


Nie wahaj si´ wahaç! Aby przekonać się o skuteczności wahadłówek, nie wy-
starczy dla świętego spokoju zabierać ich ze sobą w pudełku nad wodę, trzeba po prostu 
zawiesić je na agrafce i zacząć nimi łowić, dać im szansę, aby ponownie mogły udowodnić 
swoją niezawodność… Proponuję Państwu polskie błystki wahadłowe charakteryzujące się 
niesamowitym wzornictwem, kształtem, wykończeniem oraz nabiciami wykonanymi z ze-

garmistrzowską precyzją  

Swoją przygodę z wędkarstwem rozpocząłem już jako młody chłopak, chodząc z tatą na szczu-
paki i okonie. Z czasem zainteresowały mnie również bardziej wymagające gatunki i rozpo-
cząłem między innymi pogoń za „mityczną” trocią. Poświęciłem dużo czasu na poznanie 
zwyczajów tych ryb. Schodziłem kilometry rzek i zerwałem na nich przy okazji liczną kolek-
cję różnorodnych przynęt. Bazując na tak zdobytym doświadczeniu, oraz kierowany chęcią 
stworzenia przynęty estetycznej i łownej, postanowiłem połączyć hobby z rzemiosłem i za-

jąłem się wykonywaniem przynęt ręcznie robionych 

Aktualnie w mojej ofercie znajdują się blachy szczupakowe, trociowe, pstrągowe, sumowe 
i blachy custom. Wahadłówki  ważą odpowiednio od 3 do 100gr i wykonane są z blachy mie-
dzianej – żółtej lub białej, oraz mosiężnej. Dodatkowo, mogą mieć macierzysty odcień blachy, 
lub być polerowane, patynowane, cynowane – wszystko według gustu klienta. Wahadłówki 
mogą mieć różne nabicia. Swoje miejsce znalazły nawet specjalne wzory dla łowiących ko-
biet – np. blacha w kwiatki. Każdy z przedstawionych modeli był  długo testowany na po-
morskich rzekach, co gwarantuje jego wyjątkową pracę i łowność. Moje blachy udowodniły 

swoją skuteczność niejednokrotnie, a ich niepowtarzalne wzory i bardzo estetyczne wykona-
nie zadowoli nawet najbardziej wymagających wędkarzy 



Blachy trociowe

Klasyczny wzorzec trociowej błystki rodem z Karlina! Jest to waha-
dłówka dość głęboko wykrępowana i wykonana z grubej blachy. 
Przy swojej zbitej masie i niewielkich rozmiarach szybko nurkuje 

i dobrze trzyma się dna. Nie gaśnie przy wyjściu z nurtu, co jest jej 
wielką zaletą. Świetnie się sprawdza przy typowym trociowym wachlarzy-
ku (wykonujemy rzut pod przeciwległy brzeg lekko pod prąd i ściągamy 
błystkę w dryfie, kontrolując tor spływu przynęty). W tej metodzie koło-
wrotkiem wybieramy tylko luz linki, natomiast sama przynęta musi spły-
wać swobodnie i naturalnie.

Niespotykany rzadki kształt! Ta błystka nazywana jest przeze mnie 
potocznie żabką nie bez przyczyny. Swoimi ruchami przypomina 
odrętwiałą, budzącą się do życia żabę, która jest typowo wiosen-

nym pokarmem dla niektórych łososiowatych ryb. Jej pracę można 
określić jako leniwą, nie ma bowiem tendencji do wpadania w ruch wiro-
wy, tylko wykonuje silne wahnięcia i „myszkuje”. Właśnie dlatego, dosko-
nale spisuje się na szybko płynących rzekach z silnym nurtem. 

Osobiście, polecam ją do obławiania rynien pod brzegiem. Można to 
robić tradycyjnym wachlarzem, lub przeciągnąć błystkę bezpośrednio 
pod prąd z przytrzymaniem jej na parę sekund w bardziej obiecują-
cym miejscu.

