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Z TYGODNIKIEM NA RYBY - Wêdkarski przewodnik Ko³a PZW „Kleñ”

PORADNIK • PRZEWODNIK

Przybliżamy prawo Głogowskie fortyfikacje
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Jak wspomniano w poprzed-
nim artykule, przedmiotem
dalszych rozwa¿añ bêdzie najczê-
œciej spotykana w praktyce
sytuacja dotycz¹ca osób zawie-
raj¹cych zwi¹zek ma³¿eñski, tzn.
taka kiedy ma³¿onkowie nie pod-
pisuj¹ intercyzy i nie dokonuj¹
innych czynnoœci zmierzaj¹cych
do uregulowania ich wzajemnych
relacji maj¹tkowych.

Zgodnie z przepisami KRiO, z
chwil¹ zawarcia ma³¿eñstwa po-
wstaje pomiêdzy ma³¿onkami
wspólnoœæ ustawowa obejmuj¹-
ca przedmioty maj¹tkowe nabyte
w czasie jej trwania przez oboje
ma³¿onków lub przez jednego z
nich (maj¹tek wspólny). Skutek
ten nastêpuje automatycznie, z
mocy prawa, bez wzglêdu na wolê
i wiedzê ma³¿onków w tym przed-
miocie. Innymi s³owy, do
powstania wspólnoœci miêdzy
ma³¿onkami, nie jest konieczna
¿adna czynnoœæ ma³¿onków, je-
dynym warunkiem jej powstania
jest zawarcie zwi¹zku ma³¿eñ-
skiego. Jednoczeœnie, nale¿y
podkreœliæ, ¿e mimo powstania
wspólnoœci maj¹tkowej, ka¿dy z
ma³¿onków zachowuje tzw. ma-
j¹tek osobisty, tzn. maj¹tek
nale¿¹cy wy³¹cznie do jednego ze
wspó³ma³¿onków. KRiO wyczer-
puj¹co wskazuje, jakie
przedmioty maj¹tkowe wchodz¹
w sk³ad maj¹tku osobistego. Ka-

talog ten jest zawarty w art. 33
KRiO, przy czym wraca uwagê
zasada, i¿ w sk³ad maj¹tku oso-
bistego wchodz¹ przedmioty
maj¹tkowe nabyte przed powsta-
niem wspólnoœci ustawowej.
Oznacza to, i¿ przedmioty maj¹t-
kowe nale¿¹ce do ka¿dego ze
wspó³ma³¿onków przed zawar-
ciem ma³¿eñstwa, równie¿ po jego
zawarciu pozostaj¹ wy³¹czn¹
w³asnoœci¹ ka¿dego ze ma³¿on-
ków, jako sk³adniki ich maj¹tków
osobistych. Przyk³adowo zatem,
je¿eli pani Kowalska, bêd¹ca w³a-
œcicielk¹ nieruchomoœci, zawiera
zwi¹zek ma³¿eñski z panem No-
wakiem, i ju¿ jako ma³¿eñstwo
wspólnie w niej zamieszkuj¹, ko-
rzystaj¹, op³acaj¹ ciê¿ary z ni¹
zwi¹zane, to nie oznacza, i¿ pan
Nowak sta³ siê wspó³w³aœcicielem
tej¿e nieruchomoœci. Nierucho-
moœæ taka z mocy prawa jest
sk³adnikiem maj¹tku osobistego
pani Kowalskiej, zaœ jej m¹¿, pan
Nowak ma prawo do korzystania
z niej w celu zaspokojenia potrzeb
rodziny. Oczywiœcie powy¿sze
uregulowania nie stoj¹ na prze-
szkodzie temu, aby pani
Kowalska uczyni³a swego mê¿a
wspó³w³aœcicielem nieruchomo-
œci, jednak¿e to ju¿ zale¿y
wy³¹cznie od woli zainteresowa-
nych i dokonania przez nich
stosownych czynnoœci.

