
 

       

Uchwała nr 19/2010 
Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 

z dnia  13.02.2010r.  

 

w sprawie: ceremoniału sztandarowego obowiązującego  

w Okręgu PZW Katowice 

 
Na podstawie § 46 pkt 6 Statutu PZW z dn. 19.10.2007r. 

Zarząd  Okręgu PZW w Katowicach 
uchwala: 

 
 
 

§ 1 
 

Wprowadza się do stosowania Ceremoniał Sztandarowy w brzmieniu stanowiącym załącznik do 
niniejszej uchwały. 

 
§ 2 

 
Ceremoniał Sztandarowy obowiązuje w Okręgu PZW Katowice i podległych kołach. 
 
 

§ 3 
 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi biura i Zarządom Kół. 
 

§ 4 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 

 
 

     Wiceprezes ds. organizacyjnych                              Prezes ZO 
  
      
    Aleksander Widziak              Mirosław Iwański 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                   Załącznik do uchwały nr 19/2010  z  dn. 13.02.2010r. 

  

CEREMONIAŁ SZTANDAROWY 
obowiązujący w Okręgu Katowice i podległych kołach 

Sztandary wędkarskie są dla  wędkarzy, członków Polskiego Związku Wędkarskiego, 
najwyższym znakiem ogniw organizacyjnych.  
 
Sztandar to symbol zbiorowej i osobistej godności wędkarzy, które nawiązują do wieloletnich 
tradycji, współczesnych celów naszego Zrzeszenia, a także poszanowania praw ojczystej 
przyrody oraz dążeń do utrzymania jej jak najlepszym stanie. Sztandary łączą tych, którzy 
wyznają te same wartości i których jednoczy jeden cel jakim jest ochrona wód. Towarzyszą one 
członkom Polskiego Związku Wędkarskiego w najważniejszych i uroczystych wydarzeniach 
życia organizacyjnego oraz w momentach szczególnych dla wędkarskiej wspólnoty. Są 
symbolem uzewnętrzniającym szczytne wartości duchowe i moralne polskiego wędkarstwa, 
dlatego należy się im szacunek i honory. Wyrażają się one w ceremoniale stosowanym w 
wystąpieniach ze sztandarami.  
Sztandary, ich używanie i zachowanie się wobec nich, są ważną częścią naszej historii i bogatej 
polskiej symboliki. Dlatego powinny być otaczane czcią oraz należnymi honorami.   

A. ZASADY POSTĘPOWANIA ZE SZTANDAREM 

1. Posiadanie sztandaru 

Uprawnionymi do posiadania sztandaru są: 

1.1. Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego -za zgodą Zarządu Głównego 
Polskiego Związku Wędkarskiego, potwierdzoną oficjalnym i uroczystym aktem przyzwolenia, 
mogącym mieć charakter nadania sztandaru. 

1.2. Koła Wędkarskie -w zasadzie po co najmniej dziesięcioletnim okresie istnienia i 
nieposzlakowanej działalności. Posiadanie sztandaru przez koło wędkarskie wymaga 
odpowiedniej uchwały Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego, potwierdzonego 
uroczystym aktem przyzwolenia lub nadania. 

1.3. Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego - z własnej inicjatywy lub na stosowny 
wniosek Okręgowego Sądu  Koleżeńskiego, może zawiesić prawo użytkowania przez koło 
wędkarskie sztandaru, w przypadkach gdy swym postępowaniem naruszy ono dobre imię 
Polskiego Związku Wędkarskiego, bądź swoją działalnością zaprzeczy nadrzędnym wartościom 
symbolizowanym przez sztandar. 

1.3.1. Decyzję w sprawie zawieszenia prawa koła do używania sztandaru na określony czas lub 
na stałe, Zarząd Okręgu podejmuje stosowną uchwałą, w uchwale Zarząd określa miejsce i 
warunki deponowania sztandaru. 

