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POZNAJ SMAK WĘDKARSKIEJ PRZYGODY 

 

 
Fot. arch. Angry Pikes 

 

Doświadczonych wędkarzy nie trzeba przekonywać, jak atrakcyjne i obfitujące w ryby są 

wody na Warmii, Mazurach i Powiślu. Z kolei dla tych, którzy jeszcze nie zasmakowali w 

wędkarstwie, region jest doskonałym miejscem, aby rozpocząć przygodę z tą formą 

aktywności w plenerze. 

Ze względu na bogactwo i zróżnicowanie wód powierzchniowych, można tutaj łowić ryby 

wielu gatunków i trafiać na naprawdę okazałe sztuki. Wędkarze znajdą tu nie tylko gatunki 

występujące w jeziorach i rzekach nizinnych, ale również takie, które są kojarzone z rzekami 

górskimi, a nawet typowo morskie. Doskonałe warunki do rozwijania swojej pasji mają w 

regionie zwolennicy tradycyjnego wędkowania, którego nieodłączną częścią jest spożywanie 

złowionych ryb. Już będąc na łowisku, można rozpalić ognisko (tam, gdzie jest to 

dozwolone), by świeżo wyciągniętą z wody rybę upiec na patyku, w węglach czy na patelni. 

Złowione ryby można też usmażyć, upiec czy uwędzić samodzielnie na kwaterze – taką 

możliwość oferuje wiele gospodarstw agroturystycznych, pensjonatów czy ośrodków 

wypoczynkowych. Są też w regionie lokale gastronomiczne, które przygotowują potrawy z 

ryb dostarczonych przez wędkarza. Obecnie coraz więcej amatorów wędkarstwa traktuje 

swoje hobby w kategoriach wyłącznie sportowych i złowione okazy, po zważeniu i 

sfotografowaniu, wypuszcza z powrotem do wody. 

Jeziora, rzeki i... morze 

W regionie jest blisko 3000 jezior. Szczególnie obfitują w nie Mazury. Występowanie 

określonych gatunków ryb w danym zbiorniku jest uzależnione od jego wielkości i 

charakteru, a także od rodzaju prowadzonej w nim działalności rybackiej. W jeziorach o 

większej powierzchni i głębokości możemy liczyć na największą różnorodność gatunkową 

(leszcz, lin, płoć, karaś, szczupak, okoń, sandacz, węgorz, sum, czasem też karp, amur czy 

sielawa). Swoje atuty mają też mniejsze, śródleśne jeziorka, czasem częściowo zarośnięte i 

trudniej dostępne. Co prawda gatunków znajdziemy w nich mniej, ale i tam mogą trafić się 
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piękne okazy. Największe rzeki regionu, z Łyną na czele, to siedliska zarówno gatunków 

występujących w jeziorach, jak i typowych dla rzek nizinnych (kleń, jaź, jelec, świnka, 

brzana, boleń, miętus). Ale są też szczególnie czyste i bystre odcinki rzek, w których 

występują ryby łososiowate, kojarzone z górskimi strumieniami (pstrąg potokowy, lipień, troć 

wędrowna). Łowienie tych szlachetnych gatunków słusznie uchodzi za wyższą szkołę 

wędkarskiej jazdy oraz wymaga odpowiedniego przygotowania i sprzętu (a także wykupienia 

zezwolenia na dane łowisko). 

Jedynym w swoim rodzaju akwenem jest Zalew Wiślany. Ze względu na bezpośrednie 

połączenie z Morzem Bałtyckim jego wody są słonawe. W związku z tym koegzystują w nim 

gatunki dwuśrodowiskowe (węgorz, łosoś) z typowo słodkowodnymi i typowo morskimi 

(dorsz, śledź, belona, flądrowate: stornia, zimnica, torbut, gładzica). 

W regionie działa też wiele tzw. łowisk specjalnych, dobrze zarybionych i udostępnianych na 

zasadach komercyjnych. Jeśli ktoś chce zwiększyć swoje szanse na złowienie taaakiej ryby, 

może skorzystać z ich oferty. 