Błystka wzorowana na tradycyjnych „trzebiatówkach”. Jednak różni-
ca między nimi jest zasadnicza - klasyczna trzebiatówka jest wyko-
nana z blachy cienkiej (do 1mm), więc,  żeby sprowadzić ją na wy-

starczającą głębokość, stosuje się do niej tzw. dopalacz na bocznym 
troku. Z doświadczenia wiem, że ta metoda może być lekko frustrująca… 
Dlatego, sam wykonuję trzebiatówki z blachy 2mm. Uważam, że dzięki 
swojemu rewelacyjnemu kształtowi nie tracą przy tym nic na swojej wy-
jątkowej pracy. Błystka kolebie się z boku na bok i szeroko zamiata „ogo-
nem”, a gdy zwijamy ją szybkim tempem obraca się wokół swojej osi. 

Z racji tego, że jest to blacha sporych rozmiarów, polecam ją do łowienia 
na wysokiej i mętnej wodzie. Łowiąc tym modelem, najlepsze wyniki osią-
gniemy na przełomie lutego i marca na tzw. wylewach..

 
Bardzo ciężka, wydłużona błystka wahadłowa. Stworzona z myślą 
o pięknych reskich srebrniakach. Swoją skuteczność udowodniła 
również na innych rzekach Pomorza. Charakteryzuje się świetnymi 

właściwościami rzutowymi i dość oszczędną pracą. Stawia w wodzie 
niewielki opór i nie ma tendencji do szybkiego nurkowania, co jest jej 
wielkim atutem przy obławianiu leśnych odcinków, na których dużo jest 
podwodnych zaczepów. Technika jej prowadzenia jest w zasadzie dowol-
na, gdyż srebrniak troci jest ryba żerującą i jeśli tylko coś wąskiego, po-
dobnego do tobiasza, lub dobijaka przeleci w zasięgu jego wzroku bez 
wahania stanie się jego zdobyczą. 

Dodatkowo, dzięki możliwości wykonywania nią dalekich rzutów, stała 
się w ostatnim czasie doskonałą przynętą również na morskie trocie oraz 
belonę.

Blachy Êwietnie nadajà si´ równie˝ do połowu 
szczupaka! 

Model Waga Grubość Długość

T04
15 gr 1,5 mm 65 mm

28 gr 2 mm 65 mm

23 gr 2,5 mm 65 mm

T01

T02

T03

T04

Model Waga Grubość Długość

T01

10 gr 1 mm 55 mm

13 gr 1,5 mm 55 mm

16 gr 2 mm 55 mm

22 gr 2,5 mm 55 mm

T01

Model Waga Grubość Długość

T02

12 gr 1 mm 65 mm

15 gr 1,5 mm 65 mm

20 gr 2 mm 65 mm

25 gr 2,5 mm 65 mm

T02

Model Waga Grubość Długość

T03
18 gr 1,5 mm 75 mm

22 gr 2 mm 75 mm

25 gr 2,5 mm 75 mm

T03

T04



Blachy trociowe

W ostatnich latach łowienie morskiej troci w strefie przybrzeżnej 
Bałtyku stało się bardzo popularne. Dlatego, na rynku pojawiło się 
sporo nowych przynęt dedykowanych właśnie tej rybie. Niestety, 

nie wszystkie są godne polecenia. Nowa oferta morskich wahadłó-
wek T05 powstała po to, aby do klienta trafiła przynęta prosto z wybrzeża, 
sprawdzona i łowna. 

T05 występuje w gramaturze: 15, 18, 23gr, co przy długości 85mm daje 
nam bardzo uniwersalną błystkę dalekiego zasięgu i na każde warunki 
pogodowe. Lekką zastosujemy w dni bezwietrzne a cięższe, gdy będzie-
my zmuszeni walczyć z dużą falą i silnym wiatrem. Wydłużony kształt ma 
za zadanie przypominać naturalny pokarm morskiej troci (tobiasza i do-
bijaka). 