2. Fundacja. 

Dla ufundowania sztandaru powinien być powołany Komitet Fundacyjny. W jego skład wchodzą 
inicjatorzy i sponsorzy, a także organizatorzy przedsięwzięcia. 

Do zadań Komitetu należą między innymi :                                                                                     
- zlecenie wykonania projektów sztandaru, 

 - przedstawienie projektu sztandaru Zarządowi Okręgu do zaakceptowania,    
               - zlecenie wykonania i odbiór wykonanego sztandaru. 
3. Występowanie ze sztandarem 

Planując udział sztandaru w określonym wydarzeniu należy brać pod uwagę możliwości 
deprecjacji znaku, jednak zarówno władze jak i członkowie PZW powinni starać się podkreślać 
obecnością sztandaru (sztandarów) ideowy charakter naszego Zrzeszenia, wysoki stopień 
emocjonalnego i racjonalnego utożsamiania się z jego tradycją i celami oraz organizacyjnego 
zwarcia naszych szeregów. 



W szczególności obecności sztandaru (sztandarów) wymagają takie ważne wydarzenia jak 
Okręgowy Zjazd Delegatów, okręgowe imprezy jak; zawody rangi Krajowej, posiedzenia 
uroczyste Zarządu Okręgu  - zwłaszcza gdy przewidziane jest wręczanie odznaczeń i 
wyróżnień, okręgowe spotkania Prezesów, otwieranie wystaw i pokazów związanych z 
wędkarstwem, Walne Zgromadzenia Koła, imprezy jubileuszowe w Kołach, a także przy 
pogrzebach wędkarzy. 

Sztandary wędkarskie mogą i powinny występować na różnego rodzaju manifestacjach i 
uroczystościach lokalnych (jubileusze, święta lokalne czy dożynki), patriotycznych, względnie 
branżowych np. podczas święta wędkarzy w dniu  19 marca  i w innych uroczystościach 
bliskich nam stowarzyszeń, takich jak koła łowieckie, Liga Ochrony Przyrody itp. 

W zależności od charakteru i czasu trwania różnych imprez, różna jest też forma obecności na 
nich sztandaru (sztandarów) PZW - od bezpośredniego udziału pocztu ze sztandarem przez 
cały czas trwania np. ślubowania, dekoracji odznaczeniami czy pogrzebu, -po umieszczenie 
sztandaru (sztandarów) w specjalnych stojakach, na czas trwania obrad czy uroczystości, bez 
bezpośredniej asysty pocztu. 

Zawsze jednak wprowadzenie i wyprowadzenie sztandaru (sztandarów) musi przebiegać w 
sposób godny i uroczysty z towarzyszeniem odpowiednich komend. 

4. Przekazanie i rozwinięcie sztandaru 

Jest to akt szczególnie uroczysty. Od tego momentu bowiem rozpoczyna się historia sztandaru i 
obowiązuje określony sposób postępowania z nim. Przed rozwinięciem i przekazaniem 
sztandaru nie może on być używany publicznie, w szczególności noszony w pochodach czy 
przemarszach. 

Uroczystości przekazania i rozwinięcia sztandaru powinny odbywać się przede wszystkim w 
miejscach publicznych, ze względu na ich funkcje promocyjne i propagandowe. 

Mniej atrakcyjne są w tym przypadku pomieszczenia zamknięte, ograniczają bowiem 
uczestnictwo, zwłaszcza przypadkowych widzów. 

Dokonywanie, na życzenie większości członków zainteresowanego Koła, poświecenia 
sztandaru w świątyniach, stwarza dodatkową możliwość zamanifestowania obecności wędkarzy 
w lokalnej społeczności, szczególnie podczas uroczystego przemarszu pocztu sztandarowego 
ulicami miejscowości do świątyni. Wymaga to jedynie dodatkowych wysiłków organizacyjnych - 
zwłaszcza, że obie uroczystości nie muszą odbywać się w tym samym dniu. 