Poznawaj region od strony wody 

Wiele przydatnych informacji miłośnicy wędkarstwa znajdą w stosownej zakładce 

regionalnego portalu turystycznego mazury.travel. Dowiedzą się oni m.in. tego, jakich 

formalności należy dopełnić, aby legalnie wędkować na wybranym łowisku, w zależności od 

tego, kto nim administruje. W województwie warmińsko-mazurskim wodami zarządzają albo 

okręgi Polskiego Związku Wędkarskiego (olsztyński, elbląski, mazowiecki, toruński), albo 

różne gospodarstwa rybackie. Aby łowić w Zalewie Wiślanym, trzeba wykupić zezwolenie w 

Biurze Terenowym Głównego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego (we Fromborku lub 

innym zlokalizowanym na wybrzeżu Bałtyku). 

Kolejny zestaw informacji na portalu dotyczy dbania o środowisko naturalne podczas 

wędkowania (w tym okresów i wymiarów ochronnych oraz dobowych limitów połowu 

poszczególnych gatunków ryb). Poza tym wędkarze mogą się tam dowiedzieć, gdzie i w 

jakim standardzie przenocować, co i gdzie warto zjeść, będąc na rybach, a także jakie atrakcje 

region oferuje poza wędkowaniem. 

Szczególnie przydatna przy planowaniu wędkarskich eskapad może okazać się 

systematycznie rozbudowywana baza jezior, zawierająca informacje o ich położeniu, 

powierzchni i typie, ze szczególnym uwzględnieniem ich atrakcyjności dla wędkarzy i 

podaniem występujących w nich gatunków ryb. 
www.mazury.travel/wedkuj  

  

www.mazury.travel/wedkuj
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PRZEWODNICYWĘDKARSCY.PL – WĘDKOWANIE  Z  INSTRUKTOREM 

 
Fot. arch. Przewodnicywędkarscy.pl 

 

Firma przewodnicywedkarscy.pl działa na rynku od 2008 roku i od początku istnienia zajmuje 

się turystyką wędkarską. Cały zespół składa się z wielkich pasjonatów wędkarstwa, którzy 

łowią ryby od dziecka. Wędkarstwo jest ich pasją. Zrealizowali już wiele wypraw 

wędkarskich. 

 

Organizują szereg wypraw wędkarskich w Polsce, m.in. na Wielkie Jeziora Mazurskie. 

Zapraszają na jedno i kilkudniowe wyprawy wędkarskie z profesjonalnym przewodnikiem w 

poszukiwaniu szczupaków, okoni i sandaczy. W ofercie Wielkich Jezior Mazurskich są 

następujące jeziora: Niegocin, Kisajno, Dargin, Śniardwy, Ryńskie, Tałty, Mikołajskie, 

Bełdany, Tałtowisko. Hektary podwodnych łąk, skupiska roślin, głębokie tonie i to co jest 

najbardziej interesujące– duże szczupaki. Dobry przewodnik wskaże odpowiednie miejsce, 

podpowie jakich używać przynęt i w jaki sposób prowadzić przynętę. Nie jest to łatwe, 

bowiem Wielkie Jeziora Mazurskie to olbrzymi zakres wody, gdzie znajomość miejsc, w 

których przebywają drapieżniki jest kluczowa, aby osiągnąć wędkarski sukces. Ekskluzywne 

wyprawy wędkarskie z profesjonalnym przewodnikiem, ukierunkowane na połów 

szczupaków, okoni lub sandaczy. Ekskluzywne wyprawy dla 1-2 osób. Wyprawy trwające od 

jednego do kilku dni. Zapraszamy na sezon od 01.05 do 31.12!  

Zapraszamy na wyprawy wędkarskie z przewodnicywedkarscy.pl! 

www.przewodnicywedkarscy.pl 

 

 

  

www.przewodnicywedkarscy.pl
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ANGRY  PIKES – WĘDKOWANIE  Z  INSTRUKTOREM 

 

 
Fot. arch. Angry Pikes 

 

Angry Pikes – to profesjonalne wyprawy wędkarskie z przewodnikiem na szlaku Wielkich 

Jezior Mazurskich! Od rana do wieczora myśli się tutaj o rybach i przynętach. Swoimi 

działaniami obalają przestarzały stereotyp nudnego wędkarza. Organizują profesjonalne 

wyprawy wędkarskie, produkują własne przynęty i tworzą lifestylowe ubrania!  Poligonem, 

na którym prowadzą wędkarskie manewry jest szlak Wielkich Jezior Mazurskich - duża 

woda, duża ryba. Pokazują serce Mazur, zarażają pasją i dostarczają  niemałych emocji. 

