
„Pozyskiwacz straconych pieniędzy” 
 
W dzisiejszych czasach wędkarstwo karpiowe stoi na wysokim poziomie. Po czym tak 
naprawdę poznać dobrego wędkarza? Kim tak naprawdę jest wędkarz? Każdy kto zaczyna 
przygodę nad wodą obnosi się mianem wędkarza. Czy zwrócił ktoś kiedykolwiek uwagę na 
różnice pomiędzy ludźmi, którzy przygodę nad wodą traktują jako wielkie wyzwanie, pasje, 
starcie dwóch przeciwników.  
Podany temat przekonania osoby, która opiewa mianem ,, mięsiarza ‘’ jest wielkim 
wyzwaniem. Osoba z 20-letnim doświadczeniem nad wodą, trzyma się pewnych zasad 
nabytych w trakcie wędkowania. Czy wulgarnie zareagować na takie zachowanie, czy 
wzniecić awanturę? Z doświadczenia wiem, że osoby takie nie są czułe na tym punkcie. 
Uderzanie ,, badylem” nie jest mu obce, tylko widok siatki pełnej ryb powoduje uśmiech na 
jego twarzy. Najlepszym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest po prostu wejście wędkarzowi 
na ambicje… Podchodząc do takiego wędkarza… moja rozmowa rozpoczęła by się bardzo 
niewinnie.  
Oczywiście pierwsze słowa nie powinny zdradzać naszych zamiarów… Rozmowa powinna 
toczyć się dość niespodziewanie. Słysząc nadmiernie dźwięk sygnalizatora, zwróciłbym 
szczególną uwagę na wyniki tego wędkarza, pochwalałbym jego umiejętności. Podziwiaj 
ilość złowionych ryb. Zapytałbym się czy ocenia siebie jako dobrego wędkarza. Pewnie 
odpowiedź brzmiała by tak - ,, proszę spojrzeć do siatki”. No fakt siatka pełna ryb jest 
najlepszym dowodem na to jakim owy Pan jest wędkarzem. Jak wiemy walory smakowe 
posiada ryba mniejszych rozmiarów, a sztuki 6,8,10 kg nie nadają się do ,, delektowania”. 
Wiemy, że owy Pan zabiera ryby do domu. Możemy się więc zapytać czy jest nam w stanie 
odpowiedzieć, dlaczego łowi tak małe okazy? Dlaczego zabiera tyle ryb? Jego słowa 
zabrzmią ,, łowię karpie od 20 lat, opłacam PZW i chcę coś z tego mieć”. W tym samym 
czasie możemy uświadomić wędkarza dlaczego tak się dzieje. Dlaczego popadł w taki ,, 
trans” chciwości. Każdy kto zaczyna przygodę z pierwszą wędka, cieszy się z każdej 
złowionej ryby. Celem taktycznym wędkarza jest złapanie jak największej ryby przy 
maksymalnym wypoczynku i zadowoleniu podczas wędkowania. Dlaczego początki mogą 
stać się bardzo zniechęcające. Pierwszym kluczem w tej kwestii jest brak odpowiedniej 
wiedzy i doświadczenia. Nabywając wiedzę i doświadczenie, Pana wyniki pewnie były słabe. 
Godziny spędzane nad wodą nie przynosiły rezultatów ani ilościowych, ani jakościowych. 
Jednak kolejne opłaty PZW trzeba było opłacać. Pojawił się w Pana głowie, niekorzystny 
bilans ,, zysków i strat ‘’. Pieniądze ubywały, czas poświęcany wędkowaniu nie umilał Panu 
wolnego czasu… Działał wręcz na niekorzyść. Liczne puste zasiadki, zmieniły Pana ambicje 
prawdziwego wędkarza. Stał się Pan pozyskiwaczem straconych pieniędzy, których 
przysłowiowo szuka Pan w wodzie. Kto odpowiedzialny jest za taki stan ryb na naszych 
wodach? Mianowicie desperackie zachowania wędkarzy podobnych do Pana. Coraz rzadziej 
będzie miał Pan szanse na spotkanie z rybą, nie mówiąc już o rybie życia. Aby ryba taka jaką 
trzyma Pan w siatce urosła do tych rozmiarów potrzeba kolejnych kilku lat. Grono wędkarzy 
będzie narzekało na małą populacje ryb na tych wodach. Co pociągnie za sobą dodatkowe 
koszta. PZW będzie starało się uzupełnić bilans rybny w wodach. Ale czy pomyślał Pan 
czyim kosztem??? Sięgnie to do Pana kieszeni. Pojawią się kolejne opłaty rzędu kilku set 
złotych. Jeżeli był Pan w stanie ocenić bilans pustych zasiadek, czy nie podobną sytuacją 
będzie bilans pieniędzy, za które mógłby Pan zakupić tyle ,, mięsa ‘’ w sklepie. Może pamięta 
Pan jaki początek miała przygoda pierwszych wędkarzy… Metoda spławikowa, metoda 
gruntowa z podwieszoną kartką na żyłce… Były bardzo efektywne. Zestawy były wyrzucane 
na pożądane odległości ze znakomitym rezultatem. Dziś jak sam Pan widzi, korzysta Pan z 
sygnalizatora, korzysta Pan z mechanizmów uciągających żyłki i wielu innych. Dlaczego tak 
naprawdę ? Mianowicie dlatego iż tych brań jest zdecydowanie mniej… więcej czasu 



poświęca się na czekanie na branie, niż na walkę podczas holu… Sam Pan widzi i 
uświadomić może sobie dlaczego tak się dzieje, dlaczego korzysta Pan z takich nowości. Bo 
znudziło się Panu obserwowanie godzinami pustej wody, bez spławów, spławika który 
zanurza się od święta. Za parę lat będzie Pan musiał stosować coraz to nowszy sprzęt. 
Stwierdzając iż tak trzeba robić. Jakim celem??? Brakiem wiedzy, że sam Pan się to tego 
przyczynił, zabierając wszystkie złapane ryby do domu. Nie zdał Pan sobie sprawy, że na 
spotkanie z prawdziwym karpiem ma Pan szanse, wypuszczając go. Co piękniejsze jest od 
zaciętego holu walecznej ryby w dobrej kondycji?? Nie ma nić piękniejszego!! Dlatego tym 
wyróżnia się wędkarstwo karpiowe. Szanowaniem tych ryb, zarówno w wodzie jak i na 
lądzie, poprzez stosowanie mat, środków antyseptycznych oraz delikatnym obchodzeniem się 
ze złowioną rybą. CO JEST WIĘKSZĄ PAMIĄTKĄ WĘDKARZA, PEŁNY BRZUCH PO 
ZJEDZONEJ RYBIE?? CZY PAMIATKOWE ZDJĘCIE UWIECZNIAJACE PRZYGODĘ 
NAD WODA, KTÓRE OPIEWA SIĘ SZACUNKIEM W OCZACH PRAWDZIWYCH 
WEDKARZY .  
Dlatego zasada ,, złów i wypuść ‘’ jest tak ważna. 
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