPIOWEGO ŚWIATA
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Wubiegłymrokufirmapostanowiłaprzeprowadzić re‐
branding, czego pierwszym elementem był nowy logo‐
typ oraz zmiana sporej części produktów. Był to świetny
ruch,którypozwoliłprzeprowadzićrewolucję,botochy‐
ba najlepsze słowo w kwestii aktualnej oferty Radicala.
Odnowiono ofertę i w trakcie sezonuna półkach sklepo‐
wychpojawiłysięhaczyki,plecionkiDropBraid,materia‐
ły przyponoweoraz przynęty z serii Beer&BBQ.

oczątek jesieni to dla wielu firm czas prezen-
tacji oferty na następny sezon. Jedną z

pierwszych jest Zebco Europe, którego marką jest
dobrze znany karpiowy Radical. Jest on na rynku
ponad 10 lat i w tym okresie wprowadził wiele
świetnie przyjętych towarów, takich jak: parasole
Mega, sygnalizatory Sensonic czy szeroką ofertę
przynęt o bardzo wdzięcznych nazwach i jeszcze
bardziej przykuwających uwagę
etykietach (Bloody Chicken,
Rubby Dubby, Crazy Clinic).

NOWYKATALOG,
NOWE ROZDANIE

P

RADICAL

9 września światło dzienne ujrzał nowy katalog Zebco Europe,
a wraz z nim oczywiście ten poświęcony karpiarstwu. Na nad‐
chodzący sezonproducent zTostedtpodHamburgiemzaserwował
m.in. żyłki, plecionki, elementy zestawówkońcowychorazwskaźniki
brania.Kolejna partia sprzętu to 2modelewędzisk, 3 opcje kołowrot‐
ków oraz wyjątkowo interesujący namiot, który swoją ceną może za‐
wojowaćpolski rynek.
Produktami wartymi szczególnej uwagi są m.in. 8-splotowe
plecionkiDropBraid, którebardzodobrze toną.Materiałwy‐
stępuje w dwóch rozmiarach oraz nawojach (0,25 / 0,35 mm

oraz 400 / 1200). Kolejne linki to fluorocarbon Fluoro Filament,
któryświetnienadajesiędodalekichrzutów,adzięki swoimparametrombez
problemuukładasięnadnie.Następneprodukty,którewartowskazać, tocała
linia haków, które przygotowano w 6 najbardziej pożądanych modelach
(Longshank, Wide Gape Strong, Wide Gape, Continental, Chodda, Curve‐
shank). Warto podkreślić również, że większość nowych opakowań została
wykonana z przyjaznych środowiskuopakowańpochodzących z recyklingu.
Oprócz znajdującego się na opakowaniach logotypu eco friendly podobną
deklarację znajdziemynaoficjalnymprofilumarki:
Wszyscy jesteśmy świadomi, że musimy odpowiednio gospodarować od‐
padami.My jakoRadical również zdecydowaliśmy się postawićnaproduk‐
ty z materiałów pochodzących z recyklingu. Nie tylko design tych
opakowań jest bardzo fajny, ale pozwala znacząco obniżyć udział plastiku.
W tego typu opakowaniach znajdziecie żyłki, plecionki, materiały przypo‐
nowe iPVAoraznowewskaźniki brań–FreeClimber.Teostatniewystępu‐
ją w dwóchwariantach z łańcuchem oraz na sztywnym ramieniu. Ponadto

Nanowy sezon
Radical wprowadził
3modele kołowrot‐
ków, w tym topową

konstrukcję,
Insist Slow

Wędkarzy z pewnością zainteresują
przynęty z serii Beer&BBQ

Wofercie znajduje się linia hakóww 6modelach:
Longshank,Wide Gape Strong,Wide Gape, Conti‐
nental, Chodda, Curveshank
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Insist Bivvy to bardzo komfor‐
towa „jedynka”, gdzie spokojnie
zmieścimy łóżko, krzesło, stolik
czy wszystkie potrzebne bagaże

Po kilku latach obecności z katalogu Radicala zniknął model Old School, w za‐
mian pojawiły się korkowe Insist oraz czarne wędziska z dzielonym dolnikiem
(abbreviated)BlackSession.WramachmodeluBlackSessionmamydodyspozy‐
cji4konfiguracje,wtymmodelrzutowyoparametrach13fti3,5 lbs. Jeślipołą‐
czymy to z zastosowanymi przelotkami antysplątaniowymi Seaguide,
otrzymamyświetnąbrońnacorazpopularniejszychwostatnichlatachłowi‐
skach rzutowych.Co ciekawe, cenawędek jest bardzokonkurencyjna, po‐
nieważ zarówno Insist, jak i Black Session katalogowo będzie kosztować
435 zł (każdymodel).OpróczwędziskRadicalwprowadził 3modele koło‐
wrotków:AfterDarkBR,BlackSessionBigPitorazInsistSlow.Tworzącje,fir‐
mapostawiłanastworzeniewytrzymałegoidobrzewyposażonegosprzętu,przy
zachowaniuoptymalnychcen. InsistSlow,który jest topowymegzemplarzembę‐
dzie kosztował około 520 zł. Więcej informacji na temat Insist Slow oraz Black
SessionBitPitznajdzieciewfilmowejrecenzji,któraznajdujesięnakanaleYouTu‐
be magazynu „Karp Max”. Wreszcie, Insist Bivvy. Jest to nowy model namiotu,
któregokonstrukcja zostałaopartanacentralnymmocowaniupałąków.Wprak‐
tyce oznacza to dużo większą wytrzymałość konstrukcji, lepsze odprowadzanie
wody, która spływa, nie zatrzymując sięw zagłębieniach. Insist został wykonany
zmateriału o wodoodporności na poziomie 10 000mm słupa wody, zaś szwy
podklejono taśmą. Kolejne cechy tego namiotu to 4 rolowane okna plus drzwi,
gdziena3znichotrzymujemyplastikoweokna,asamamoskitiera jestwykona‐
na z wytrzymałego podgumowanego materiału. Pozostaje jeszcze podać wy‐
miary tegodomku,a tewyglądająnastępująco:235×300×150cm. InsistBivvy
tobardzokomfortowa„jedynka”,gdziespokojnieumieścimyłóżko,krzesło, sto‐
lik czywszystkie potrzebne bagaże.
Do tej pory Radical nie oferował narzut, jednak na sezon 2020 wprowadzono
WinterSkindlamodelu Insist.
Na koniec to, co chyba ciekawi najbardziej – cena. Tutaj
trzebaprzyznać, żeRadical stanął nawysokości zadania
i stworzyłnamiotwbardzokonkurencyjnej cenie. Suge‐
rowana cena detaliczna namiotu Insist zaczyna się od
1770zł, anarzuty765zł.
Analizując katalog marki Radical na sezon 2020 trzeba
przyznać, żefirmaodrobiłapracędomowąimożepowal‐
czyćomiejscewekwipunkupolskichkarpiarzy.

Wramachmodelu Black Sessionmamy do dyspozycji
4 konfiguracje, w tymmodel rzutowy o parametrach 13 ft i 3,5 lbs.

Wędzisko Insist, wyposażone w korkowy dolnik, zastępu‐
jemodel Old School i jest oferowany, podobnie jako pozo‐
stałe wędziska, w bardzo konkurencyjnej cenie

Ciekawą ofertą są
nowewskaźniki brań
– Free Climber

karpiarze mają możliwość dokupienia dodatkowego łańcucha, róż‐
nokolorowychgłówekczydociążeń.Cociekawe,Radicalnieprzy‐
gotował gotowego zestawu wskaźników, jak to często bywa.
Jednak jest to przemyślana decyzja i przedstawiciele marki
stwierdzili, że jest toukłonwstronękarpiarzy,którzy terazwpeł‐

ni mogą zadecydować, jakie kolory i jakie konfigu‐
racje chcąwybrać.

Mocną pozycję w ofercie firmy Radical
zajmują innowacyjne sygnalizatory Sensonic



hyba każdy miłośnik Method Feedera stanął nieraz przed
dylematem, co założyć na haczyk. Wybór przynęt jest, jak
wiadomo ogromny. Miękkie lub twarde pellety, kulki, pop-

upy naturalne i sztuczne przynęty. Wybór jest olbrzymi, ale sugerując
się np. porą roku lub gatunkami, które chcemy łowić, na pewno uda
się dokonać wyboru. No właśnie, jak już uporamy się z wyborem tej
jedynej i doskonałej przynęty, znów nasuwa się pytanie: jak ją uzbroić
i w jakiej formie podać ją rybom pod nos? Postaramy się przybliżyć i
rozjaśnić pojawiające się dylematy. Sposób podania, jak wiadomo, ma
również znaczenie, a czasem może być kluczowy.
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Obecniewwędkarskiej stołówce istnieje co najmniej kilkanaście sposobów
prezentacji przynęty. Włos ze stoperem karpiowym, bagnetem, wkrętem,
szpilką, gumką, gumką mocowaną bezpośrednio do haka, klipsy i wszela‐
kie agrafki do przynęt żywych. To tylko mały fragment wiecznych wybo‐
rów, przed jakimi staje wędkarz. Od przybytku głowa boli i czasemma się
wrażenie, że chciałoby się zakopać pod ziemię lub wrócić do czasów, gdzie
wyboru, co i jak założyć na haczyk, niemieliśmywcale.

GUMA JEDNAK PĲE
Łowienie na gumkę jest popularne wśród łowiących na Methodę. Warto
pamiętać jednak o pewnej regule. Gumka to jedyne i skuteczne rozwiązanie
dlamałych i twardychpelletów, którychnie da się rozwiercić i które niemają
dziurki. Często jednak obserwujemy wędkarzy, którzy stosują gumkę bez
względuna rodzaj stosowanej przynęty. To duży błąd. Jeśli ryby sąw amoku
i biorą co kilka minut, takie rozwiązanie może i będzie dobre, ponieważ
przynęta nie zdąży się rozpuścić. Z reguły jednak już tak różowo nie jest.
Zalegająca w wodzie miękka przynęta zwyczajnie zacznie się rozpuszczać,
więc zsunie się z gumki, a w najgorszym przypadku gumka przetnie mię‐
ciutką przynętę, i siłą rzeczy zleci ona z haka. Jest to efekt tak zwanej ścisłej
gumki. Dużą rolę będzie pełnił również kształt przynęty. Z owalnych i wal‐

tekst | foto: MARCIN CIEŚLAK
I TOMEK SIKORSKI

Karpik na „cukierka” z gumką

Dużą kulkę lepiej
uzbroić bagnetem
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cowatych „cukierków” gumka już tak łatwo się nie zsu‐
nie, nawet po częściowym rozpuszczeniu przynęty. Za‐
pamiętajmy – gumkę obojętnie czy na włosie, czy
bezpośrednio na haku, stosujemy do twardych i niena‐
wierconych pelletów.
Jeśli chodzi o łowienie na gumkę, to rzeczywiście może
ona być czasem ostatnią deską ratunku, nawet gdy nie
mamy włosa – wtedy wystarczy przełożyć przez haczyk
bądź przebić tasiemkę gumki pośrodku.Wtedy również
skutecznie założymy twardy pellet na haczyk. Takie
mocno amatorskie rozwiązanie stosujemy już w przy‐
padku jakiejś większej „awarii”, np. zapomnienia przy‐
ponów zwłosem.

