
 

Okręgowa Komisja ds. Młodzieży ZO w Zielonej Górze 
 

Podstawowy program szkółki wędkarskiej 

I. Zajęcia teoretyczne 

L.p. Zakres tematyki Uwagi 

1. Bezpieczeństwo 
nad wodą 

podstawowe zasady 
bezpiecznego 
wypoczynku nad wodą  
i korzystania z zasobów 
przyrody 

wybór miejscówki, 
sprzęt, technika, ubiór, 
dostosowanie 
zachowania do 
panujących warunków, 
telefony alarmowe, 
wzajemna pomoc itd. 

wykład, pogadanka, 
prezentacja 

2. Etyka wędkarska dekalog wędkarza  dyskusja, wymiana 
poglądów 

3. Regulamin 
Amatorskiego 
Połowy Ryb 

podstawowe 
wiadomości dot. zasad, 
praw i obowiązków 

 przekazywane w 
małych porcjach - 
ważniejsze treści 
muszą być 
powtarzane na wielu 
zajęciach 

4. Ryby naszych wód płoć, wzdręga, leszcz, 
krąp, karp, okoń, lin, 
węgorz, karaś, boleń, 
szczupak, sandacz, 
Jazgarz, ukleja, jelec, 
jaź, kleń, sum, brzana, 
świnka, certa, miętus  

- systematyka, 
- występowanie, 
- budowa zewnętrzna, 
- okres ochronny, 
- wymiar ochronny 
- rozród, 
- przynęty 

omawiamy 
maksymalnie dwa 
gatunki ryb na 
jednych zajęciach, 
najczęściej poprzez 
porównanie i 
wskazanie różnic np. 
płoć  - wzdręga, 
leszcz - krąp, ukleja – 
jelec, itd. 

5. Przynęty 
wędkarskie 

- naturalne, 
- sztuczne 

- rodzaje przynęt,  
- sposoby mocowania na 
haku 

rysunki, zdjęcia, 
filmy 

6. Zanęty - podstawowe typy 
zanęt, 
 - komponenty i dodatki           
zanętowe, 
- stosowane proporcje 
składników, 
- gotowe mieszanki 
 

 
 

prezentacja typów 
zanęt, pokaz „pracy” 
zanęty w naczyniu z 
wodą 



 

7. Ochrona 
środowiska 

zanieczyszczenia wód, 
skażenia powietrza i 
wody 

również w kontekście 
wpływu na środowisko 
stosowanych zanęt, 
przynęt i ich ilości 
(zakwaszanie wód) 

wykład, prezentacja, 
film 

8. Wędkarstwo 
spławikowe 

- pełny zestaw 
- zestaw skrócony 
- metody odległościowe 
(w tym bolońska i 
angielska) 

wskazanie zasad wyboru 
metody w zależności od 
typu łowiska ze 
wskazaniem na 
korzystanie z 
najprostszych rozwiązań 

opis metody, 
prezentacja 
multimedialna, 
zdjęcia, filmy, sprzęt 
i akcesoria  

9. Wędkarstwo 
gruntowe 

podział ze względu na 
sposób sygnalizowania 
brań i zastosowane 
obciążenia 

wady i zalety, najczęściej 
popełniane błędy 

opis metody, 
prezentacja 
multimedialna, 
zdjęcia, filmy, sprzęt 
i akcesoria 

10. Wędkarstwo 
spinningowe  

krótki opis metody z 
podziałem na 
stosowane przynęty 

Wybór techniki 
prowadzenia przynęty 
jako metoda na ryby 
danego gatunku 

opis metody, 
prezentacja 
multimedialna, 
zdjęcia, filmy, sprzęt 
i akcesoria 

11. Podstawowy 
sprzęt wędkarski 

siedziska, pomosty, 
podbieraki, żyłki, 
haczyki, gruntomierze, 
wypychacze, ciężarki, 
agrafki, krętliki itp. 

Wskazanie wad i zalet 
konkretnych rozwiązań 

prezentacja sprzętu, 
omówienie 
zawartości skrzynki 
wędkarskiej 

 

 

 

II. Zajęcia praktyczne (w sali i nad wodą) 

1. Węzły wędkarskie - pętelkowy 
- zderzakowy 
- baryłkowy 
- palomar  
i inne 

2. 
 

Wiązanie haków - tradycyjnie i z użyciem wiązarki 

3. 
 

Przygotowanie przyponów - przypony na wody stojące i rzeki  

4. Przygotowanie zestawów do 
bata 

- dobór żyłki, spławików, obciążenia 

5. 
 

Wyważanie zestawów - wyważanie w tubie lub na łowisku 



 

6. 
 

Przygotowanie i organizacja 
stanowiska wędkarskiego 

- wybór miejsca, przygotowanie i umocowanie sprzętu 

7. 
 

Przygotowanie zanęty - dobór i mieszanie składników, 
- wstępne nawilżanie, 
- korekta stanu nawilżenia 
- przecieranie przez sito 
- dodawanie ziemi lub gliny, 
- przygotowanie kul zanętowych 

8. 
 

Gruntowanie łowiska - dostosowanie zestawu do panujących warunków na łowisku, 
poszukiwanie optymalnego miejsca do położenia zanęty  

9. 
 

Zakładanie przynęt - dobór haków do rodzaju przynęty, 
- sposoby mocowania przynęt  

10. Zarzucanie zestawu - technika zarzucania zestawu batem zza pleców, z boku i z 
ręki oraz zarzucanie wędki z kołowrotkiem 

11. Nęcenie - ćwiczenie umiejętności ulokowania kul zanętowych w 
wyznaczonym miejscu 

12. Technika prezentacji przynęty - przynęta nad dnem, na dnie, przepływanka, przepływanka z 
przytrzymaniem, łowienie z opadu itp.  

13. 
 

Zacinanie ryb - moment i tempo zacinania, różnice w sygnalizowaniu brań 

14. Hol i lądowanie zdobyczy - umiejętność oddawania rybie żyłki, praca nadgarstkiem, 
ustawianie hamulca w kołowrotkach 

15. 
 

Odhaczanie i wypuszczanie   - technika stosowania wypychaczy 

16. Przechowywanie ryb w siatkach - wymogi dot. siatek do przechowywania ryb, sposób 
mocowania ich na łowisku 

17. 
 

Zakończenie wędkowania - składanie sprzętu, porządkowanie łowiska 
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