Mackol

W 1514 roku Bart³omiej
Stein pisa³ o G³ogowie: „...
po³o¿one korzystnie nad
Odr¹. Posiada ono zamek
ksi¹¿êcy, który obecnie jest
siedzib¹ zarz¹dcy królew-
skiego. Jest drugim po
Wroc³awiu miastem na Œl¹-
sku, które ma tak wspania³e
mury obronne”. Do dnia dzi-
siejszego zachowa³o siê tylko
kilka odcinków murów
obronnych, okalaj¹cych nie-
gdyœ œredniowieczny
G³ogów. Pierwszy odcinek
biegnie wzd³u¿ ul. Zamko-
wej,  kolejny wzd³u¿ ul.
Star owa³owej, a ostatni
wzd³u¿ koœcio³a p.w. Œw. Mi-
ko³aja do ul. RzeŸniczej.
Znaczne fragmenty murów
s¹ zrekonstruowane, jednak
zachowuj¹ tkankê ocala³ych
œredniowiecznych reliktów.

Miasto, zaraz po lokacji
otoczone by³o palisad¹ i
fos¹. Potwierdzi³y to badania
archeologiczne, przeprowa-
dzone w latach 1963 - 65.
Zapewne najpóŸniej w ostat-
niej æwier ci XIII w
dotychczasowe umocnienia

zast¹pi³y ceglane mury. Gru-
be na ok. 1 metr zwieñczone
by³y prostok¹tnymi blanka-
mi z przeœwitami,
umo¿liwiaj¹cymi bezpieczne
prowadzenie walki. Dodat-
kowo miasto otoczono fos¹,
której istnienie wzmiankuj¹
dokumenty z 1307 roku. Na
najbardziej zagro¿onych od-
cinkach mury obronne
wzmocnione by³y przez basz-

ty. Pas murów, okalaj¹cy
miasto, liczy³ ok. 17 otwar-
tych do wewn¹trz baszt i 9
wie¿. W zachowanych do
dziœ odcinkach murów znaj-
duj¹ siê trzy baszty. Do
miasta wje¿d¿a³o siê przez
cztery bramy: od zachodu
przez Bramê Brzostowsk¹,
od po³udnia - Szpitaln¹, od
wschodu - Polsk¹ i od pó³no-
cy - Odrzañsk¹. Otwór po
bramie Szpitalnej zachowa³
siê do naszych czasów (znaj-
duje siê przy ul. RzeŸniczej).
Bramy by³y najs³abszymi
punktami obrony miasta,
st¹d stawiano przy nich do-
datkowe umocnienia i punkty
obrony, jak wie¿a i podwójne
przedbramie przy Bramie
Brzostowskiej oraz barbakan
przed Bram¹ Polsk¹. Na po-
cz¹tku XV wieku
dotychczasowy jeden pas
murów i fosa zosta³y wzmoc-
nione przez drugi mur z
bastejami, ni¿szy od poprzed-
niego, przystosowany do
obrony artyleryjskiej. Liczy³
on 14 bastei - pó³kolistych,
niskich baszt, otwartych do
wewn¹trz murów, w których
umieszczano armaty. Utrzy-
mywanie murów w nale¿ytym
stanie zajmowa³y siê g³ogow-
skie cechy. Zobowi¹zane by³y
do stró¿owania bram i wie¿y
murów miejskich. I takprzy-
k³adowo: rzeŸnicy na bramie
szpitalnej, piekarze na bramie
polskiej, szewcy i garbarze
przy furcie m³yñskiej, kowale
na wie¿y wartowniczej, kraw-
cy na ul. B. Cia³a, sukiennicy
i tkacze we³ny u klarysek, a
kramarze i kuœnierze na
„dworze biskupim”.

Rafael Rokaszewicz

Przybli¿amy kilka uwag dotycz¹-
cych komponowania mieszanek
leszczowych i p³ociowych.