KOPIE I BAGNETY
Wspólnymmianownikiem bagnetów, wkrętów lub szpi‐
leczek jest to, że zawsze montowane są na tak zwanym
włosie. Zwłosem, który na końcuma jedno zwymienio‐
nychmocowań, sprawa jest dużoprostsza.Mocowania te
będą nadawać się do przynęt miękkich i części pelletów
twardych, a także kulek. Bagnety, podobnie jak szpilki,
sprawdzą się oczywiście do wszystkich softów, o których
mogliście przeczytać kilka linijek wyżej. Nie jest to takie
oczywiste, ponieważ czasem widywaliśmy nad wodą
amatorów Methody, którzy softy próbowali nadziewać
bezpośrednio na haczyk. Jest to niedobre rozwiązanie,
a szansa skutecznego mocowania przynęty w ten spo‐
sób wynosi jeden do miliona. Skutkuje to przeważnie
gubieniem przynęty już na brzegu, co na ogół budzi fru‐
strację i licznenegatywnewpisynagrupachwędkarskich.
Czasem słusznie, bo wędkarze uważają, że jeśli coś nazy‐
wa się hookbait softpellet itp., to powinno się dać założyć
na haczyk. Co innego hasła reklamowe, a co innego rze‐

czywistość. Nadziewając bezpośrednio, na
przeważnie gruby haczyk doMethody, naru‐
szamy strukturę i wszystko się rozpada. Jeśli
nie na brzegu, to gdy tylko pellet zanętowy z
podajnika zacznie pracować.Marne są wtedy
szanse na jakiekolwiek brania. Zastosowanie
metalowych lub plastikowych bagnetów jest
już sprawą indywidualną. Włos zakończony
wkrętem będzie idealny do wszelkich twar‐
dych i większych kulek, które dadzą się na‐
wiercić lub przedziurawić. Na kulki też
przecież łowimy Methodą. Warto w swoim
arsenalemieć kilka rozmiarów haków zakoń‐
czonychwłosemzwkrętem lub szpilką.

Miękkie pellety warto
nabijać na szpilkę

Trzy robaki idealnie sprawdzą się
podane bezpośrednio na haku

Włos w Methodzie gwarantuje
brania takich ryb
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Stosowanie bagnetów dla twardych pelletów jest oczywiście możliwe, jeśli
twardy pellet ma fabryczną dziurkę. Wtedy spokojnie możemy zastosować
opcję ze wspomnianym wyżej bagnetem lub włos po przeciągnięciu przez
dziurkę, zablokować stoperem do kulek. Szpilki też będą dobre, jeśli chcemy
zastosowaćmiękkieziarnakukurydzy lubgrochu.Toniecozapomnianyspo‐
sóbprezentacji przynęt, a szkoda,bo jestowiele skuteczniejszyniżpopularne
nadziewanie nahaczyk.

HAK W SMAK
Wydawać by się mogło, że mając tyle możliwości prezentacji przynęty
bez sensu jest kombinowanie z nadziewaniem przynęt bezpośrednio na
hak. Poniekąd to prawda, ale wyjątkiem będzie stosowanie jako wabika
żywych robaków. Tu oczywiściemożemy skorzystać z gotowych klipsów
i agrafek do przynęt, ale nasze doświadczenia pokazują, że dużo bardziej
skuteczna będzie jednak bezpośrednia prezentacja. Zaczepione za ko‐
niuszek białe lub barwione robaki wiją się i są bardzo ruchliwe. Dość
szybko wyskakują z podajnika, ale wtedy właśnie następuje najwięcej
brań. Zaletą z kolei rozwiązania z agrafką do robaków jest zdecydowanie
to, że łowiąc nawet na dość niewielki haczyk, na taką
agrafkę możemy nanizać bardzo dużo robaków, bia‐
łych i czasem czerwonych, które z takiej agrafki nam
nie uciekną.

NA WŁOS CZY POD WŁOS?
Na koniec zostawiliśmy absolutną kla‐
sykę. Zdecydowanie najlepszą i budzą‐
cą u ryb najmniej podejrzeń jest
metoda włosowa, bez żadnych sztyw‐
nych bagnetów, klipsów, gumek i wsze‐
lakich wynalazków. Igłą przeciągamy

klasyczny włos z pętelką przez pellety, kulki, a nawet kukurydzę, groch itp.
Wszystko zakańczamy specjalnymmałym i nie rzucającym się w oczy sto‐
perkiem. To najlepszy sposób do mocowania pojedynczych przynęt, ale
także bałwanków, również wszelkiej maści kombinacji tonąca–pływająca.
Długość włosa również może mieć znaczenie. Tak jak w innych odmia‐
nach wędkarstwa znaczenie ma długość przyponu, także wMethod Fe‐
ederze, takie znaczenie może mieć długość przyponu. Szczególnie przy
przynętach mających tuż po dotarciu na dno unieść się z podajnika.
W ciągu kilku już sezonów wędkowania na Methodę przetestowaliśmy
wszystkie dostępne mocowania i przy okazji wszelkiej maści rodzaj i dłu‐
gość przyponów – wyszliśmy z założenia, że najlepszym sposobem prze‐
chowywania naszych skarbów są pudełka z krążkami. Nie obowiązuje nas
wtedy żadna dyscyplina, jeśli chodzi o długość itp. To chyba najprostszy
i najskuteczniejszy sposób na przechowywanie przyponów zakończo‐
nych hakami z różnymi mocowaniami przynęt. Warto przed kolejnym
sezonem zMethodą być przygotowanym na różne sytuacje i sprawdzić,
jakie mocowanie przynęty sprawdza się na naszym ulubionym łowisku.
Diabeł, jak zwykle, tkwi w szczegółach. Życzymy sporej ilości wędkar‐
skich prezentów pod choinką.

Prosto i skutecznie pellet
10 mm na gumce

Najlepszy sposób przechowywania
różnych przyponów

Zestaw przyponów z agrafką.
Zmieści się na nich kilkanaście robaków
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Dynamite baits

Speedy’s Washters
Nowa seria washtersów zaprojektowana we
współpracy z czołowym zawodnikiem match-
owym, Nickiem Speedem. Unikatowa kombi‐
nacja smaków, aromatów iolei eterycznych two‐
rzy bardzo łowną i atrakcyjną dla ryb przynętę.
Idealnedomontowanianakolce, bądźgumki.
Dołączona buteleczka z boosterem. Dostęp‐
ne w 3 kolorach, dwóch wielkościach: 5mm
i 7mm. Sugerowana cena detaliczna: 17 zł.
www.normark.pl

jaxon

Kołowrotek Neo Method Feeder
Klasyką w tej metodzie połowu jest stosowanie kołowrotków
z przednim hamulcem. Kołowrotek Neo to właśnie taka kon‐
strukcja, w nowoczesnym i ekskluzywnym wydaniu. Prze‐
kładnia ślimakowa zapewnia idealny nawój żyłki na szpuli,
której średnicę poszerzono w celu osiągnięcia komfortowego
ułożenia linki i polepszenia właściwości rzutowych. Dodat‐
kiem konstrukcyjnym, na który należy zwrócić uwagę, jest
plastikowy kołnierz przesuwający się po rotorze – ta innowa‐
cja ogranicza możliwość wplątania się żyłki pod szpulę. Płyn‐
na praca tego kołowrotka jest wspomagana przez 6 łożysk, z
zastosowaniem łożyskaoporowegoOWC.Dostępnywdwóch
najpopularniejszych rozmiarach – 300 i 400.
www.jaxon.pl

Ron thomson

Wędziska Over The Top Feeder
Te opracowanewWielkiej Brytanii wędziskamają blanki zwłóknawę‐
glowego 24T. Zbrojenie stanowią lekkie przelotki i zakręcanemocowa‐
nie kołowrotka. Uchwyty wykonane są z wysokiej jakości korka i
japońskiej pianki EVA. Do wędziska dołączony jest zestaw 4 szczytó‐
wek z włókna szklanego. Serię tworzą 3 kije 2 + 1 składowe o długo‐
ściach 270 cm, 300 cm i 330 cm. Ciężar wyrzutu dla każdego z nich to
10–60 g. Sugerowana cena detaliczna: 182 zł – 205 zł.
www.prologicfishing.com

browning

Siatka Carp King
Siatki te mają wszystkie cechy, które są nieodzowne w nowocze‐
snym wędkarstwie karpiowym: gęsty, wytrzymały materiał, moc‐
ne, metalowe obręcze w całości pokryte otuliną oraz szerokie
wejście o wymiarach 50 × 55 cm, do szybkiegowkładania ryb. Su‐
gerowana cena detaliczna: od 303 zł.
www.zebco-europe.biz/pl
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Wędziska Genesis Pro Method Feeder
Rośnie fala zainteresowania niezwykle skuteczną techniką łowienia „naMeto‐
dę”.W ofercie Jaxona zwiększa się też liczba wędzisk przeznaczonych do poło‐
wów z wykorzystaniem formy i koszyczka. Są to wędziska w klasycznym
zakresie długości: od 2,70 m do 3,60 m, w dwóch klasach ciężaru rzutowego:
45 g i 60 g.Wyraźniewysmuklone, eleganckie blankimająwystarczającą rezer‐
wę mocy, by umożliwić skuteczne lądowanie dużych karpi. Czułe, wymienne
szczytówki są w stanie pokazać każde branie.
www.jaxon.pl

okuma

Kołowrotek Carbonite Match
Wewnętrzu odpornego na korozję, grafitowego korpusu
płynniepracujeprecyzyjnaprzekładnia eliptycznawspar‐
ta na 2 łożyskach kulkowych, w tym na łożysku oporo‐
wym Quick-Set. Przełożenie wynosi 5,0:1. Rotor CFR –
wywołuje wirowy przepływ powietrza osuszający koło‐
wrotek w czasie zwijania. Nawój wynosi 71 cm. Model
wyposażony jest w płytką, grafitową szpulę główną typu
Match oraz zapasową szpulę grafitową o standardowej
głębokości. Pojemność dla żyłki o średnicy 0,18mmwy‐
nosi 100m. Sugerowana cena detaliczna: 120 zł.
www.okumafishing.eu

browning

Torba Sphere Cooler
Torby i pokrowce Sphere wykonane są z najwyższej jakości specjali‐
stycznegomateriału PVC, wykończonegowwyraźny efekt włóknawę‐
glowego. Kształt torby pozwala wygodnie przewozić je na taczce
transportowej. Podwójne zamki oraz klapa na górze ułatwiają dostęp i
częściowe otwarcie torby. Pojemność 22 l mieści 6 standardowych
pudełek na przynęty. Torba jest w całości wyłożona folią termiczną
z wzmocnionym spodem dla ochrony. Wyposażona w wygodne
rączki transportowe. Sugerowana cena de‐
taliczna: od 154 zł.
www.zebco-europe.biz/pl

mivardi

Kołowrotek Methodix
Średniej wielkości kołowrotek o lekkim i mocnym korpusie
grafitowym. Ma precyzyjnie wyważony podwójny uchwyt
oraz zbalansowanykomputerowowirnik.Kołowrotek jestwy‐
posażony w 8 łożysk kulkowych, wałek zapobiegający przed
skręcaniem i szpulę obrabianą CNCdo długich rzutów. Koło‐
wrotek ten jest idealny do połowuMethodą oraz klasycznym
feederem.Wzestawiezkołowrotkiemznajduje się równieżza‐
pasowa szpula. Ilość łożysk: 7+1.Wielkość: 4000 / 5000. Suge‐
rowana cena detaliczna: od 169,90 zł.
www.mivardi.com
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Michał Łukoś z Libiąża (16 lat) jest łowcą karpia pełnołuskiego
21 kg. Złowił go16.08.2019r.wŁowiskuStarorzekana2ziarnaScopexCarp
OldSchool+pop-upPelzer.Sprzęt:wędziskoMikado3,0m/3lb;kołowrotek
DaiwaEmblem; żyłkaPB0,38mm;przyponQuicksilver 35 lb; haczykPelzer
nr4; ciężarekkamień; zestawbezpieczny.

