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GMINA PARCHOWO

Rośnie wędkarski narybek
Zawiązują haczyki, rozróżnia-
ją gatunki ryb i uczą się dobie-
rać przynęty. W Parchowie dzia-
ła jedyna szkółka wędkarska na 
Ziemi Bytowskiej.

- Na stworzenie szkolnego kółka 
wędkarskiego wpadłem, czytając 
artykuł w jednej z branżowych 
gazet. Pomyślałem, że to świetny 
pomysł. I wtedy gdzieś zrodziła 
się myśl, aby coś podobnego dzia-
łało u nas w szkole. Udałem się 
do dyrektora na rozmowę i przed-
stawiłem pomysł - mówi Krzysz-
tof Lang, pedagog w Zespole 
Szkół w Parchowie i prowadzący 
kółko od 1,5 roku. Sam z wędkar-
stwem związany jest od najmłod-
szych lat. I tym właśnie doświad-
czeniem postanowił dzielić się z 
uczniami. - Swoje dzieciństwo i 
część dorosłego życia spędziłem 
w Półcznie. Wychowywałem się 
praktycznie nad jeziorem Dyk, 
do którego miałem kilka kroków. 
Siłą rzeczy zacząłem też wędko-
wać już jako 6-7-latek i spędza-
łem nad wodą całe dni. Pasja 
do wędkowania pozostała mi do 
dziś, choć ze względu na rodzinę i 
obowiązki związane z pracą mam 
mniej czasu. Jednak staram się 
jeździć w każdej wolnej chwili. 
Zabieram też ze sobą syna - tłu-
maczy K. Lang. 

Stworzenie szkółki wędkar-
skiej okazało się strzałem w dzie-
siątkę. Początkowo należało do 
niego ponad 20 uczniów w róż-
nym wieku od 1 klasy podsta-
wówki do 3 gimnazjalnej. Aktu-
alnie należy do niej ok. 40 mło-
dych ludzi. Grupę zdominowali 
chłopcy, choć... - Nie przeszkadza 
mi to, że jestem tu sama. Zapi-
sałam się do szkółki przez brata, 

bo ciągle opowiadał, jak jest su-
per. On mnie też sporo uczy. 
Dla mnie wędkarstwo to przede 
wszystkim fajne spędzanie czasu. 
No i oczywiście to, że można wy-
ciągać z wody duże okazy, ale to 
jeszcze przede mną - mówi 10-let-
nia Roksana Grabowska z Jam-
nowskiego Młyna. Jej brat nato-
miast oprócz tajników wędkar-
stwa uczy się czegoś jeszcze. - 
Przede wszystkim cierpliwości. 
Potrzeba tego dużo zarówno przy 
przygotowywaniu sprzętu, jak i 
podczas samego połowu, bo na 
rybę często trzeba poczekać. Poza 
tym to doskonały sposób, by się 

wyciszyć. Póki co moim najwięk-
szym okazem jest płotka o długo-
ści 20 cm. Ale to dopiero początek 
mojej przygody - zapowiada Kac-
per Grabowski. Jakub Pilipczuk 
z Żukówka na szkółkę uczęszcza 
dopiero od września. - Sam bar-
dzo chciałem się zapisać. Zapy-
tałem rodziców. Oni się zgodzili, 
tym bardziej że mój tata też węd-
kuje. Spodobało mi się. Można się 
spotkać w większej grupie i poroz-
mawiać o swoim hobby. Zdecydo-
wanie wolę wędkowanie od gier 
komputerowych. Póki co moją ży-
ciówką jest 30-centymetrowy karp 
- opowiada 11-latek. 5-letnie do-
świadczenie w wędkowaniu ma 
Adrian Majkowski. - Na wyprawy 
wędkarskie często wybieram się 
ze starszymi braćmi. Teraz mam 
nowe grono znajomych, z którymi 
mogę to robić. Lubię wyciągać 
większe sztuki z wody. To chyba 
największa satysfakcja. W sta-
wie u wujka w Małej Wsi złowi-
łem szczupaka, który mierzył 80 
cm - mówi nie bez dumy 11-latek. 
Natomiast Filip Węsierski z Par-
chowa do szkółki należy dopiero 
od września, jednak pierwsze 
wędkarskie doświadczenie zdoby-
wał podczas wspólnych wypadów 
z mamą. - Dołączyłem w sumie 
tu przez młodszego brata, Eryka. 
Cieszę się, że mamy wspólną pa-
sję. Nieraz wieczorami w domu 
opowiadamy o wędkarstwie. Bar-
dzo to polubiłem i chciałbym to 
kontynuować. Oczywiście marzy 
mi się w przyszłości porządny 
sprzęt - tłumaczy F. Węsierski. 
Jego brat bardzo ceni sobie spo-
kój nad wodą. - Można nie tylko 
na luzie porozmawiać, ale też 
się wyciszyć. Lubię spędzać czas 

