
Wędkarstwo to wspaniała przygoda. Można ją 
przeżywać w samotności, w kręgu przyjaciół, nad 

morzem, stawem, jeziorem, rzeką. Można łowić cały rok 
wiele gatunków ryb, stosując różne metody i techniki 
wędkarskie. Ta różnorodność jest fascynująca, ale dla 
początkującego wędkarza może być kłopotliwa. Jak, 
gdzie, kiedy, na co, czym? Tysiące pytań, na które trud-
no znaleźć odpowiedzi. 
Zapraszam do wspólnego wędkowania. Będę Waszym 
przewodnikiem. Na kolejnych stronach tego podręcz-
nika znajdziecie lekcje, w których będę kolejno pre-
zentował techniki i metody przypisane do wędkarstwa 
spławikowo-gruntowego, spinningowego, muchowego, 
morskiego, a także podlodowego. 
Aby uniknąć rozczarowania, przygodę z wędkarstwem 
powinno się zacząć od sposobu najprostszego. Takim 
jest bat, czyli technika łowienia pełnym zestawem ze 
spławikiem. Bat jest jedną z kilku technik zaliczanych 
do wędkarstwa spławikowo-gruntowego. To bardzo do-
bry wybór dla początkującego wędkarza.  
Wędkowanie jest proste. Gotowi? Zaczynamy!                                                                              
 Józef „Batman” Wróblewski 
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