PARADA MŁODYCH ŁOWCÓW

AntekWarcholski (14 lat) zapewne długo będzie pamiętał datę
16 lipca 2019 r., bowiem tegodnia, awłaściwie nocą, o godz. 1.50wyholo‐
wał wielkiego lustrzenia o wadze 21,5 kg. Było to podczas 4-dniowej za‐
siadki nad JezioremMiłoszewskim. Jako przynęty Antek użył bałwanka
z kulekWarmuz Baits (Ananas) i Mivardi (Devil Squid). Sprzęt: wędzi‐
sko Mivardi Nuclear Carp 3,60 m / 3 lb; kołowrotek Mivardi Omicron;
żyłkaMikado Territory Red Line 0,35 mm; przypon PB SilkWire 20 lb;
haczyk Nash Claw nr 4; ciężarekMikado 90 g; zestaw bezpieczny.

21,50

Mariusz Klawczyński z Gniewkowa (15 lat) jest dumnym
łowcą karpia ważącego 19,1 kg. Ryba została złowiona 14.07.2019 r.
w Łowisku Mochelek Lisewo Kościelne. Przynętą był bałwanek z ku‐
lek firmy Meus, a zanętą ok. 3 kg kulek. Sprzęt: wędzisko Prologic
C1; kołowrotek Okuma Synex; żyłka Korda Adrenaline 0,33 mm; ha‐
czyk Fox LC nr 4; ciężarek 100 g.

19,10

Karp 18,2 kg złowiony przez Huberta Szybickiego (17 lat)
wziąłna18-mmkulkęMorwafirmyMeus, podczas3-dniowej zasiadkina
Łowisku Zgoda (ryba została złowiona 29.06.2019 r.). Sprzęt: wędzisko
Daiwa BlackWidow; kołowrotekDaiwa; żyłka Shimano; haczyk nr 2.

18,20

Karol Perużyński (13 lat) 27.07.2019 r. w Zbiorniku Dębowa
złowił karpia 17,5 kg. Przynętą była kulka Tandem Baits o smaku
truskawkowym. Sprzęt: wędzisko Zafira Carp; kołowrotek Jaxon;
żyłka York 0,30 mm; haczyk York nr 4; ciężarek 50 g.

17,50

Dominik Czarnecki z Lublina (14 lat) jest łowcą amura o wa‐
dze 17 kg. Dokonał tego 6.08.2019 r. na łowisku w Rogóźnie. Przynę‐
tą była śliwka, zaś łowisko było nęcone śliwkami i kukurydzą. Sprzęt:
wędzisko Daiwa 3,60 m / 3 lb; kołowrotek DAMQuick 570; żyłka TB
0,35 mm; haczyk TB nr 4; ciężarek 110 g.

17,00

21,00

OK?
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BartłomiejDankiewicz (11 lat) KacperSikora (14 lat) WojtekWasikowski (5 lat)

WitoldMłodzieniak (13 lat)

WiktorWojnar (14 lat) KajetanKowalczyk (7 lat)

ArkadiuszŚwistek (14 lat)

JagodaJóźwiak (8 lat) MaciejPawliczek (15 lat)

14,50 12,0012,30

10,70

9,60

10,0010,60

5,509,00

STREFA MŁODYCH

Mikołaj Piwowarski z Przecławia (14 lat) zgłosił do Parady
Młodych Łowców pięknego lustrzenia o masie 15,6 kg. Mikołaj zło‐
wił go 16.07.2019 r. w Łowisku Jarosławki na orzecha tygrysiego.
Sprzęt: wędzisko MAD D-Fender; kołowrotek DAM Quick SLS
570FS; żyłkaMikado Territory Red Line 0,35 mm; haczyk Fox Curve
Shank nr 4; ciężarek 100 g.

15,60

Jacek Czogalla (15 lat) w Łowisku Sazan złowił karpia 15 kg.
Przynętą byłą kukurydza. Sprzęt: wędzisko Daiwa Ninja; kołowrotek
Okuma Axeon; żyłka Shimano 0,35 mm; haczyk Pallatrax nr 4.

15,00
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pędzając nad wodą znaczną część życia, w oczywi‐
sty sposób prowokujemy pojawianie się wielu wąt‐
pliwości i dylematów dotyczących karpiowania.

Podczas bezrybnych, wymagających i uciążliwych zasiadek,
przychodzą do głowy pytania, które, niestety, w jakiejś części
będą musiały pozostać bez odpowiedzi. I nawet wysoki po‐
ziom rozwoju technologii i posiadanie wysokiej klasy urzą‐
dzeń i sprzętu, nie rozwieje wszystkich wątpliwości i nie
przyczyni się do udzielenia odpowiedzi nawszystkie nurtują‐
ce nas pytania.
Nie oznacza to, że jesteśmy całkowicie bezbronni wobec nie‐
odgadnionej do końca natury, a nasze sukcesy to wyłącznie
splot różnych bardziej lub mniej sprzyjających okoliczności.
Tak na pewno nie jest. Warto się dokształcać, zdobywać do‐
świadczenie, nie zrażać się niepowodzeniami. Pamiętajmy, że
każda zasiadka, nawet ta, która nie zakończyła się sukcesem,
przybliża nas do odkrywania zasad funkcjonowania karpio‐
wego, podwodnego świata. Z każdej powinniśmy wyciągnąć
wnioskinaprzyszłość. Śmiało stawiamtezę, że sukces ipowo‐
dzenie w karpiowaniu to z jednej strony coś, co jest od nas
niezależne, a więc sprzyjające nam szczęście, z drugiej jednak
rzecz od nas w dużejmierze zależna, tj. solidnywarsztat.
Przy tej okazji namyśl przychodzimi jedna z zasiadek, która
stała się moim udziałem jakiś czas temu. Była końcówka
wiosny, przyroda pokazywała swoje piękno w pełnej krasie.
Zasiadka odbywała się nad jeziorem, które okazało się jedną
z moich największych zagadek. Było piękne, ale niezwykle

S
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Dobra przynęta to również
jeden z czynników
decydujących o sukcesie

Zestaw, dzięki któremu
udałomi się wspomóc
szczęście

trudne. Wiedziałem, że pływają tam karpie stare
i duże. Niestety, cyprinusy omijały skrzętnie
moje zestawy. Wieczorem słyszałem spławy, raz
w jednej części jeziora, raz w drugiej.Wnocywi‐
działem karpia spławiającego się niedaleko sta‐
rannie skonstruowanych i położonych zestawów.
Byłem przekonany, że ten karp wreszcie będzie
mój. Długo na niego czekałem. Niestety, rano po
przebudzeniuuświadomiłemsobie, że karp jednak
nie połknął haczyka. A może jednak połknął, ale
wypluł go z powrotem? Oglądając filmy kręcone
pod wodą, na których możemy zaobserwować
brania i zachowanie ryb, łatwo jest dojść do wnio‐
sku, żewgruncie rzeczymało jeszczewiemyo sku‐
tecznych zestawach. Oczywiście, w miarę
możliwości ulepszamy je, dostosowujemy do uwa‐
runkowań biologicznych i zachowań karpi. Nie‐
stety, karpie w dalszym ciągu są w stanie nas
przechytrzyć. Swoją drogą, może to i dobrze.
Dzięki temu pasja, którą jest karpiarstwo, tak
wciąga, a każda zasiadka powoduje nowe dresz‐
cze emocji. Pamiętam serię filmów podwodnych,
nakręconych przez znaną angielską firmę, na któ‐
rych widać, jak doświadczeni karpiarze, mimo
stosowania wszelkiego rodzaju akcesoriów kar‐
piowych, nie mogą skutecznie zaciąć ryby. Mając
przed oczami takie sceny, wielokrotnie zadawałem
sobie pytania, które pozostały bez odpowiedzi: ile
karpi wypluło mój zestaw, podczas gdy mnie wy‐
dawało się, że ryby poprostu nie biorą?Czywmo‐
jej dotychczasowej karierze wędkarskiej złowiłem
tylko te najmniej ostrożne ryby?Dlaczego podczas
jednej zasiadki jestem w stanie złowić trzy ryby
dziennie, a podczas innej żaden karp nie połyka
haczyka, mimo identycznych warunków pogodo‐
wych i podobnych warunków łowienia? Ile ryb‐
nych okazów, tych najostrożniejszych, nie zostało
jeszcze złowionych i jakiemają rozmiary?
Jak jużwspomniałemnawstępie artykułu, brania
to wypadkowa wielu kwestii. Z uwagi na wielość
i niekiedy złożoność pytań pozostających ciągle
jeszcze bez odpowiedzi, należy skonstatować, że
czasami o skutecznym łowieniu decyduje po pro‐
stu szczęście. Nie wiemy, dlaczego, mimo zdawa‐
łoby się dopracowanejmetody łowienia, niemamy
upragnionego brania. Prawdopodobniewydarzyło
się coś lub coś się nie wydarzyło, na cowpływu nie
mieliśmy, boniemogliśmygomieć.Czasemnawet
najlepszym wędkarzom najzwyczajniej w świecie
ryby nie biorą. Mają doświadczenie, umiejętności,

sprzęt, ale brakuje im szczęścia. Natomiast czasem karpia udaje się złowić
tym, którzy na rybach są pierwszy raz. Złowili, ponieważ uśmiechnęło się
do nich szczęście. Zasadnicza różnica polega jednak na tym, że tak jak ci
drudzy rzadko szybko ponawiają swój sukces, tak pierwsi wkrótce udo‐
wadniają, że potrafią jednak skutecznie łowić. Dlaczego zwracam na to
uwagę? Dlatego, że chcę was przekonać, że szczęściu trzeba dopomóc, że
szczęście szczęściem, ale licząc tylko na ślepy traf nic nie osiągniemy, a po‐
głębiając i doskonaląc swoje umiejętności jesteśmy w stanie zdobyć na‐

prawdę wiele. Znam kilku naprawdę dobrych
wędkarzy, którzy są w stanie powtarzać wielokrotnie
swoje sukcesy. Niezależnie od pogody, chimeryczności
ryb, sąw staniewypracowaćbranie praktycznie zawsze.
Oczywiście czasem, jak już zaznaczyłem wcześniej,
również i oni wracają pokonani, ale zdarza się to na‐
prawdę rzadko.Każda zasiadkauczy, a z doświadczenia
wiem, że te bezrybne – najbardziej. To właśnie dzięki
nim dzisiaj jestem na takim etapie karpiowej przygody,
kiedy to łącząc różne fakty i informacje oraz używając
czasem bardzo specyficznych metod łowienia, często
jestemwstanie „wydłubać” rybę, nawetmimoprzeciw‐
ności losu.Namoje SZCZĘŚCIEnigdy nie pozwoliłem
sobie wmówić, że w łowieniu chodzi przedewszystkim
o SZCZĘŚCIE. Ono może sprzyjać lub nie, ale zdecy‐
dowanie losowi można pomóc, a nawet zmienić jego
bieg. Na pewno nie załamywać się po jednym czy dru‐
gim niepowodzeniu. Trzeba się doskonalić i dopraco‐
wywać różne elementy zasiadki, tak by mieć poczucie,
że zrobiło się wszystko, co można było, by dopomóc
szczęściu.
Zdecydowałem się napisać ten tekst, ponieważ wiem,
jak łatwo na początku przygody z rybami jest się zrazić.
Szczególniewmłodymwieku, kiedyniewątpliwie trud‐
niej znosi się porażki. Mam nadzieję jednak – że w
związku zniepowodzeniami targająwami jakieś rozter‐
ki – zmienicie od dzisiaj swoje nastawienie do karpio‐
wania. Skupicie się na dopracowywaniu technik
połowu, żeby mieć pewność, że zrobiliście co w waszej
mocy, by pomóc losowi. Kończącmoją historię o trud‐
nym połowie na wymagającym jeziorze, muszę nad‐
mienić, że na kolejnej zasiadce, nad tym właśnie
jeziorem, złowiłem cztery karpie. Byćmoże wśród tych
ryb był karp, który na poprzedniej zasiadce spławił się
nadmoim zestawem?