Jeśli chodzi o pracę modelu T05 to charakteryzuje się ona drobnym wę-
żowatym ruchem i tylko od prędkości zwijania linki zależy, z jaką często-
tliwością blaszka będzie się kolebała na boki. Ładne lusterkowanie osią-
gniemy, gdy pozwolimy jej swobodnie opadać na napiętej lince. Takie 
prowadzenie bardzo często kończy się atakiem srebrnej troci...

Pomysł na nową wahadłówkę potrafi przyjść czasem niespodzie-
wanie, ale może być też konsekwencją wieloletnich obserwacji 
wędkarzy i ich (często zaskakujących) preferencji. Tak właśnie było 

w przypadku modelu T06. Będąc kiedyś nad Parsętą, wyłowiłem 
z wody blaszkę, z którą sam osobiście wybrałbym się raczej na stycznio-
we pstrągi. Jej przeznaczenie zdradzała jedynie duża zardzewiała kotwi-
ca… Z ironicznym uśmiechem schowałem blaszkę do pudełka i na tym 
się skończyło. Innym razem kolega przywiózł mi do pokazania rzekomo 
bardzo ”łowną” blaszkę. Dostał ją od sędziwego wędkarza, co istotne - 
również znad Parsęty. Gdy moim oczom ukazała się mała wahadłówka od 
razu skojarzyłem oba fakty. 

Mój nowy projekt nabrał tempa, gdy na podobnej wielkości blaszkę zo-
stał złowiony piękny łosoś w kończących sezon zawodach trociowych (nie 
trudno się domyślić nad jaką rzeką…). 

Na pierwszy rzut oka T06 nie przypomina klasycznej trociowo-łososiowej 
wahadłówki. To samo dotyczy jej pracy. Relatywnie mały rozmiar, obły 
kształt i lekkie tłoczenie sprawiają, że w wodzie zachowuje się niepo-
zornie, bardzo delikatnie, leniwie i może w tym tkwi jej magia. Nie jest 
to typowa przynęta o agresywnej pracy, której zadaniem jest zrobienie 
w wodzie „dużego szumu”. Wręcz przeciwnie, ta blaszka swoją nadzwy-
czaj prostą pracą usypia czujność ryb. W ten sposób podwaja prawdopo-
dobieństwo ataku, ponieważ zainteresują się nią zarówno ryby aktywne, 
jak i te chwilowo bardziej ospałe. 

Łowiąc wahadłówką T06 nie musimy skupiać się na klasycznych techni-
kach prowadzenia przynęty w rzece.  Jej niewielkie rozmiary i specyficzna 
praca mogą podsunąć nam nowe zastosowania i nowe wrażenia…

T05

T06

Model Waga Grubość Długość

T05
15 gr 1,5 mm 85 mm

18 gr 2 mm 85 mm

23 gr 2,5 mm 85 mm

Model Waga Grubość Długość

T06
13 gr 1,5 mm 48 mm

15 gr 2 mm 48 mm

19 gr 2,5 mm 48 mm

T06

T05



S01

S02

S03

S04

Blachy szczupakowe

Duża, ciężka wahadłówka podobna do gnoma. Jest to przede 
wszystkim blacha na sumy, ale duże szczupaki też jej nie odpuszczą. 
Do niej polecałbym raczej mocny sprzęt (cw. 40, lub nawet 50-60), 

ponieważ ta blacha dość mocno pracuje. S01 intensywnie kolebie 
się na boki, przy wolnym prowadzeniu nie wpada w ruch obrotowy. Dzię-
ki temu wywołuje silną falę hydroakustyczną - dokładnie taką, jak duże 
ofiary szczupaka np. leszcz. Przy wolnym ściąganiu linki, bez nerwowych 
ruchów korbką, wyczuje się przyjemną pulsującą pracę. Jest to blacha ra-
czej na głębszą wodę - 5m to minimum dla spinningu. Świetnie nadaje się 
również do trollingu w głębszych jeziorach, zatokach.