wśród natury. Dzięki szkółce po-
znaliśmy się nawzajem. Teraz 
często, gdy widzimy się na kory-
tarzach, zatrzymujemy się i roz-
mawiamy o naszej pasji - opo-
wiada Eryk Rompa, 9-latek z 
Parchowa. - Mój tata jest praw-
dziwym wędkarzem, który naj-
chętniej każdą wolną chwilę spę-
dzałby nad wodą. Latem jeżdżę 
z nim niemal codziennie. Ważne 
jest dla mnie, że możemy coś ro-
bić razem - mówi Tomasz Majow-
ski z Jamna. Natomiast 10-let-
niego Kacpra Lubockiego z Par-
chowa wędkować nauczył tata. 
- Miałem chyba 4-latka. Pamię-
tam, że siedziałem obok niego i 
pytałem o wszystko, co właśnie 
robił. Wtedy też dał mi nabić ku-
kurydzę na haczyk. Właściwie 
wędkarski bakcyl mam po nim. 
Latem co 2 dni jeździmy na ryby. 
W te wakacje wyciągnąłem z je-
ziora Mausz 2,5 kg leszcza. Czu-
łem naprawdę ogromną satysfak-
cję. Na pewno większą niż gra-
nie w gry czy spędzanie całego 
dnia przed telewizorem - tłuma-
czy chłopak. 

- Niemalże codziennie na prze-
rwach do mojego gabinetu usta-
wiają się kolejki. Stoją młodzi 
wędkarze, którzy m.in. chwalą 
się, że byli z rodzicami nad wodą, 
jakie sztuki udało im się wycią-
gnąć, wypytują o różne rzeczy. 
Większość z nich bardzo wcią-
gnęła się w nowe hobby. A im 
bardziej oni się nakręcają, tym 
bardziej ich entuzjazm przecho-
dzi na mnie - opowiada pedagog.

W roku szkolnym zajmują się 
m.in. podstawowym sprzętem 
wędkarskim, przynętami, zanę-
tami, rozróżnianiem gatunków 

ryb, wędziskami czy spławikami. 
Młodzi wędkarze mają też okazję 
porozmawiać z bytowskim ichtio-
logiem, Jackiem Morzuchem. Z 
pogadanką przyjeżdżają też węd-
karze z PZW Bytów. Dwukrotnie 
przeprowadzali egzamin na kartę 
wędkarską. Natomiast członko-
wie kółka, którzy ukończyli let-
nią szkółkę wędkarską organizo-
waną przez PZW Bytów zdobyli 
pierwsze dokumenty uprawnia-
jące do amatorskiego połowu ryb 
oraz sprzęt wędkarski.  - Niesa-
mowici są także rodzice i miej-
scowe firmy. Mogę na nich liczyć. 
Np. państwo Wrońscy z Jamna 
udostępnili swoje stawy na za-
wody wędkarskie kończące sezon, 
a pan Ryszard Stolc z Osławy 
Dąbrowy pozwala nam ćwiczyć 
w Cechynach. na jez. Pipionko 
- wyjaśnia K. Lange. Ze sprzę-
tem dla młodych ludzi też można 
coś poradzić. - Postanowiłem, 
że sami wykonamy kije z lesz-
czyny, tak jak to robiono kiedyś. 
Do dziś mam swój i muszę przy-
znać, że na niego złowiłem sporo 
ryb. Rodzicom uczniów też spodo-
bał się ten pomysł. Dzwonili i py-
tali, gdzie znaleźć leszczynę. Do 
tego będziemy jeszcze wykony-
wać spławiki z kory. Nie każdego 
stać na sprzęt wędkarski, który 
nie ukrywajmy, nie jest najtań-
szy. A po drugie, nie będzie za-
zdrości, bo każdy będzie miał taki 
sam kij - opowiada pedagog, do-
dając: - Moim zdaniem to świetna 
alternatywa, aby odciągnąć mło-
dzież od komórek. Mam nadzieję, 
że choć część z nich złapie dzięki 
szkółce bakcyla i będzie kontynu-
ować hobby już po opuszczeniu 
murów tej szkoły. D.K.

Młodzi adepci wędkowania w połowie października wzięli udział w za-
wodach wędkarskich, które odbyły się na stawach państwa Wrońskich w 
Jamnie. Najwięcej ryb złowił Szymon Majkowski (kl. VIII). Natomiast naj-
większe okazy z wody wyciągnęli Kacper Janikowski (kl. VIII) i Hubert Lang 
(kl. I). Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i upominki od firmy Wędkra-
skifart.pl. - Za pomoc dziękujemy także sklepom Lewiatan, Groszek, Karaś 
i Skład opałów i materiałów budowlanych. Jesteśmy wdzięczni za okazane 
wsparcie - mówi K. Lang. 

Uczniowie w ramach szkółki wędkarskiej spotykają się raz w tygodniu. Zajęcia prowadzi dla nich Krzysztof Lang. 