OK?

Dobrze wybrana miejscówka
to klucz do sukcesu!

Szczęście to również czas
spędzony w takim otoczeniu
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piątek, drugiego sierpnia wróciłem do domu po zasiadce ży‐
cia, o której nie zapomnę przez długi czas. Jezioro Smolno,
woda dla konesera, która mówiąc krótko potrafi „skopać

dupę” karpiarzowi i nauczyć go cierpliwości i pokory. Zbiornik, który
obdarował mnie już wcześniej wspaniałymi rybami, ale nie należały one
do olbrzymów, oprócz oczywiście amura, który odwiedził mnie w ze‐
szłym sezonie.
Karpie, niestety, nie chciały przekroczyć 8 kg, ale po tej zasiadce, mogę
sobie powiedzieć: „Kacper, udało ci się”. Jezioro Smolno odwiedzałem
już trzykrotnie, więc postanowiłem, że pojadę i czwarty raz. To była naj‐
lepsza decyzja w moim dotychczasowym, osiemnastoletnim życiu. Na
początku roku postanowiłem, że w tym sezonie zrobię wszystko, żeby
pobić swoje PB i spędzić jak najwięcej czasu nad wodą. Pomyślałem so‐
bie, że idealną okazją do spełnienia tych marzeń będzie wyjazd nad je‐
zioro Smolno. Przyjechałem nad jezioro w poniedziałek i po rozmowie z
panem Czarkiem postanowiłem postawić wszystkie trzy zestawy z pra‐

wej strony, gdyż dowiedziałem się, że ryby uaktywniły się właśnie po tej
stronie zbiornika. Pierwszej doby nic się nie wydarzyło, wszystko zaczę‐
ło się w nocy na drugą dobę. Po spince dużej ryby, która wyprostowała
mi haczyk, rankiemwylądował umnie piękny 13-kilogramowypełnołu‐
ski, ale to był dopiero początek. Prawy zestaw nie przynosił efektu już
drugą dobę, więc zmieniłem jego położenie i to była naprawdę dobra de‐
cyzja. Następnego dnia o godzinie 5.05 ze snu wybudza mnie powolna
rola ze środkowego zestawu. Po ponad 30-minutowym holu pokazał się.
Był to wielki, starymieszkaniec tejże wody nie widziany przez właścicie‐
la od 3–4 lat. Po sesji i wypuszczeniu staruszka, do kolejnegowzrostu ad‐
renaliny doprowadza mnie branie do brzegu z prawego zestawu.

STREFA MŁODYCH

Po drabinie do domu

W
W oczekiwaniu na kolejny odjazd



Niestety, gdy podniosłem kij, rybki już nie było. Wy‐
wózka i powrót do spania i o godzinie 12.00 branie ze
środkowego zestawu. Witam się z karpikiem o wadze
11,7 kg. Nie musiałem długo czekać na następne bra‐
nie, ponieważ nie minęły 3 godziny i z miejsca, które
znalazłem poprzedniego wieczoru wyjeżdża rodzynek,
czyli 8-kilogramowy karpik. Około godziny 21.00, sie‐
dząc przy ognisku, ponownie usłyszałem dźwięk sy‐
gnalizatora. Było to branie do brzegu z prawego kija.
Niestety, po podniesieniu wędki rybki znów nie ma.
Szybka wywózka i wracam do ogniska oraz wspólnej
rozmowy ze znajomymi i z panem Czarkiem.
Noc była spokojna do godziny 5.00 rano. O tej właśnie
godzinie sygnalizatory zagrały, zaczęła się walka życia.
Ryba była tak silna, że nie byłemw stanie jej zatrzymać
nawet na moment, i w ten właśnie sposób przejechała
z prawej strony na lewą stronę jeziora i zaparkowała w
trzcinach. Popłynęliśmy po nią, zszedłem z pontonu i
wszedłem z podbierakiemw trzciny. Patrzę i jest! Pięk‐
ny pełnołuski „koń”, stoi pomiędzy trzcinami i grzecz‐

nie na mnie czeka. Jednak, kiedy poczuł
moją rękę na swoim grzbiecie, wpłynął
jeszcze głębiejw rośliny, a ja zanim iwkoń‐
cu położyłem podbierak przed nim, wzią‐
łem go na ręce i wpakowałem do
podbieraka. Był to najpiękniejszy moment,
którymam cały czas przed oczami. Radość,
którą wtedy przeżywałem, była ogromna i
nie do opisania. Przypłynęliśmy do brzegu,
gdzie czekał jużnanaspanCzarek.Ważenie
i co?Wagawskazuje na 19 kg, radość i eufo‐
ria byłyniesamowite.MójPBzwiększa się o400g. Jestem
pełen takiej radości, że po prostu była i nadal jest nie do
opisania. Rybkawróciła do swojego światawewspaniałej
kondycji, a ja wróciłemdo namiotu.
Nie zdążyłem się nawet położyć, a prawy sygnałek od‐
zywa się po raz kolejny. Branie do brzegu i kolejne nie
zapięcie się ryby. Co jest nie tak? Przypon zrobiony ide‐
alnie, zapinający się, hak ostry jak brzytwa, ale, kurczę,
coś jest nie tak, skoro te ryby się spinały. I wtedy ujrza‐
łem, że stoperek na haczyku jest za blisko zadziora. By‐
łem więc na 99% pewny, że to jest powodem pustych
brań. Takimały szczegół, a takważny. Odłożyłemwęd‐

kę na poda i położyłem się spać. Budząc się ok. godziny 9.00
nie sądziłem, że zdążę dosłownie odejść na 100 m od pomo‐
stu, a tutaj odjedzie ostatni kij, który byłwwodzie.Mój kolega
dobiega pierwszy do kija i podnosi go, za chwilę ja przycho‐
dzę i przejmuję hol. Czułem, że to także może być wspaniała
ryba, jednak pech chciał, że karpik w połowie wody się wypi‐
na i tak kończy się zasiadka mojego młodego karpiowego ży‐
cia. Nie wiem, co mam powiedzieć, żeby wyrazić swoje
szczęście, radość i satysfakcję z tak pięknych ryb. Smolno
otworzyło się przedemną i pokazało, że ciężka praca i wysiłek
kiedyś zostaną nagrodzone. Nie można wątpić we własne
umiejętności, trzeba robić swoje i nabierać doświadczenia.
Zasiadki, na których doznajemy porażki, uczą nas najbardziej
i to my zdecydujemy, czy będziemy dalej uparcie dążyć do
celu, czy po prostu się poddamy. Tę wspaniałą zasiadkę za‐
kończyłem z 10 braniami i pięcioma pięknymi karpiami na
macie. Chciałbym podziękować panu Czarkowi i pani Ewie
za kolejnemiłe spotkanie, a w szczególności dziękujęDanie‐
lowi Lew Kiedrowskiemu i Maćkowi Rudzikowi za pomoc
podczas wywózek i holi.
Smolno do zobaczenia! Jeszcze się spotkamy i zmierzymy!
Odmeldowuję się. Siema!

OK?

To był dobry początek

Co za piękna ryba!

Jest ryba na PB!
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ędkarstwo karpiowe dla kogoś z zewnątrz musi wydawać
się czymś dziwnym. Jednak dla nas jest wszystkim, a za‐
warte przyjaźnie mogą trwać niezwykle długo. Mój sposób

łowienia sprawia, że nigdy nie mogę być pewien tego, kiedy poznam
nowych przyjaciół i do czego to doprowadzi. Od ponad dwudziestu lat
publikuję na łamach magazynu „Carpworld” serię krótkich artykułów
opisujących nasze wyprawy nad zbiornik Cassien. Nie wiedziałem, że
magazyn ten znany jest również w Czechach. Moje artykuły zainspi‐
rowały młodego, wówczas początkującego wędkarza Jaroslava Tesin‐
sky’ego, który sam wybrał się nad to legendarne jezioro znajdujące się
na południu Francji.
Po razpierwszy spotkaliśmy siępodczas– jak sądzę– jegodrugiejwyprawy
w 1998 roku i zaczęliśmy rozmawiać.Wtedy wszystko się zaczęło. Od tego
czasu widzieliśmy się kilkanaście razy zarówno nad Cassien, jak i na tar‐
gach karpiowych– gdyż Jaroslav jestwłaścicielemdobrze prosperującej fir‐
my Jetfish. Prowadzi także magazyn wędkarski, do którego wielokrotnie
pisałem. Ważniejszą sprawą (co najmniej na potrzeby tego artykułu) jest
fakt, że jest również właścicielem łowiskaHejlov wCzechach. Łowisko jest
jegowłasnością od ponad trzydziestu już lat i wielokrotnie zapraszał nas do
jego odwiedzenia. Wcześniej zawsze coś nam wypadało, ale w końcu nad‐
szedł właściwy moment. Jezioro wyglądało wspaniale. Pływają tam ryby o
wadze dobrze ponad 20 kg. Nie bez znaczenia przy podejmowaniu decyzji
o wyjeździe było to, że od kilku lat staram się w jak największej liczbie kra‐
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jów złowić karpie o wadze powyżej 50 funtów. Nadarzała się okazja do do‐
dania byćmoże kolejnego kraju do takiej listy.
Po ponownym spotkaniu na początku roku, podczas targóww Pradze, za‐
planowaliśmy przyjazd na Hejlov na pierwsze dwa tygodnie czerwca.
Wszystko wskazywało, że to dobry czas do łowienia na tym jeziorze i były
jeszcze wolnemiejsca.
Podróż z domu zajęła nam 14 godzin. Aby nieco odpocząć, zatrzymaliśmy
się w pięknym,małym, tradycyjnym czeskim hotelu jakąś godzinę od Pra‐
gi. Chcieliśmy przyjechać na łowisko następnego dnia wypoczęci. Nawiga‐
cja satelitarna zrobiła wszystko, abyśmy pobłądzili w lesie. Zawsze

Przyjaźń, która przetrwała próbę czasu
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zdumiewa mnie to, w jaki sposób ludzie poruszają się po polnych drogach, które wydają
się prowadzić donikąd. Jednakpokilkunerwowychchwilachudałonamsiędostrzecwśród
drzewmigoczący skrawekwody. Zawszewyobrażam sobie to, jak danawoda będziewyglą‐
dać i czasami jestem rozczarowany, a czasami miło zaskoczony. Muszę przyznać, że woda
całkowiciemnie oczarowała.Wyszedłem z samochodu i podszedłemdo zapory. Patrzyłem
na jezioro i cieszyłem się jegowidokiem.
Przed rozłożeniem stanowiska postanowiliśmypoczekać na Jaroslava.Miało to sens, gdyż
mieliśmy do wyboru trzymiejsca. Nad jezioremw sumie znajduje się dziesięć stanowisk,
a my mieliśmy zarezerwowane te o numerach 7, 8 i 9. Ludzie mają różne pomysły, jeśli
chodzi owybór dobrego stanowiska.Obecnie panuje trend, żewybiera sięmiejsca dobrze
zagospodarowane, z prądem,Wi-Fi itp.
Nie zrozumcie mnie źle, nie mam nic przeciwko temu, ale jeśli mam wybór, to zawsze
wolę rzeczy jak najprostsze. Stanowiska na tym jeziorze doskonale nam pasowały. Do
wszystkich dochodziły długie, kręte ścieżki pomiędzy dużymi drzewami, a brzegi pokryte
były bujną trawą. Był to trudnywybór imoim jedynym zmartwieniembyło to, czy karpie
skupią sięnapłytkiejwodziewokolicach stanowiska10, gdyżbyłodość ciepło, amiałobyć
jeszcze cieplej.