Swoim  klientom oferują dostęp do profesjonalnego sprzętu, bezpieczne łodzie oraz wsparcie 

doświadczonych przewodników, którzy doskonale znają wodę i zwyczaje tamtejszych ryb.   

Zapraszamy na wyprawy dorosłych jak i dzieci. 

www.angrypikes.com   

  

http://www.angrypikes.com/
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JAZDA  KONNA  W  GALINACH 

 

 
Fot. arch. Pałac i Folwark Galiny 

 

Prawie 500-letnia historia siedziby Eulenburgów w Galinach jest dziś trudna do odtworzenia. 

Na wzniesieniu, w zakolu rzeki posadowiono murowany dwór obronny. Wzniesienie było 

otoczone wodą – rzeką i fosą (od strony zachodniej), z mostem zwodzonym.  Budowę 

głównego pałacu ukończono w roku 1589, za czasów Botho zu Eulenburga.  

Geneza parku, otaczającego z trzech stron pałac, sięga XIX wieku.  

Obecnie w majątku Galiny funkcjonuje  hotel z restauracją, stadnina koni oraz szkoła jazdy 

konnej, na polach prowadzona jest działalność rolnicza.  

Stadnina Koni w Galinach założona została w 1998 r. i od tej pory stale się rozwija.  Od 

początku istnienia stadnina nastawiona jest na hodowlę koni do sportów skokowych. Do 

hodowli wybierane są najlepsze ogiery z linii koni skokowych na świecie.  

W zabytkowych stajniach i na biegalniach mieszka tu ponad 60 koni, stadnina korzysta też 

z 70 ha. pastwisk. W galińskiej stadninie działa szkoła jazdy konnej prowadząca naukę dla 

dorosłych i dla dzieci na różnych poziomach zaawansowania. Lekcje prowadzone są na trzech 

placach do jazdy i w komfortowej ujeżdżalni (60 m x 25 m). 

Na tych, którzy pierwsze kroki w jeździectwie mają już za sobą, czekają przepiękne rozległe 

tereny, gdzie przejażdżki konne dostarczają wspaniałych emocji i upajających widoków. 

www.palac-galiny.pl 

  

www.palac-galiny.pl
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JAZDA  KONNA  W  MORTĘGACH 

 

 
arch. Pałac Mortęgi 

 

Warmia i Mazury to malowniczy region położony w północno-wschodniej Polsce. W 

zachodniej części tej zachwycającej krainy, słynącej z urokliwych zakątków i pięknej 

przyrody, położony jest Pałac Mortęgi. Tu, w otoczeniu natury, na rozległym terenie 

mieści się kompleks budynków, w tym XIX-wieczny pałac, zabudowania folwarczne z 

XIV wieku, zarybiony staw oraz 4-hektarowy park w stylu angielskim z licznymi 

ścieżkami spacerowymi wraz z rezerwatem z danielami. 

Pałacowa stajnia Mortęgi to miejsce, gdzie goście mogą rozpocząć swoją przygodę z 

jazdą konną. Dumą Mortęg jest stajnia oferująca wszelkie możliwe formy rekreacji 

konnej. Znajduje się tutaj 9 koni rekreacyjnych, w tym dwa mniejsze dla najmłodszych 

gości.  

 

Jazdy konne prowadzone w Stajni Mortęgi odbywają się pod okiem instruktorów w 

dziedzinie jazdy rekreacyjnej, skoków oraz ujeżdżeniu. Konie były selektywnie 

wybierane aby z łatwością umiały przekazać swoje umiejętności nowym adeptom 

jeździectwa, jak i już doświadczonym jeźdźcom. 