Są to dwie blaszki tego samego typu, ale o różnej wadze. Lekka na 
płycizny od 0,5-2m, cięższa na głębszą wodę od 2-5m. Lekka świet-
nie się spisuje przy obławianiu strefy przybrzeżnej, trzcinowisk, 

zarośniętych blatów, dobrze się nią lawiruje miedzy rdestami. Prak-
tycznie można to nazwać finezyjnym jerkowaniem wahadłówką. Techni-

ka prowadzenia jest dowolna, ale blaszka lubi podszarpywanie pionowe 
wędką, wtedy szybko odskakuje na boki i ciekawie lusterkuje. Cięższa wa-
hadłówka najlepiej pracuje w opadzie, więc jeśli wędkarz lubi łowić gu-
mami tą metodą, to ta blaszka mu się z pewnością spodoba. Dodatkowo, 
dobrze spisuje się na podwodnych górkach, bo dość szybko nurkuje a jej 
praca może już w pierwszym rzucie sprowokować rybę. Dodatkowo, przy 
łowieniu na wahadłówki kieruje się jedną żelazną regułą. Zawsze prowa-
dzę ją do samej łodzi. Przy czym, jeśli do burty pozostało ok. 5m, wte-
dy delikatnie zwiększam tempo prowadzenia. Szczupaki lubią atakować 
wahadłówkę w ostatniej fazie, właśnie tego delikatnego przyspieszenia, 
jakby bały się utraty kąska, za którym cały czas płynęły. 

Blaszka była projektowana pod kątem połowu troci, ale świetnie się spi-
suje również przy łowieniu szczupaków. Może się dobrze sprawdzić, gdy 
szczupak słabo żeruje i jest torpedowany przez innych wędkarzy dużymi 
gumami, jerkami, woblerami. Można ją prowadzić dowolnie, ponieważ 
ma ciekawą lusterkującą pracę nawet przy wolnym prowadzeniu. Najle-
piej obławiać nią strefę przybrzeżną.

Blaszka była projektowana pod kątem połowu troci, jednak świet-
nie spisuje się również przy łowieniu szczupaków. Sprawdza się 
szczególnie dobrze, gdy szczupak słabo żeruje i jest torpedowany 

przez innych wędkarzy dużymi gumami, jerkami, woblerami. Ponie-
waż ma ciekawą lusterkującą pracę nawet przy wolnym ściąganiu linki, 
technika prowadzenia pozostaje w zasadzie dowolna. Najlepiej obławiać 
nią strefę przybrzeżną.

Zaskakująco dobre wyniki blaszki T02 skłoniły mnie do zrobienia jej 
w rozmiarze XXL. Myśl, jakie ta blacha będzie robiła zamieszanie 
w wodzie przy swoich gabarytach oraz, jakie ryby będą na nią re-

agowały, nie pozwoliła na odwlekanie tego projektu w czasie. Nie 
było wątpliwości, że osiągnięcie pracy pierwowzoru będzie trudne, ale 
kto powiedział, że niemożliwe! 

Pierwsze prototypy powstawały z blachy cienkiej. Gdy udało się osiągnąć 
zamierzony efekt, następne próby były przeprowadzane na blachach 
z grubszego materiału. Miało to na celu zaprojektowanie tak samo pra-
cującej wahadłówki, odpowiedniej na różne łowiska - począwszy od płyt-
kich zarośniętych jezior, po głębokie zalewy i zbiorniki zaporowe. 

Praca tej przynęty jest dość agresywna a dzięki mocnemu wykrępowaniu 
zachowała ona swoją charakterystyczną „skoczność” z modelu T02. S04 
pracuje stabilnie nawet przy zmiennych tempach prowadzenia. W opa-
dzie powolnie wiruje, co jest wyraźnie wyczuwalne na wędce w postaci 
miarowego pulsowania. Zastosowanie blaszki jest naprawdę szerokie. 
Modele lżejsze będą dobre do obławiania wiosną płytkich zarośniętych 
blatów, zaś cięższe świetnie sprawdzą się przy jesiennym trollingu.