Hejlov – kierunek mojej
letniej wyprawy do Czech

Zadanie wykonane!
Fantastyczny Frantisek pozuje do zdjęcia
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Po przyjeździe Jaroslavawieści okazały się jeszcze lepsze, gdyż z jakichś po‐
wodów stanowisko 10 było wolne przynajmniej na pierwszy tydzień. Jaro‐
slav poradził nam, abyśmy się tam rozstawili. Wydało mi się to bardzo
sensowne i jak tylko znaleźliśmy się namiejscu, dostrzegłem spławy karpi.
Byłowystarczająco ciepło, aby używać namiotuGazebo, którego używamy,
gdy jest gorąco.
Nigdy niemogęw pełni się zrelaksować, zanimwędki nie znajdą się wwo‐
dzie. Miałem już w głowie plan na wywiezienie dwóch zestawów w daleki
koniec zatoki i jednego po prawej stronie w pobliżu wlotu do mniejszego
zbiornika. Kiedy wywoziłem pierwszą wędkę, przeżyłem szok. Niespełna
dwametry odemnie wyskoczył karp pełnołuski o wa‐
dze ok. 15 kg. Ta wędka jest już ustawiona – pomyśla‐
łem. Położyłem zestaw jakieś 30 metrów bliżej od
krzaków znajdujących się na drugim brzegu. Musiało
się to opłacić. Drugi zestaw znalazł się bliżej zwisają‐
cych gałęzi. Jednak położenie trzeciego zestawu przy‐
sporzyło więcej kłopotów. Kiedy przypłynąłem do
wlotu, znajdowały się tam trzy lub cztery karpie, które
po prostu się bawiły. Obawiałem się, że je spłoszę, ale
niemiałem innegowyboru, jak bardzo powoli podpły‐
nąć do nich i ostrożnie położyć zestaw. Opuściłem ze‐
staw z małym wafterem Citruz jakieś jedną lub dwie
długości wędki od ryb i rozrzuciłem dookoła kilka ku‐
lek Scopex Squid.Woda była głębsza i czystsza, niż są‐
dziłem, alewszystkowyglądało całkiemdobrze.Powoli
wycofałem ponton z tego miejsca, a ryby nie uciekły.
Musiały wiedzieć, że tam byłem, ale najważniejszą rze‐
czą było to, że ich nie wypłoszyłem. Wszystko zrobio‐
ne, zestawy wywiezione i teraz mogłem usiąść i
delektować się otoczeniem. To była cudowna, długa
droga od cywilizacji, moje uszy wypełniał śpiew pta‐
ków. Zawsze dobrze jest się zrelaksować przy pierw‐
szym kubku herbaty po długiej podróży i po
męczącym uporządkowaniu, ustawianiu i zrobieniu

wszystkiego. Teraz jedyną rzeczą było łowienie karpi.
Zaskoczyło mnie kilka ostrych pisków i dostrzegłem,
jakkoniec szczytówkiwędkiwygina sięwniebezpiecz‐
ny kątwkierunkuwlotu domniejszego zbiornika. Za‐
czynała się zabawa, ale nie spodziewałem się, że aż tak
szybko. Lekko ożywiony, ale bez nadmiernego drama‐

tyzmuwyholowałempierwszego czeskiegokarpia i choćnie był onduży, to
nadrabiał swoim wyglądem. Wspaniały, mały, wygrzbiecony lampas w
okolicach 9 kg. Pierwszy cel został osiągnięty i to bardzo szybko, więc na‐
pięcie opadło. Najbliższy wędkarz znajdował się od nas jakieś 500metrów,
komarów praktycznie nie było i mogliśmy słuchać tylko śpiewu ptaków
oraz pojedynczych spławów karpi.
Noc była spokojna i niemiałemnic przeciwko temu, choć niecomnie to za‐
skoczyło. Kiedy tylko jednak słońcewyszło ponad drzewa, amgły podniosły
się nad jeziorem, nastąpiło branie na tej samejwędce, której zestawpołożony
był przywlocie domniejszego zbiornika. Tym razembył to bardzo rozzłosz‐
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Nic więcej do szczęścia nie potrzeba

Zagłębienie dna przyniosło
branie tego starego lustrzenia

Nasz letni dom

Kombinacja kulek,
które przyniosły brania
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czony karp pełnołuski o wadze 13 kg, który w ogóle nie przypuszczał, że bę‐
dzie kiedykolwiek złowiony. Robiliśmy ostatnie zdjęcia, gdy usłyszeliśmy
dźwięk innegosygnalizatora.TobyłnaprawdępotężnyodjazdnawędceJoan.
Zestawpołożony był po lewej stronie na otwartejwodzie. Był to kolejny silny
osobnik, który jednakmusiał ustąpić Joan iwkrótce także onamiała swojego
pierwszego czeskiego karpia, cudownego lustrzenia owadze 14,6 kg.
Nie mogliśmy prosić o dużo więcej, doskonały początek. Nad wodą było
kilkudobrychwędkarzy, którzyniemogli pochwalić się sukcesami.My jed‐
nak mieliśmy brania i oczekiwaliśmy kolejnych. Przed odjazdem Jaroslav
wspomniał o głębszym dole w kierunku rogu po prawej stronie, któremu
warto było się przyjrzeć.Gdytylkoodjechał, siedziałemjużwpontoniez tycz‐
ką dobadania dna, aby sprawdzić, comogę tamznaleźć.Wgłębienie nie było
trudne do znalezienia, choć miało wielkość zaledwie zwykłego, jednooso‐
bowego namiotu. Sądziłem, że jest to zwykłe wgłębienie wykonane przez
karpie, kopiące w dnie w poszukiwaniu naturalnego pokarmu. Krawędź
dołkamiała głębokość 1,2metra, ale dno schodziło tam do 1,8 lub 2,1me‐
tra. Łowiłem już w takich karpiowych dołkach wcześniej i mogą być one
całkiem niezłe. Nie potrzeba tam zbyt wielu przynęt, gdyż karpie przypły‐
wają tam tak czy inaczej. Problem polegał tylko na tym, czy położyć zesta‐
wy na krawędzi wgłębienia, czy też w
samym jego środku. Ostatecznie poło‐
żyłem zestaw na samym dnie z ładnie
ułożoną linką na stoku. Wyglądało to
dobrze i wystarczająco, a wczesnym
rankiem wędka zaczęła coś sygnalizo‐
wać.Napoczątkuniebyłempewien, czy
jest to tylko obcierka, a może lin, ale
wkrótce ciężar był coraz większy, aż w
końcu woda przede mną się zagotowa‐
ła.Oczywiściebyło to cośokazałego.Był
to ładny, stary, gruby lustrzeń o wadze
20,6 kg. Joan wstała, gdyż usłyszała ha‐
łas i gdy zobaczyła rybę, powiedziała
tylko „wow”. Był to piękny, stary karp.
Jak się okazało jeden z pierwszych w
tym zbiorniku, który miał dobre ponad
trzydzieści lat – wspaniała sztuka!
W oddali pojawiło się kilka ciemnych
chmur i co jakiś czas słychać było poje‐
dyncze grzmoty. Jako karpiarze, kocha‐
my burze, szczególnie kiedy jest gorąco
i duszno. Mieliśmy jednak nadzieję, że
pogodasięutrzyma,gdyżnawieczórza‐
planowaliśmy grilla. Jaroslav przyjechał
z żoną i dwoma braćmi bliźniakami,

których także poznaliśmy kilka lat
wcześniej nad Cassien. Byli obładowa‐
ni jedzeniem, które wystarczyłoby do
wykarmienia całej armii oraz mnó‐
stwem zimnych, czeskich piw –
uwierzcie mi, były świetne! Letni grill
nad wodą z przyjaciółmi to szczególny
czas, a imwięcej piw zostało wypitych,
tym mniejsze znaczenie miały bariery
językowe. Pojedyncze krople deszczu

niczego nie przyniosły i wszyscy doskonale się bawiliśmy.
Ściągnąłem wędkę z zestawem zarzuconym w karpiowy dołek, gdyż nie
miałem już tam więcej brań i postanowiłem położyć ją obok zestawu przy
wlocie domniejszego zbiornika. Okazało się to doskonałym posunięciem,
gdyż następnego ranka usłyszałem po raz kolejny dźwięk sygnalizatora. Po
zacięciumogłem powiedzieć tylko, że jest to ładna ryba. Był to karp z tych,
które paroma ruchami ogona wyciągają bez wysiłku dziesięć metrów linki
i mają wystarczającąmasę do silnych odjazdów. Nauczyłem się już nie ule‐
gać emocjom i pozwoliłem mu się wyszaleć. Widziałem zbyt wielu ludzi,
którzy podczas holu starają się wywrzeć na rybę zbyt dużą siłę, czego nie
można robić przywalce z większą rybą.
Kiedyrybaznalazła sięwpodbieraku,poczułemolbrzymiąulgę.Wiedziałem
już, że jest to ryba,naktórąnaprawdęczekałem.Był tokolejny ze starychwo‐
jowników.Tymrazembył tokarppełnołuski owadze25,6 kg.Kolejna ryba
o wadze powyżej pięćdziesięciu funtów złowiona tym razemwCzechach,
i czternasty kraj został zaliczony – robota wykonana!
Ta stara ryba nazywała się Frantisek. Próbowałem w Internecie znaleźć tłu‐
maczenie tej nazwy, ale nadal niemamzielonego pojęcia, co ono znaczy. Ale
to nieważne, to był poprostu cudowny, stary karp.
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Drugi tydzień zasiadki dał wiele
brań karpi pełnołuskich