B. OPIS SZTANDARU I JEGO PRZECHOWYWANIE 

l. Ogólny opis sztandaru: 

1.1. Płat tkaniny o wymiarach około 100 x 100 cm, o różnych barwach każdej strony, przy 
czym, zgodnie z przepisami wyższego rzędu, nie można stosować barw państwowych. 

Celowym jest aby prawy płat (awers) był w kolorze jasno niebieskim na którym umieszcza się 
dwa pasy czarne (lekko pofalowane) przedzielone pasem koloru zielonego oraz aktualny znak 
organizacyjny PZW (logo). Na rewersie koloru dowolnego należy umieścić nazwę Polskiego 
Związku Wędkarskiego oraz nazwę Koła, przy czym można  uwzględnić godło Koła, herb 
miasta, motywy charakterystyczne dla koła, jego łowisk, tradycji lub elementy regionalne. 
Całość powinna cechować polska lub regionalna tradycja wędkarska przy równoczesnym 
odpowiednim wyrazie artystycznym. 

Nie można przy tym stosować elementów symboliki wędkarskiej j nawiązujących np. do 
odznaczeń PZW, medali za  Zasługi Wędkarskie, jeżeli Koło takimi odznaczeniami dotychczas 
nie zostało odznaczone. 

Do przydrzewcowej krawędzi płata powinny być przyszyte kółeczka mocujące płat do drzewca. 
Pozostałe krawędzie powinny być obszyte frędzlami. 

1.2. Wstążka z kokardą ze wstęgi orderowej PZW, szerokości około 80 -100 mm, mocowana w 
szczytowej części drzewca, pod grotem, zwisająca wzdłuż drzewca na długość płatu sztandaru. 
Na wstędze tej zawiesza się odznaczenia w kolejności ich rangi. 



1.3. Wstążka z kokardą o kolorze czarnym, szerokości około 80 - 100 mm - umieszczana 
obok wstęgi orderowej -jako uzupełnienie sztandaru gdy występuje on na pogrzebie, lub innych 
uroczystościach żałobnych. 

1.4. Drzewce o przekroju okrągłym lub ośmiokątnym, o naturalnym kolorze drewna.   W 
przypadku nabijania gwoździ pamiątkowych należy zadbać o ich estetyczne rozmieszczenie, 
począwszy od wierzchołka drzewca. Drzewce wykonane jest z dwóch części łączonych 
gwintowanymi tulejami. Stopka drzewca okuta jest metalem. Do mocowania płata służą 
kółeczka metalowe umocowane w drzewcu oraz iglica przechodząca przez kółeczka płata i 
drzewca. 

1.5. Grot drzewca nakręcany jest na górną tuleję drzewca. Najbardziej odpowiednim  kształtem 
grota są symbole wędkarskie zaprojektowane w oparciu o tradycyjne wzory.  W metalowej 
podstawie grotu może być przewidziany schowek na akt nadania sztandaru (fundacyjny) lub 
jego kopię. Wszystkie części metalowe płata i drzewca oraz gwoździe pamiątkowe, powinna 
być wykonane z nie korodującego metalu. 

2. Komplet wyposażenia sztandaru tworzą: 

2.1. Szarfy - dla członków pocztu sztandarowego – biało-czerwone. Nosi się je z prawego barku 
do lewego boku, gdzie spięte są rozetą wykonaną z materiału szarfy. Do transportu sztandaru, 
dla zachowania jego godności, a także jego długowieczności, niezbędnymi są: 

2.2. Poszewka o wymiarach nieco większych od płata wraz z frędzlami, służąca do 
zabezpieczania haftu przy zwijaniu sztandaru, 