Najczêœciej kupujemy gotowe mie-
szanki, które odpowiednio rasujemy.
Uwa¿am, ¿e w³aœnie to „podrasowanie”
zanêty jest kluczem do osi¹gniêcia
sukcesu. Podstawa to dobry i odpo-
wiednio dobrany do gatunku ryb
zapach. Dlatego na zapachach nie
oszczêdzam i kupujê wy³¹cznie firmo-
we. S¹ to najczêœciej: Roach,Brasem
(ciemny), Anised, Vanille i Blomed
(susz.krew) -Marcela Van Den Eynde
...oraz Gardonix,Unix (na leszcze), Bre-
me (piernikowe) i ró¿ne zapachy w
p³ynie z serii Aromix firmy Sensas. Na
leszcze i p³ocie stosujê równie¿ czêsto
zio³a takie jak: kolendra, kozieradka,
koper w³oski, nostrzyk, z których naj-
bardziej lubiê kolendrê. Inne dodatki
zapachowe stosowane przeze mnie to:
kminek, czosnek, miód, magi i karku-
ma. Oczywiœcie u¿ywam równie¿
atraktorów innych firm, ale to sporadycz-
nie. Od razu zaznaczê, ¿e wszelkie zio³a
kupujê w sklepie zielarskim i mielê. Rów-
nie¿ niezbêdne dodatki takie jak ziarnka
konopi, s³onecznik, dynie kupujê w mar-
ketach lub w zoologicznych, nastêpnie
mielê i wypra¿am samodzielnie.

Jako bazê na rzeki najczêœciej sto-
sujê 3 ró¿ne gotowe mieszanki, s¹ to:
„P³oæ” z serii Extra firmy Lorpio ( fio-
let.op.), „P³oæ” zwyk³a z firmy Lorpio

oraz dwukilogramowe opakowania
„Leszcz” z serii Extra firmy Lorpio, a na
p³ytkie kana³y „Super Match”(ciemna)
- Marcel Van Den Eynde.

Je¿eli robiê mieszanki zawodnicze
mieszanki bazowe dobieram analogicz-
nie tyle, ¿e z serii Super -Lorpio.

W niektórych mieszankach dodaje
siê: kolorowe chlebki belgijskie, coco-
belge, kasze kukurydzian¹, bu³kê tart¹,
zmielone suchary, kaszê mannê, bisz-
kopt, glinê lub ¿wir, wspomniane wy¿ej
zio³a, konopie gotowane i oczywiœcie
wszelkiego rodzaju dodatki miêsne (jo-
kers, pinki, bia³e rob i castery).

Wszystko teraz zale¿y od tego gdzie
planujê wêdkowanie, równie¿ to, jak¹
rybê bêdê chcia³ z³owiæ. Bardzo wa¿na
jest, chocia¿ cz¹stkowa znajomoœæ ³owi-
ska tzn. g³êbokoœæ, wielkoœæ
wystêpuj¹cych gatunków ryb, rodzaj
dna, mo¿liwy okresowy uci¹g itp...

Za³ó¿my, ¿e mam ochotê po³owiæ na
niewielkiej rzeczce, która nie jest g³êbo-
ka, max.2 m, o doœæ mocnym miejscami
uci¹gu, w której wystêpuj¹ miejscowe
spowolnienia. Takich rzek w Polsce jest
mnóstwo. Ryby tam dominuj¹ce to p³o-
cie,ukleje, ale czasami zdarzaj¹ siê
klenie lub jazie...jaki sk³ad mieszanki
przygotowujê: 2 kg. mokrej gliny prze-
tartej przez sito (glinê wczeœniej
nakopa³em sam...); 0,5op P³oæ z se-
rii Extra firmy Lorpio ( fiolet.op.); 1
szklanka konopi pra¿.; 1 szklanka

coco belge; klej Lorpio; 2op.robaki
bia³e lub barwione; 1op.castery; ko-
lorowe chlebki belgijskie (na okrasê
, ale dopiero po przetarciu przez sito);
jako zapach mo¿e byæ kolêdra-
(2op.miel) lub Gardonix-Sensas-1/4
op. Koszt - ok.13 z³.

Mokr¹ glinê przecieram przez sito a
w osobnym wiadrze przygotowujê po-
zosta³e sk³adniki (zanêtê, coco belge,
konopie i zapach),które powinny byæ
niedomoczone. Po przetarciu ich przez
sito ³¹czê z glin¹ i dodajê kleju. Na koñ-
cu bia³e robaki i kastery. Gdybym
przetar³ glinê z zanêt¹ przesta³a by ona
pracowaæ i uzyska³bym ma³o bij¹c¹
mieszankê na leszcze a przecie¿ planu-
jê z³owiæ piêkne „tygryski” i jazie!!!