Ostatniej nocy w łowisko
powróciły lustrzenie

Dzika natura pozwoliła nam
cieszyć się z każdego dnia nad wodą



104 | KARPMAX

WYGRYWAJ Z KARP MAXEM

Jaroslav był bardzo zadowolony z naszych do‐
brych poczynań i przekazał nam równie świet‐
ną wiadomość. Ktokolwiek miał zarezerwo-
wane stanowisko 10, nie pojawił się, więc nie
musieliśmy się nigdzie przenosić. Przenosiny
nie byłyby żadnym problemem, gdyż pozosta‐
łe stanowiska były także bardzo ładne, ale po‐
zostanie na miejscu było zdecydowanie
lepszym rozwiązaniem. Było jasne, że karpie
wrócą i wszystko na to wskazywało. W ciągu
dnia nic się nie wydarzyło, nawet gdy ryby
podpływały bardzo blisko moich przynęt. Do‐
piero wieczorem miałem gwałtowne branie.
Po zobaczeniu tych wszystkich małych ryb nie
spodziewałem się kolejnego okazu. Walka wy‐
dawała się trwać w nieskończoność i nie było
niespodzianką, kiedy w siatce zobaczyłem du‐
żego, długiego karpia pełnołuskiego. Kolejna
pięćdziesiątka owadze 24,2 kg. Jaroslav powie‐
dział mi, że sprawdzają się tutaj pop-upy, dla‐
tego też założyłem zestaw z jedną kulką
pływającą, choć w ostatnich latach rzadko ich
używam. Było to jedyne branie na pop-upa
podczas całej zasiadki, ale za to bardzo przyzwoite.
Przez następne kilka dni sprawy wyglądały podobnie. Mogłem obser‐
wować w okolicy ryby średniej wielkości, ale raz czy dwa razy dziennie
uruchamiał się sygnalizator, a na wędcemeldował się ładny karp pełno‐
łuski w granicach 16–20 kg.
Wraz z upływającym czasemmiałem nadzieję zobaczyć jeszcze jednego lub
dwa lustrzenie.W ciągu paru dni złowiliśmy kilka z nich, ale generalnie do‐
minowały karpie pełnołuskie. Nagle miałem branie lina, których wcześniej
nie było. To była ryba, na którą długo czekałem – ważyła 4,8 kg. Bardzo się
ucieszyłem z tego okazu, choćmoże nie aż tak bardzo, kiedy w nocy zaczęły
braćmniejsze sztuki. Pewienprzyjaciel zapytałmnie kiedyś:

– Dlaczego liny mają czerwone oczy?
– Nie mam pojęcia – odpowiedziałem.
– Mają takie dlatego, że całą noc jedzą twoje przynęty!
Miał rację!
Jednak sprawy przybrały inny obrót.Wcześniej w trakcie zasiadki rzad‐
ko spotykany wiatr w kierunku południowo-zachodnim zepchnął
wodę w stronę płytszego końca jeziora i bez wątpienia przyniosło to
ryby. Od momentu naszego przyjazdu w tym miejscu aktywność ryb
była większa niż gdziekolwiek indziej i wiedziałem, że coś jeszcze złowi‐
my tej nocy. Zdecydowaliśmy się wcześniej pójść spać, gdyż przed nami
pozostało pakowanie i droga do domu. Ale kiedy zapinałem śpiwór,
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Jedyny karp z Hejlov złowiony na pop-upa
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usłyszałem pisk sygnalizatora. Wyszedłem do wędek. Tym razem był
to bardzo oczekiwany, ładny lustrzeń o wadze 15,4 kg, który wziął na
tyle wcześnie, abym mógł się wyspać. Tyle o ile. Następnie przyszła
fantastyczna duża burza bez deszczu, ale z grzmotami i błyskawica‐
mi. Rybom chyba się to spodobało i postanowiły oddać się szaleń‐
stwu żerowania. Rankiemmiałem kolejnych osiem brań. Kilka z nich
to były liny, ale były też cztery karpie i to same lustrzenie. Była to zu‐
pełnie inna grupa ryb niż te, które widziałem wcześniej i wyprawa
skończyła się dokładnie tak samo, jak zaczęła, kiedy wziął mały lam‐
pas poniżej 9 kg. Zasiadka zatoczyła pełne koło. Byłem wyczerpany,
ale z wiadomych powodów. Zobaczyłem, jak zmrok przechodzi w ja‐
sność i był to jeden z najładniejszych wschodów słońca, jaki widzia‐
łem od dawna.
To zabawne, ale kiedy patrzę teraz na te słowa, nie oddają one wszyst‐
kich uczuć związanych z wyprawą i całą opowieścią. Zasiadka ta to
było coś więcej niż same ryby. Dzika przyroda była niesamowita,
zwłaszcza ptaki. W niektóre poranki nawet zaglądały do namiotu,
aby nas zobaczyć, a wieczorne trele tworzyły ścianę dźwięku. Wyjąt‐
kową sprawą było zobaczyć naszych przyjaciół i spędzić z nimi tro‐
chę czasu. Przyjaźnie z ludźmi z zagranicy przetrwały przez te
wszystkie lata próbę czasu. Moje wczesne artykuły zainspirowały Ja‐

roslava do podróży nad Cassien, gdzie złowił kilka wspaniałych ryb,
a teraz, po tych wszystkich latach, siedzieliśmy na jego własną wodą
w Czechach. Takie sytuacje sprawiają, że wędkarstwo karpiowe jest
wyjątkowe i takim niech pozostanie.
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Miejsce, które okazało się
znakomitym hotspotem



apewne takimtytułemwywołałemuniektórychczytelnikówskrajne emocje.
Bo przecież co to takiego są te dzikie wody? Nie chciałbym w tym miejscu
robićwykładu ani przekonywać o swojej racji. Jednak, tak jakwskazuje tytuł,

obecnysezonpraktyczniewcałości spędziłemnadzikichzbiornikach.Niebyły to tylko
wody należące do PZW, ale również te, gdzie gospodarzami są prywatni właściciele.
Jednakwszystkiemiaływspólne cechy–byłyotoczone lasem i znajdowały się zdalaod
cywilizacji.
Właśnie taki miał być ten sezon. Inny niż każdy poprzedni, spędzony na polowa‐
niu na pojedyncze karpie. Z początkiem sezonu postanowiłem sobie, że jeżeli chcę
zrealizować jedno ze swoich karpiowychmarzeń tomuszę to zrobić z dala od cywi‐
lizacji, w ciszy i spokoju, bo tylko tak spełnię się wewnętrznie.
Sezon rozpocząłem dosyć szybko. Już w końcu marca koczowałem w namiocie nad
małymjeziorkiemotoczonymlasem.Przyrodanieobudziła się jeszczedożycia ikarpie
równieżniemiałyochotywspółpracować. Jednakpopowrociez tegowyjazdusystema‐
tycznie nęciłemmiejscówkę. Co trzy dni, za pomocą kobry, do wody trafiał kilogram
pikantnych kulek proteinowych. Swoją drogą powiem wam, że takie nęcenie jest na‐
prawdę ciężką sprawą. Nad wodą zjawiałem się zawsze w nocy. Najpierw trzeba było
położyćdzieci spać, a potemdopierobył czasnaprzyjemności. Jednak, szczerze, nawet
gdybym nie miał dzieci to nęcenie i tak odbywałoby się w nocy. Uważam, że tylko ta
pora zapewnia bezpieczeństwo–nie chcielibyśmy, aby ktoś nas podpatrzył.
Dozbiornikaniebyłodojazdu,więcautozostawiałemdośćdalekoodwody.Ubierałem
spodniobuty, kobra, wiaderko kulek w dłoń i trzeba było przejść przez mokradła, aby

Z
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W trakcie wywózki
na zapadlisku
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dotrzeć do jeziora. Panującą nad wodą ciszę przerywał świst kobry i plusk pojedynczo wpadających do
wody kulek. Po całym zabiegu zawsze starałem się zostać kwadrans nad jeziorem, aby spojrzeć, czy karpie
wykazują jakąkolwiek aktywność. Po systematycznych, nocnych nęceniach nadszedł czas na kolejną za‐
siadkę, a ta przebiegała pod hasłem samych niesprzyjających wydarzeń. Namiot rozbity na gnieździe za‐
skrońców,wizyta straży leśnej zakończonamandatemiauto„załatwione”przez jakiegośchama(napisałem
załatwione, ale namyślimamobsrane! Pewnie ciężkow to uwierzyć, ale tacy dzisiaj są ludzie). Jednak po‐
mimowszystkich tych negatywnych doświadczeń z zasiadki wracałem z uśmiechemna twarzy. Namacie
po ekscytującym holu pośród powalonych drzew położyłem przepięknego karpia. Moja radość była na‐
prawdęogromna!
Powiosennymobławianiuwody, o której wyżej wspomniałem, nadszedł czas na dalszewyjazdy.Nadcho‐
dzący sezonniemalżew całości chciałem spędzić nadpięknąwodąpołożoną tuż przy niemieckiej granicy.
Dlaczego akurat tam? To jezioro skradło moje serce. Aby do niego dotrzeć trzeba przejechać ok. siedem
kilometrów w głąb lasu, następnie wszystkie karpiowe klamoty załadować na ponton i przeprawić się na
drugi brzeg, który jest praktycznie niedostępnydla ludzi.
Po dotarciu na miejsce, za każdym razem czułem się jakbym znalazł się w raju. Nie było słychać głosów
ludzi, jeżdżącychw oddali samochodów ani jakichkolwiek oznak cywilizacji. Po prostu cisza, od której na

samym początku aż piszczało delikatnie w uszach. Ciężko
jestdzisiajznaleźćmiejsce,którematakąaurę–mnie ichło‐
pakomz teamuCarpGravity się udało.
Żeby nie było tak pięknie, od początku wiedzieliśmy, że
w wodzie pływa pewien problem – sumik karłowaty.
Każdy ktomiał z nim do czynienia wie, że jest naprawdę
sporym utrapieniem. Jednak problemy występują wszę‐
dzie i zgodnie z chłopakami postanowiliśmy, że pomimo
przeciwności będziemy obławiać tę wodę. Niestety, każda
kolejna zasiadka pokazywała dobitnie, żewalczymy z trud‐
nymprzeciwnikiem. Sumikiwyżeraływszystkie kulki, któ‐
rymi było nęcone łowisko i nie mogliśmy znaleźć na nie
sposobu.Niepomagałopodnoszenieprzynętynaddno, za‐
kładanie twardych jak kamień przynęt ani stawianie zesta‐
wuna skrajunęconego stanowiska.

W tym roku łowiłem głównie
na taki przypon i testowe kulki

Świeże grzybki to urok
zasiadek w lesie

Piękny grubasek z zapadliska

Tak wyglądał zestaw po kilku godzinach
napastowania go przez sumiki
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Podczas każdegowyjazdunanaszychhakachwie‐
szały sięmałe „kijanki”, które powoli doprowadza‐
ły nas do białej gorączki. Zacząłem nawet robić
wywiad wśród znajomych, czy istnieje jakiś spo‐
sób, aby skutecznie walczyć z tymmałym pasoży‐
tem, ale, niestety, każdy rozkładał ręce. Jedyne co udałomi się ustalić to fakt,
że sumiki przestają intensywnie żerować, kiedywoda jest już zimna. Poświę‐
ciłemtejwodzie trzymiesiące. Spędziłemnadniądwadzieścianocek,wsypa‐
łemmasę karpiowego żarcia i wypracowałem tylko jedno branie.Na domiar
złego, karp „pozamiatał”mniewśródpowalonychdrzew iwygrał tęwalkę.
Dostałemod tego jeziora solidny pstryczekwnos i trochęwnie zwątpiłem.
Z natury jestem bardzo uparty i kiedy zakładam sobie jakiś cel, to zrobię
niemalże wszystko, aby go zrealizować.W tymwypadku było inaczej. Od‐
puściłem.
Posypałymi się plany, a ja lekko się załamałem.Musiałem znaleźć rozwiąza‐
nie alternatywne na najbliższe wyjazdy. Nie trwało to zbyt długo i sam nie
wiem, kiedyminął ten czas, a ja już siedziałemwnamiocienadbrzegiempo‐
kopalnianego zapadliska. Zbiornik ten co prawda był mały, ale pod taflą
wodykrył naprawdę całąmasęniespodzianek, awdodatkupowstałw cieka‐
wych okolicznościach. Jego historia sięga jeszcze czasów powojennych.