2.3. Pokrowiec mieszczący zwinięty sztandar podczas transportu 

2.4. Osłona foliowa chroniąca sztandar i pokrowiec przed deszczem. 

C. POCZET SZTANDAROWY 

1.1. Skład pocztu sztandarowego 

Powierzenie wędkarzowi zaszczytu noszenia lub asystowania sztandarowi jest wyrazem 
uznania nie tylko dla jego zewnętrznej prezencji, ale także jego postawy etyczno - moralnej i 
zasług wędkarskich. Do pocztu sztandarowego powołuje się więc wędkarzy o nieskazitelnej 
moralności, działających ofiarnie na rzecz danego szczebla organizacyjnego Związku i dobrze 
się prezentujących.  Na przewodzącego pocztu - starszego pocztowego (zajmującemu miejsce 
z prawej strony sztandaru) powołuje się więc osobę doświadczoną i znającą ceremoniał 
sztandarowy. Chorążym (sztandarowym) powinna być osoba silna i wytrzymała fizycznie. Trzeci 
członek pocztu stanowi asystę. 

Niejednokrotnie, gdy sztandar uczestniczy w dłuższych i wymagających większej wytrzymałości 
fizycznej imprezach lub w razie przypadku niedyspozycji jednego z członków pocztu, 
przydatnym jest wyznaczenie jednego lub więcej rezerwowych członków pocztu. 

Wszyscy członkowie pocztu powinni być mniej więcej jednakowego wzrostu i jednakowo ubrani, 
koszule powinny być białe lub gładkie, jednakowe wędkarskie krawaty, obuwie w miarę 
jednakowego koloru - brązowe lub czarne - oraz białe lub brązowe, skórzane rękawiczki.  
Podczas uroczystości w świątyniach członkowie pocztu sztandarowego powinni występować 
bez nakryć głowy. 

1.2.Chwyty i komendy w ceremoniale sztandarowym 

Komendy wydawane są przez osoby prowadzące uroczystość lub imprezę, bądź przez 
przewodzącego pocztowi - starszego pocztowego . 

1.2.1. „Baczność"- (postawa zasadnicza). Chorąży trzyma sztandar postawiony na stopce 
drzewca, przy prawej nodze, na wysokości czubka buta. Drzewce przytrzymuje prawą ręką 
powyżej pasa. Łokieć prawej ręki lekko przyciśnięty do korpusu ciała. Lewa ręka opuszczona 
wzdłuż szwów spodni. Asysta stoi na baczność. 

1.2.2.  „Spocznij" - Chorąży trzyma sztandar przy prawej nodze. Lewa noga w pozycji  
„spocznij". Asysta stoi - na spocznij 



1.2.3.  „Na ramię" - Chorąży kładzie drzewce prawą ręką, pomagając sobie lewą, na prawe 
ramię i trzyma je pod kątem 45 stopni. Płat sztandaru musi być oddalony od barku przynajmniej 
na szerokość dłoni. 

1.2.4.  „Prezentuj" - Chorąży podnosi sztandar prawą ręką do położenia pionowego przy 
prawym ramieniu (dłoń prawej ręki na wysokości barku), lewą ręką chwyta drzewce sztandaru 
tuż pod prawą ręką, po czym opuszcza prawą rękę na całą długość obejmując nią dolną część 
drzewca. Asysta przyjmuje postawę  „baczność". 

1.2.5.  „Do nogi" - z położenia „prezentuj" lub  „na ramię" chorąży przenosi sztandar prawą 
ręką (przy pomocy lewej) do nogi, ustawiając stopkę przy czubku buta prawej nogi. Asysta -na 
spocznij. 

1.2.6.  „Salut" - wykonuje się w miejscu z postawy  „prezentuj". Chorąży robi zwrot w prawo 
skos, z jednoczesnym wysunięciem lewej nogi do przodu na odległość jednej stopy (ok. 30 cm) i 
pochyla sztandar do przodu pod kątem 45 stopni. W przypadku ograniczonego miejsca, 
sztandar może być pochylony bokiem w stosunku do frontu pocztów. Asysta przyjmuje postawę  
„baczność". W marszu salutuje się sztandarem przez przeniesienie z położenia  „na ramię" w 
taki sam sposób jak przy „salucie" w miejscu.  