 

Eskapady w terenie 

Piękne tereny, łąki i lasy z końskiego grzbietu prezentują się wyjątkowo atrakcyjnie. W 

ofercie znajdą się 1-, 2- oraz 3-godzinne wyjazdy w mazurskie lasy oraz bezdroża. 

Najmłodszym dzieciom można zaproponować „oprowadzanki” na kucyku, natomiast 

dzieci od 7 lat mogą się uczyć jazdy konnej na lonży. 
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Ujeżdżalnie 

Wiosną i latem można skorzystać z odkrytej ujeżdżalni. W okolicach Pałacu Mortęgi 

nietrudno o doskonałe miejsca na różnego typu eskapady, okoliczne tereny są obficie 

zalesione, mnóstwo tu także otwartych przestrzeni, umożliwiających organizowanie 

przejażdżek wierzchem lub powozem. Obiekt dysponuje również znakomitą, krytą 

ujeżdżalnią o wymiarach: 34x48 m, która umożliwia jazdę bez względu na warunki 

atmosferyczne. 

 

Pensjonat 

Stajnia Mortęgi oferuje usługę pensjonatu dla koni. Stajnie wyposażone są w przestronne 

boksy o wymiarach 3x3 m oraz dodatkowe elementy jak np. myjkę czy solarium, a na 

terenie kompleksu znajdują się rozległe pastwiska oraz łąki.  

 

Wspaniałe konie 

Odpowiednio przygotowane konie wraz z miłymi, doświadczonymi instruktorami chętnie 

pomagają jeźdźcom doskonalić zdobyte już wcześniej umiejętności 

www.palacmortegi.pl/ 

 

  

www.palacmortegi.pl/
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JAZDA  KONNA  W  STADNINIE  W  GAŁKOWIE 

 
Fot. arch. Stadnina w Gałkowie 

Stadnina to prawdziwe centrum mazurskiego życia towarzyskiego. 100 koni, słynne na całą 

Polskę zawody Gałkowo masters, pokazy jeździeckie, trzy place treningowe, ujeżdżalnia, 50 

hektarów łąk i pastwisk na skraju puszczy. W stadninie hodowane są konie szlachetnej 

półkrwi, pełnej krwi angielskiej, huculskie. Stajnia mieści 20 koni hodowlanych, 20 koni 

sportowych, 30 wykorzystywanych do wykwalifikowanej rekreacji i 20 koni w pensjonacie. 

W hodowli wykorzystywane są wyselekcjonowane przez światową Federację Hodowców 

Koni Sportowych (WBFSH) ogiery zajmujące czołowe lokaty w rankingu najlepszych 

reproduktorów. Pensjonat dla koni przyciąga wielu stałych gości, którzy trzymają tam 

wierzchowce. W spokoju dożywają w nim swych dni także emeryci. Gośce odwiedzają 

Gałkowo przez cały rok, przyjeżdżają potrenować i świetni jeźdźcy, i absolutni debiutanci, 

którzy chcą uczyć się od najlepszych. W godzinę jazdy konno od gałkowa podziwiać można 

uroki rzeki Krutyni, morenowe jezioro Mokre lub zachwycać się leśnymi "czarcimi 

jeziorkami". Zespół trenerów i instruktorów kierowany przez Krzysztofa Ferensteina - 

jednego z najbardziej znanych zawodników w powojennej historii polskiego jeździectwa, jest 

w stanie zaspokoić potrzeby nawet najbardziej wymagających amatorów i zawodników. 

Sezon właściwie nigdy się nie kończy. Ludzie tu ciągną, bo łatwo się zakochać w tak 

urokliwym miejscu. Opowiadają, że gwiazdy nad Gałkowem są jakby bliżej. 

W stadninie koni Ferensteinów oferuje się rekreację konną dla jeźdźców na wszystkich 

poziomach zaawansowania. Dzieci , młodzież i dorośli na różnych poziomach 

zaawansowania, pragnący rozwijać swoje umiejętności jeździeckie podczas szkolenia 

otrzymują konia odpowiednio dobranego do swoich umiejętności. 

www.stadnina-galkowo.pl 

www.stadnina-galkowo.pl