Niemcywydobywaliw tymmiejscuwęgiel brunatny, a kiedyopuszczali oku‐
powane tereny, wszystkie szyby i tunele zostały zalane wodą. Po wielu latach
znajdujący się nad kopalnią las zaczął osiadać, ażwkońcu tąpnął i znalazł się
podwodą.Niewcałości, ale na obszarze kilkunastuhektarówpowstało kilka
małych zapadlisk i nad jednym z nich przyszło mi łowić karpie. To miejsce
również było zapomniane i położone głęboko w lesie. Latające orły i odwie‐
dzającewnocymojeobozowiskoszopytylkopodkreślałycharyzmętego„ba‐
jorka”. Jako że pod taflą wody kryło się naprawdę sporo przeszkód do
łowienia, musiałem się solidnie przygotować. Plecionki jako linka główna,
przypony strzałowe wykonane z grubego materiału mono i bardzo wytrzy‐
małe haki to podstawa, kiedy łowimy w takich miejscach. Powiem wam
szczerze, że kiedy pierwszy raz w tymmiejscuwsiadłem do pontonu, włą‐
czyłemechosondę i zobaczyłem to, co obrazuje „echo”, zdębiałem.Drzewa
w całości rosnące pod wodą zrobiły na mnie piorunujące wrażenie. Wła‐
śnie takie miejsca uwielbiam i czuję przed nimi ogromny respekt. Tutaj,

Są wody, gdzie wędek nie da się
umieścić na brzegu

Tym karpiem rozpocząłem sezon

Sumiki doprowadzały mnie do szału
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aby wyholować karpia, trzeba naprawdę się
wysilić. Właśnie o to mi chodziło, to miał
być sezon z przygodami. Małe zapadlisko
otworzyło się przede mną dość szybko i już
trzeciej nocy, zaraz po zapadnięciu zmroku,
walczyłem z karpiem na pontonie. Po dość
długim holu w gęstej roślinności i wśród ga‐
łęzi położyłem namacie pięknego i grubego
karpia. Ależ ja byłem w tym momencie
szczęśliwy!
Następnienadeszływyjazdynadwabardzogłę‐
bokie zbiorniki. Jeden z nich to jezioro polo‐
dowcowe, a drugi to zbiornik powapienny.Nie
wiemczyktośzwas łowiłkiedyśwtakimjezio‐
rze, alemmie przyszło to uczynić pierwszy raz.

Krystalicznieczystawoda,głębokościsięgającenawettrzydziestumetrów
i las dookoła, jednym słowem,marzenie. Tutaj również napotkałem ko‐
lejneproblemydotyczące łowienia.Wtrakcie sondowania jezioraokaza‐
łosię, żeniedasiępołożyćzestawuponiżejośmiumetrów.Zastanawiacie
się pewnie, dlaczego? Dopiero na tej głębokości przestawały rosnąć
twarde zielska, jakimi są ramienice. Miałem z nimi styczność pierw‐
szy raz i powiem wam, że naprawdę sprawiają wiele problemów. Nie
dość, że są bardzo twarde, to porastają całe dno i wychodzą na ponad
dwadzieścia centymetrówwgórę.Napróżnomożnaszukaćwśródnich
placu, aby położyć zestaw, skrupulatnie trzeba znaleźć moment, w któ‐
rym już nie występują i dopiero tam szukać odpowiednichmiejscówek.
Tak też uczyniłem. Po tygodniu sukcesywnego nęcenia kulkami prote‐
inowymiorazorzechemtygrysimnadszedłczasnadłuższązasiadkę.Nie‐
stety, wyż i upały, które panowały nad Polską przyczyniły się do braku
aktywności karpi.Dopodbieraka trafił tylko jedenniespełna 10-kilogra‐
mowykarp.
Po wszystkich dalszych wyjazdach wróciłem ponownie do obławiania
wody związkowej niedalekomiejsca zamieszkania. Ponowniewszedłem
wkarpiową „rutynę”, gdzie czas odlicza się odnęcenia, aż do kolejnej za‐

siadki. Regularne zasiadki raz po raz obdarowywały mnie pojedynczymi karpiami,
jednak cały czas brakowało i dalej brakujemi złowienia takiej jednej „perełki”, która
nagrodzi trudy łowienianadzikichzbiornikach.Byćmoże jeszczewtymsezonie?
Pisząc ten artykuł na horyzoncie widzę dopiero początek października, a jak
każdy z nas wie, jesień to wspaniały czas, aby zapolować na rybę marzeń.
Chciałbym, żeby mi się to udało, ale nawet jeśli tak nie będzie to dalej konse‐
kwentnie będę obławiał swoje dzikusy. Bo właśnie w takich miejscach się speł‐
niam, a sukces wypracowany nad dziką wodąma swój specyficzny smak: bywa
gorzki i lubi być słony, ale kiedy wierzy się w to, co się robi, to w ostatecznym
rozrachunku smak będzie słodki.

Wkręty pozwalały mi
na omijanie większości przeszkód

Takie widoki tylko w karpiowym raju

Trzeba sobie jakoś radzić,
kiedy zapomniało się podpórek
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raga jest jednym z najpiękniejszych miast, architektonicz‐
nym klejnotem, a przede wszystkim stolicą Czech. Rokrocz‐
nie przyciąga turystów z całego świata. To miasto pełne

historii, literatury, muzyki. Każdy chce poczuć jej atmosferę i do‐
świadczyć piękna.
JestemdumnymobywatelemCzech i dlamnie Praga to nie tylko centrum
kulturalnego życia, ale także raj dla wędkarzy i to w samym sercumiasta!
Wełtawa jest najdłuższą rzeką wCzechach, z dorzeczem o długości ponad
400 km. Co roku tysiące wędkarzy próbuje swych sił, okupując jej brzegi.
Wełtawa oferuje możliwości dla każdej techniki połowu. Ta dzika woda
kryje znacznie więcej niż może nam się wydawać. Byłem gotowy poznać
Pragę od tej strony. Czas naUlicznego Łowcę!
Nasamąmyśloprzygodzie,która jużniedługomiałastaćsięmoimudziałem,
trząsłemsięzpodekscytowania.Wełtawatorajdlakarpiarzy, alemałoktoko‐
rzystazmożliwości łowieniawcentrummiasta.Trudnobyłozdobyć jakąkol‐
wiek przydatną informację. W końcu, razem z kamerzystą, ruszyliśmy na
„ślepo”.Było jużciemno,zatrzymaliśmysięprzy jednymzmostów,byzbliska
przyjrzeć się rzece. Światła oświetlające ulicę tworzyły wprost magiczną
scenerię. Postanowiliśmy znaleźć jakąkolwiek ścieżkę prowadzącą do
wody. Przednamiukazało się cośnakształt półwyspu.Z jednej stronybyła
śluza, a z drugiej główny strumień z jazemw pobliżu. Jak na pierwszy po‐
stój, nie mogliśmy lepiej trafić. Postanowiłem wyjąć sprzęt z samochodu.
Na zasiadkę wybrałem cichą część kanału, w której zdawało mi się, że wi‐
działem ruch przy powierzchni. Zmontowałem szybki zestaw przy pomo‐
cy siatki PVA i zarzuciłem.
Na początku zależało nam na tym, aby wypróbować jak największą liczbę
miejsc, mieć jakieś porównanie.Minęło raptem pół godziny, a ja usłyszałem
pierwszy pisk sygnalizatora – pierwsza ryba (leszcz), trafiła do podbieraka.
Zaczęło się bardzodobrze, jedynena comogliśmynarzekać to pogoda.

P

W takiej scenerii nie łowi się zbyt często

To ja tu jestem intruzem
Moje zestawy
z siatkami PVA

Nie są duże, ale dają mnóstwo radości
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Zaczęło padać.Niemając namiotu ani parasola, po chwili byliśmymo‐
krzy. Nie chciałem jednak opuszczać miejsca, w którym co chwilę ob‐
serwowałem aktywność ryb. Na szczęście w pobliżu znajdowało się
przejście podmostem. Postanowiliśmy z niego skorzystać.W ciemno‐
ści, skupiając się tylko na wodzie, przeoczyliśmy dość ważny fakt –
udało nam się wprawdzie schronić przed deszczem, zakłóciliśmy jed‐
nak ciszęmieszkańców, dla których tunel okazał się domem.Poczułem
się tak, jakbym bez zapowiedzi, w nocy wpakował się komuś do salo‐
nu. Było mi głupio, że tak po prostu wtargnąłem na czyjś teren. Posta‐
nowiłem podejść i się przywitać oraz zapewnić, że nie jesteśmy
intruzami, którzymogą imw jakikolwiek sposób zagrozić.

Czując się niekomfortowo odliczałem godziny do wschodu słońca. Nad ranem
szczytówkawygięłasię,aszpulakołowrotkazaczęłasięobracać.Stałemnabetono‐
wejścianie,holującswojegopierwszegokarpiawcentrumPragi.Czasamizdajemi
się, żemamwięcej szczęścianiż rozumu–przynajmniejwprzypadkuryb.Piękny
pełnołuski karp trafił do podbieraka.MógłbymmieszkaćwWełtawie. Jeden hol,
a jamomentalnie zapomniałemonieciekawejnocy.Pasjadoryb tocośniesamo‐
witego,niedasię tegozniczymporównać.Niemaznaczeniaczy łowiszwśrodku
ciemnegolasu,utknieszwwodzie,czypodmostem, liczysię tylko,żeszpulakoło‐
wrotka sięobraca, jednachwila, a ty jesteś jużwzupełnie innymświecie.
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Moja miejscówka

Na zestawy karpiowe
brały również klenie

Pięknym przyłowem
były brzany

No cóż, łowię
w mieście
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Musieliśmy zachowywać się głośno, bo obudziliśmy „sąsiadów”. Oka‐
zało się, że mężczyzna jechał do pracy! Uświadomiłem sobie, że nigdy
nie powinniśmy oceniać ludzi tak po prostu, to, że ktoś np. mieszka
pod mostem lub ma gorszej jakości ubranie nie oznacza wcale, że jest
gorszy. Tak naprawdę nigdy nie wiemy, czy i my nie znajdziemy się
kiedyś w podobnej sytuacji. Wspólnie z moją nową koleżanką zjedli‐
śmy śniadanie i naprawdę miło porozmawialiśmy. Każdy z nas miał
do opowiedzenia historię z zupełnie innego świata. To była dla mnie
jedna z najbardziej emocjonujących historii, jakiej doświadczyłem na
rybach. W takich momentach człowiek zastanawia się, co jest praw‐
dziwą wartością w życiu. Dzięki temu spotkaniu uświadomiłem sobie
jeszcze jedną rzecz: to nasza radość z życia może pozostawić najsil‐
niejszy ślad na naszych dzieciach. Tysiące fantastycznych ludzi na ca‐
łym świecie codziennie pracuje nad tym, by uczynić świat lepszym.
Każdy ma jakąś misję, pasję i cieszę się, że moją jest łowienie ryb. To
nie pogoń za rekordową rybą ani
kolejna wygrana w zawodach jest
najważniejsza. Ten wspaniały sport
może być również okazją do czy‐
nienia dobra.
W pewnym momencie przyszła
policja, aby zwrócić nam uwagę na
to, że nie powinniśmy łowić pod
mostem. Na szczęście doradzili
nam, gdzie bezpiecznie możemy się
przenieść. Łowiąc w mieście, cięż‐
ko jest czasami zrozumieć zasady
tam obowiązujące. Z takich sytu‐
acji na szczęście udaje mi się wy‐
chodzić obronną ręką – szacunek
do drugiego człowieka może po‐
móc załatwić niejedną sprawę. Mu‐
siałem więc pożegnać się z Marcelą
i ruszyć dalej. W oddali usłyszałem
jaz – od dziecka uwielbiałem łowić
w takich miejscach. To pewnie za‐
sługa dziadka, który nauczył mnie
łowić pod małym jazem na rzece
Chrudimka. Do dziś, zamykając

