
Wyprawa na szczupaki
z jeziora Œniardwy

Tradycyjnie ju¿ pod koniec maja wyskoczy³em z 
Tomkiem Czerwiñskim na po³owy szczupaków w jeziorze 
Œniardwy, korzystaj¹c z uprzejmoœci mojego druha ze 
studenckich czasów – Marka Kragiela, dyrektora 
Gospodarstwa Rybackiego „Œniardwy” Sp. z o.o., oraz bazy 
noclegowej i ³ódki motorowej w porcie rybackim w G³odowie, 
gdzie naszym wypróbowanym kapitanem jest brygadzista 
Benek Kwast. Coœ chyba jednak tknê³o Tomka (czy¿by 
przepowiednia Wernyhory?), ¿eby – gdyby nie bra³y 
szczupaki  – wzi¹æ ze sob¹ zwyk³e wêdki sp³awikowe. Nie 
u¿ywa³em swojego teleskopu ze sp³awikiem chyba z osiem 
lat, ale uzna³em pomys³ Tomka za niespecjalnie g³upi. I tak 
dotarliœmy po po³udniu do G³odowa, i nie zwlekaj¹c 
ruszyliœmy z wêdkami do „portu” rybackiej bazy, gdzie – jak 
zapewnia³ Benek – grasuj¹ wcale niez³e wzdrêgi. Na 
betonowej grani portu znalaz³a siê wnet puszeczka 
kukurydzy, i nie minê³y dwie minuty, gdy za drugim rzutem 
pod ko³ysz¹ce siê na fali p³aszczyki gr¹¿eli zaci¹³em pierwsz¹ 
wzdrêgê. Potem mia³ miejsce prawdziwy koncert brañ, i co i 
rusz wyci¹ga³em z pó³torametrowej g³êbi wzdrêgi, kr¹pie, 
p³ocie, a nawet jednego okonia. Najwiêksza wzdrêga mierzy³a 
31 centymetrów, a niektóre kr¹pie powy¿ej dziesiêciu cali, i 
wszystkie ryby zosta³y zwrócone do wody, aby duch zatoki 
Szyba, nad któr¹ znajduje siê port rybacki, czuwa³ nad nami 
tak¿e o poranku nastêpnego dnia, kiedy bêdziemy ³owili 
szczupaki. I mimo wychylenia wieczorem paru szklanek 
wybornej whisky, tu¿ po czwartej, jeszcze przed wschodem 
s³oñca, wyruszamy z wdziêczn¹ pomoc¹ silnika Mercury w 
stronê wypróbowanych w poprzednich latach miejsc wokó³ 
wysp Czarciej i Pajêczej. I by³o, najkrócej ujmuj¹c, tak jak     
w wierszu Adama Asnyka – daremne ¿ale, pró¿ny trud, 
bezsilne z³orzeczenia – przez dwie godziny spinningowania 
ani jednego brania, nie mówi¹c ju¿ o z³owieniu 
przys³owiowego œniardwiañskiego kabana! Te bezsilne trudy 
umili³y nam przepiêkne widoki s³oñca, wschodz¹cego nad 
jez iorem, oraz  prawdziwy ptas i  koncert ,  gdy 
spinningowaliœmy tu¿ przy Pajêczej. Podejmujê szybk¹ 
decyzjê: wracamy do portu w G³odowie, ¿ebym móg³ z³owiæ 
kilkanaœcie ryb na prawdziw¹ mazursk¹ uchê!                       
I rzeczywiœcie, wzdrêgi, kr¹pie i p³ocie dopisa³y, a gdy 
holowa³em jedn¹ wiêksz¹ krasnopiórê z³ama³a siê 
szczytówka mojego teleskopu… Gdy  kilka dni po powrocie 
do Olsztyna wpad³em do sklepu wêdkarskiego, ¿eby kupiæ 
now¹ wêdkê, mówiê do sprzedawcy, ¿e du¿a wzdrêga 
z³ama³a mi szczytówkê. A ten szybko ripostuje: to nie 
wzdrêga z³ama³a wêdkê, tylko pan j¹ z³ama³! A na moj¹ 
uwagê, ¿e to by³a co najmniej pó³kilowa wzdrêga, znowu 
zripostowa³ krótko: ryby nie ³ami¹ wêdek, tylko wêdkarze… 
Có¿, chyba goœæ ma racjê, a mi pozostaje tylko ca³¹ wyprawê 
podsumowaæ nastêpuj¹cym limerykiem:

£owiæ wzdrêgi to mordêga

Kiedy weŸmie du¿a wzdrêga

Na nic kunszty profesora 

Aby wzdrêgi puœæ do wora 

Nie wytrzyma mocna wêda

Arkadiusz Wo³os
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