Model Waga Grubość Długość

S03
15 gr 1,5 mm 55 mm

16 gr 2 mm 55 mm

S03

Model Waga Grubość Długość

S04
30 gr 1,5 mm 90 mm

42 gr 2 mm 90 mm

S04

Model Waga Grubość Długość

S02
15 gr 1 mm 80 mm

28 gr 2 mm 80 mm

Model Waga Grubość Długość

S01
28 gr 1 mm 90 mm

50 gr 2 mm 90 mm

S02

S01



nr

N1

N2

N3

N4

N5

N6

N7

N8

N9

N10

N11

N12

Blachy pstràgowe

Mała lekka wahadłóweczka - mała tajna broń! Przeznaczona przede 
wszystkim do połowu pstrągów potokowych. Jednak, może być 
z powodzeniem stosowana także na szczupaki żerujące na wylęgu, 

okonie, klenie i jazie. 

Małe pstrągowe blaszki najlepiej spisują się wczesną wiosną, gdy ryby 
żerują na organizmach niesionych przez wysoką wodę, która pod-
mywa brzegi rzek i wypłukuje jej mieszkańców. W takich warunkach 
dobrym rozwiązaniem jest prowadzenie przynęty w dryfie opisanym 
przy modelu T01.

Jest to odwrócony model błystki P01. Przypomina kształtem i wy-
krępowaniem małą karlinkę. Pracuje znakomicie prowadzona 
z prądem, jak i pod prąd. 

Oba modele – P01 i P02, z racji swojej niewielkiej masy zachowują się od-
miennie w różnych warunkach. W małej rzece z małym uciągiem będą 
się ładnie kolebały na boki. W dużej natomiast, nie unikniemy wpadania 
w ruch wirowy, co jest ich dodatkową zaletą.

To tylko 33mm i 3gr wagi! To jedna z najmniejszych wahadłówek 
dostępnych na rynku i najmniejsza w mojej ofercie. Jeśli wędkarz 
specjalizuje się w łowieniu na tzw. micro przynęty, to ta blaszka po-

winna go zainteresować. Charakter jej pracy zdradza już sam kształt 
- smukła, delikatnie wykrępowana - to nie pozwala jej obracać się wokół 
własnej osi. Dzięki swoim drobnym parametrom i skupionej masie ma 
bardzo dobre właściwości rzutowe a jej zastosowanie może być wbrew 
pozorom bardzo szerokie.

Ponieważ blaszka jest mała i waży tylko 3gr, może imitować wszystkie or-
ganizmy żywe, które bytują przy lustrze wody i w jej przybrzeżnej strefie. 
Prowadzona przy powierzchni może przypominać owada (bąka majowe-
go, konika polnego), który ma trudności z poderwaniem się do lotu a dla 
klenia i nie tylko, staje się to w mig łatwą zdobyczą… 

Łowcy pstrągów w małych rzeczkach docenią ją zwłaszcza latem, na ni-
skiej wodzie. Wtedy ryby są bardzo ostrożne i jedyną alternatywą do ob-
łowienia rynienki pod naszym brzegiem jest wypuszczenie wabika z prą-
dem a następnie poprowadzenie go tak, aby nie zahaczał o dno. 

Zasada duża przynęta - duża ryba, nie ma czasem swojego uzasadnienia. 
Za to mała przynęta - zaskakujący rezultat już ma…

P01

P02

P03

Model Waga Grubość Długość

P01
5 gr 1 mm 40 mm

8 gr 1,5 mm 40 mm

P01

Model Waga Grubość Długość

P02
5 gr 1 mm 40 mm

8 gr 1,5 mm 40 mm

P02

Model Waga Grubość Długość

P03 3 gr 1 mm 33 mm

P03
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