oczy, słyszę ten uspokajający dźwięk i przypominam sobie początki,
które miały wpływ na to, kim jestem dziś.
Nasze nowe miejsce było w centrum parku, mijali nas ludzie, którzy
wyszli na spacer ze swoimi psami. Musicie pamiętać, że wędkarstwo
miejskie to nie jest tylko łowienie w mieście, to są również ludzie,
których przy okazji spotykamy. Można też spotkać przyjaciół, którzy
postanawiają was odwiedzić. Zarzuciliśmy wędki, nie musieliśmy
długo czekać, a kolejny mały karp pojawił się na macie. W tym cza‐
sie odwiedzało nas coraz więcej osób, ludzie byli ciekawi tego, jakie
ryby pływają pod ich oknami. Wełtawa kryje skarby, o których na‐
wet nie śniłem. Dzień dobiegał końca, ale zanim słońce schowało się
za praski zamek, królowa rzek, brzana, postanowiła się z nami poże‐
gnać. Wróciliśmy do domu, ale wiedzieliśmy, że musimy jak naj‐
szybciej wrócić do Pragi, by jeszcze raz zarzucić wędki w sercu
miasta.

Co chwilę miałem obok siebie
nowych gości, ciekawych co ja tu robię

Warto tu usiąść, nawet
dla samego widoku
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iedy na ryby? Odwieczny dylemat. Tak naprawdę odpo‐
wiedź jest jedna – kiedy tylko mamy czas. Planowanie wy‐
jazdów Allerowego Teamu poza granice naszego pięknego

kraju wiąże się ze skrupulatnym zaplanowaniem grafiku wypadów.
Od kilku lat wracamy nad wody, gdzie pływają piękne ryby. W zana‐
drzu mamy również nowe lokalizacje. Za każdym razem towarzyszy
nam ta sama ekscytacja.
Nibybogatsiwkolejnedoświadczenia,wuzupełnionąwiedzę, a jednak
zawsze przydarza się coś nieoczekiwanego. Wszystko to sprawia, że
wody, nad które jeździmy, co rusz odkrywają przed nami inne oblicze,
dostarczając tym samymwiele niezapomnianych emocji.
Wypad, ubiegłej jesieni, nad włoskie łowisko Parco del Brenta był za‐
planowany już na początku 2017 roku. Tradycyjniewertowaliśmypor‐
tale zagraniczne, na które kierował nas niezawodny „wujek Google”.
Wszystkie te zawirowania kręciły się wokół mapy łowiska. Jakie wyty‐
pować miejsca, stanowiska dla naszej czteroosobowej ekipy? Trochę
intuicyjnie, ale przeważnie trafiamy na dobre miejsca. Można powie‐
dzieć, że podczas wybierania miejsc dodatkowo obserwujemy profile

K

Mapa stanowisk nad Parco del Brenta



łowisk. Jest to jeden z dodatkowych atutów podczas zabawy w ruletkę z
miejscówkami. W czasach wszechobecnego, dobrze rozwiniętego rynku
medialnej informacji, można wspierać się tego typu udogodnieniami.
Reszta jest już kwestią doboru metody i przynęt do okresu i warunków
panujących nad wodą i w wodzie. Finalnie zdecydowaliśmy się na stano‐
wiska 7, 9, 10 i 11. Inicjator wyjazdu –Michał, ostatecznie niemógł poje‐
chać. Opróczmnie i Karola, na karpie zameldowali się Dominik i Bartas.
Końcówka września miała ocalić nas od nadmiernego gorąca. Po przyje‐
chaniu nad wodę i załatwieniu formalności z administratorem wody,
udaliśmy się na naszemiejsca. Ja i Karolmieliśmydostęp do środkawody,
natomiast Bartek z Dominikiem obszerną zatokę. Zatoka kryła w sobie
wiele zatopionych drzew, ponadto nie była taka płytka, jak przypuszczali‐
śmy.
Rozpoczęliśmy skanowanie wody przy udziale łódek z Toslonami. Do‐
datkowo wykonaliśmy sprawdzenie temperatury wody. Trochę zdębieli‐
śmy.Woda od powierzchni do głębokości 8 mmiała 23°C!
Rezerwowanie z takimwyprzedzeniem niesie za sobą wielkie prawdopo‐
dobieństwo, że na efekty zasiadki będzie miała wpływ pogoda, która roz‐
stawi ryby wmiejscach, gdzie ciężko będzie je skusić do współpracy.
Podróż zawszemęczy, zarówno kierowcę jak i pasażera. Ten ostatni, uwa‐
żam, ma zawsze ciężej.
Pierwsze branie budzi nas ze snu wcze‐
snym rankiem następnego dnia. Bartek
w okolicach zatopionych zawad uloko‐
wał jeden z zestawów i to właśnie na
nim był piękny odjazd. Po długimholu i
odwiedzeniuprzezrybęprzybrzeżnychza‐
czepów stojący z podbierakiem Dominik
wykonuje siatkarską czapę. Karp jest nasz.
Niewiele zabrakłodo25kg.Ale dobre i to.
Oczywiście żartuję!
W ciągu dnia żar lał się z nieba i kolejne
godziny spędziliśmy na kąpieli w cieniu
parasoli. Późnym popołudniem odjazd,
tym razem u mnie. Zestaw wywieziony
ok. 80modbrzeguna skraju stanowiska
mojego i Karola. Już od początku wy‐
czuwam, że ryba płynie dość specyficz‐
nie, tj. w kierunku brzegu i w połowie
toni. Instynktownie popuszczamhamu‐
lec. Jakże dobra była to decyzja. W mo‐
mencie, gdy ryba pozwoliła się zobaczyć
i ukazała nam swój amurowy kształt, od‐
jechałanakilkanaściemetrów.Wkierun‐
ku środka łowiska. Po jednym z wielu
odjazdówudało się ją podebrać.
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Burta pełna dobroci

Azjatycka torpeda,
a może włoska...

Doskonały moment, aby ochłodzić się
razem z karpiem

Pełnołuski karp w porannym słońcu



W środowisku krąży wiele opinii dotyczących azja‐
tyckich torped. Osobiście bardzo się cieszę, kiedy
mamokazję złowić tak okazałe egzemplarze. Zwłasz‐
cza jak ten z Parco.
Kolejne dni przyniosły zmianę pogody. Pomimo to
najlepiej pracowały miejscówki Bartka i Dominika.
Spędzaliśmywięcej czasuna stanowiskach chłopaków
niż u siebie, podziwiając kolejne giganty z Parco. Na
zmianę łowili piękne i waleczne ryby. Karpie chyba
upodobały sobie cień zwalonych, zatopionych
drzew. Bartek nie pozostawał w tyle i zapewniał, że
mata i sling nie nadążały wysychać. A my, cóż, pa‐
trzyliśmy, patrzyliśmy i wzdychaliśmy. Mimo zmia‐
ny taktyki, zestawów iprzynętniemieliśmyzKarolem
żadnych efektów. Ciężko jest złowić karpia w strefie,
gdzie ich niema.Amoże inaczej, w strefie, gdzie tylko
przepływają. Taki czas daje naprawdę wiele do prze‐
myśleń.Wyciągamywnioski z podejmowanych decy‐
zji, nie tylko w kontekście wyjazdów na ryby, ale i w
życiu. Spacerującwokół zbiornika, podszedłemdo ło‐
wiących na stanowisku nr 1 Rosjan. Powiem szczerze,
że jeszczewżyciuniebyłomidaneoglądać takiego ar‐
senału. Podejście do łowienia bardzo skonkretyzowane, chociaż nieakcepto‐
walne na pewno przez wielu. Cypel, na którym przebywali w licznej grupie,
był uzbrojony po zęby.Mamnamyśli wachlarzowe umieszczenie kilkudzie‐
sięciukijówwodległości 0,5modsiebie.Ciekawe jest to, jakkażdyznas indy‐
widulaniepodchodzi doprzyjemności z łowienia karpi.Nie chcę tegooceniać.
Podczas rozmowy z nimi dowiedziałem się, że łowią tak zawsze i z powodze‐
niem.Widziałemrównież ichkajetzrejestremzłowionychryb.Wow!A jamy‐
ślałem, że Bartek z Dominikiem grubo połowili. Opowiadali o wszystkim
z pasją, a szacunek do łowionych ryb
i radość z ich łowienia były szczere.
Podczas pobytu u nich obserwowa‐
łem, jaką mają frajdę z holowanych
karpi. Dlatego uważam, że na naszym
karpiowym podwórku bardziej po‐
winniśmy patrzeć na innych z podob‐
ną pasją, w kontekście faktu, jakimi są
ludźmi, a nie formy,w jakiej się jej od‐
dają!
Po powrocie na stanowisko zjedliśmy
wspólny obiad. Pogoda, która już
dzieńwcześniej się zmieniła,przynio‐
sła burze i deszcz. Fala pokryła całą
powierzchnię Parco. Pomyślałem, że

to coś zmieni. Zrobiło się chłodniej. Poszedłemna całość, czyli założyłem tra‐
dycyjnie to samo, co zakładałem od początku. Bolsena Massive oraz pop-up
ScopexSquidzNasha.Karolwygrzebał ze swojej obszernej torbyzprzynętami
kilka tajniaków i łódki popłynęły w oznaczonemiejsca.Wcześniej zapełnione
burtymieszankąnaszychAllerowychmiksówtymrazemwdużej ilości.Wcią‐
gu4nocnychgodzinKarolpołożyłnamaciekilkapięknychryb,a japorannym
rzutemnataśmęzacnegogolasa.Niemuszę pisać, że nastroje nam się popra‐
wiły. Jakże inaczej czujemy się, gdy nasze pragnienia, chociaż w małym

Unikatowe ułuszczenie
włoskiej piękności
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stopniu, zostają zaspokojone. Kiedy przyjeż‐
dżamy nad wodę pierwszy raz, mamy wiele
niewiadomych. Zachowanie spokojnej gło‐
wy i pokorymiksuje się z instynktem łowcy.
Po latach jednak cieszymy się z każdej zło‐
wionej ryby, a niedosyt utrzymuje w nas
apetyt na karpiowanie.
Szkoda, że dopiero ostatniej nocy odpaliły
nasze kije, że trzeba już wracać. To uczucie
towarzyszy mi zawsze, kiedy po udanym
wypoczynku nad wodą trzeba wracać do
rzeczywistości. Jesień jest najbardziej wycze‐
kiwanymmomentemw sezonie przez wielu
z nas. Jest też czasem poprzedzającymwyci‐
szenie zimowe, podczas którego odpocznie‐
my, ochłoniemy. Zatęsknimy za byciem nad
wodą, zabyciemzprzyjaciółmi i złowieniem
niezłowionych jeszcze ryb…
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Co tu założyć
na ostatnią noc?

Dominik z nieziemskim brzuchaczem

Można i tak
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KOMIKS | RYSUJE: BARTOSZ CZECHOWSKI
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