Zwróæmy uwagê, jak wa¿n¹ rolê w
tej mieszance pe³ni glina: Stanowi
przynajmniej po³owê masy zanêty,
s³u¿y jako obci¹¿nik i na koniec jako
noœnik zapachu i naszych przynêt!!!!
Dziêki glinie uzyska³em zanêtê doœæ
tani¹, ale równie¿ doœæ ubog¹. Jed-
nak nie zale¿a³o mi na lepszej
mieszance gdy¿ jest to ³owienie rekre-
acyjne bez specjalnej presji wêdkarskiej,
takiej jak podczas zawodów wêdkar-
skich.

A oto przyk³ad mieszanki trochê lep-
szej, dro¿szej, ale nadaj¹cej siê ju¿
nawet podczas zawodów wêdkarskich:
1op.”P³oæ” lub „P³oæ du¿a”- Lorpio
-” Super”; 0.5op.wspomniana wy-
¿ej „P³oæ”- Lorpio -”extra”; Kasza
kukurydziana gotowana (1 szklan-
ka suchej); 1 szklanka konopi
pra¿.; 1 szklanka Cocco – Belge;
0.5 op.Roach (Marcel Van Den Eyn-
de); kolorowe chlebki belgijskie (na
okrasê , ale dopiero po przetarciu
przez sito); 0.5 op klej Lorpio; 2 op.

Castrów; 1op.robaków barwionych;
0.5 puszki kukurydzy; ¿wir. Koszt -
ok.25 z³.

W skrajnych wypadkach podczas
wêdkowania rekreacyjnego mo¿na za-
stosowaæ sam¹ glinê ze œladow¹
iloœci¹ zanêty. Jednak wtedy nale¿y
dodaæ wiêcej zapachu i robaków.
Bywa, ¿e z nadmiaru suchych bu³ek
w domu zanêtê sporz¹dzam od pod-
staw samemu. Wtedy wspomniane
bu³ki mielê w maszynce do miêsa a
nastêpnie wypra¿am. Nastêpnie ku-
pujê w piekarni gotowe suchary, które
zazwyczaj s¹ ju¿ wypra¿one, wtedy je
tylko mielê. W ten sposób uzyskujê bazê
zanêtow¹ (1.5 kg.), do której dodajê na-
stêpuj¹ce sk³adniki: 1szkl. kaszy /
m¹ki kukurydz.; 1szkl. konopi pra¿.;
1szkl. zmiel siemienia lnianego;
1szkl. coco belge; 1szkl. Biszkoptu;
klej Lorpio lub zmielone drobno p³at-
ki owsiane; ¿wir lub glina; Zapach
do wyboru np.Vanilia-1op., robaki,
kastery. Koszt - ok.25 z³.

W tym wypadku zanêta bêdzie
doœæ mocno pracowaæ, co mo¿na sty-
mulowaæ zmniejszaj¹c sk³adniki
oleiste na rzecz bazy. Mo¿na równie¿
dodaæ gotowanej kaszy kukurydz albo
przetrzeæ z glin¹.

Du¿o mo¿na by by³o pisaæ w kon-
tekœcie tych warunków. W kolejnym
newsie napiszê o moich mieszankach
na leszcze w du¿ych rzekach.

Dodam jeszcze tylko na koniec o
sposobie podania zanêty w niewiel-
kich rzekach. Latem szukam miejsc
najg³êbszych, zacienionych. Zanêtê
umieszczam na œrodku gdzie woda
jest najbardziej dotleniona i najwiê-
cej sp³ywa pokarmu. Umieszczam j¹
nieco powy¿ej mojego stanowiska.
Zim¹ i wczesn¹ wiosn¹ szukam
miejsc spokojnych, ze stoj¹c¹ wod¹,
ale doœæ g³êbokich.

Majątek w małżeństwie (II) Mury
średniowieczne

Fragment zrekonstruowanego muru obronnego wraz z basztą.

Dwa odcinki murów miejskich widoczne
na rekonstrukcji rozplanowania Głogowa

w 1520r wg M. Kutznera.

Zanęty