D. CEREMONIAŁY SZTANDAROWE 

1.Ceremoniał przekazania i rozwinięcia sztandaru 

Uroczystość ta odbywa się w obecności wędkarzy w towarzystwie sztandarów innych kół 
wędkarskich, sztandaru ZO, z udziałem osób reprezentujących Zarząd Główny lub Zarząd 
Okręgu, członków Komitetu Fundacyjnego i innych oficjalnych gości. Pożądany jest jak 
najliczniejszy udział publiczności. Ceremonia prowadzona jest przez osobę wyznaczoną przez 
Komitet Fundacyjny, któremu z pomocą służą koledzy dbający o porządek. 

Przykładowe usytuowanie (szkic 1): członkowie Zarządu i władz Koła Wędkarskiego stoją w 
dwuszeregu - zwróceni do gości i publiczności. 

Po prawej stronie, stoi stolik przeznaczony dla sztandaru, nakryty zielonym suknem a pomiędzy 
nimi poczet sztandarowy Koła. Pomiędzy stolikiem a zaproszonymi gośćmi  jest miejsce dla 
innych pocztów sztandarowych. Prowadzący uroczystość staje po prawej stronie przy pocztach 
sztandarowych. 

Pomiędzy pocztami sztandarowymi a miejscami siedzącymi dla gości i Komitetu Fundacyjnego, 
zajmujących pierwszy rząd, koniecznym jest pozostawienie wolnego "pola manewrowego" dla 
wykonywania czynności związanych z przekazaniem i rozwinięciem sztandaru a także na 
przemarsz pocztu sztandarowego podczas prezentacji sztandaru  

Jeżeli uroczystość odbywa się w sali - w osi centralnej lub wzdłuż bocznej ściany - należy 
zachować przejście dla co najmniej trzech osób idących obok siebie, jako drogi dla pocztów 
sztandarowych. 

1.2. Przebieg uroczystości 

Prowadzący wita zebranych a następnie prosi publiczność o powstanie a wędkarzom wydaje 
komendę  „Baczność". 

Prowadzący podaje komendę  „Sztandary - wprowadzić". Wówczas kolejno wchodzą poczty 
sztandarowe : ZO, zaproszonych kół wędkarskich, sztandary innych organizacji. Jako ostatni 
wchodzą członkowie Komitetu Fundacyjnego wnosząc, umieszczony w pokrowcu, wręczany 
podczas uroczystości sztandar. Poczty sztandarowe zajmują wyznaczone im uprzednio 
miejsca, a członkowie Komitetu Fundacyjnego układają na stoliku sztandar, szarfy pocztu 
sztandarowego, rękawiczki i ewentualną wstęgę. 

Wcześniej organizatorzy powinni oznaczyć na drzewcu miejsca wbijania gwoździ, przygotować 
odpowiedni młotek i tackę na gwoździe. 

Prowadzący podaje komendę  „spocznij" i proszę usiąść. 

Przedstawiciele Komitetu Fundacyjnego uzbrajają sztandar. 



Prowadzący uroczystość prosi Prezesa ZO o ogłoszenie aktu nadania sztandaru.  Akt nadania 
zostaje ogłoszony. 

Prowadzący uroczystość prosi Fundatorów o wbicie gwoździ pamiątkowych w drzewce 
sztandaru. 

Po wbiciu gwoździ Prowadzący prosi o wystąpienie Prezesa Koła i podejście do Prezesa ZG lub 
ZO, - a Prezesa ZG lub ZO: o wręczenie sztandaru. 

W momencie przejmowania sztandaru Prezes koła przyklęka na prawe kolano, ujmuje narożnik 
płata sztandaru i całuje go. Prezes ZO wygłasza sentencję: 

„Koledzy z koła PZW nr ...   ......................... !                                                         Przekazuję 
Wam sztandar Waszego  koła, jako symbol  idei prawego wędkarstwa oraz znak Waszej 
koleżeńskiej i organizacyjnej wspólnoty. Działając i wędkując pod nim, bądźcie wierni 
tradycjom wędkarstwa w Polsce. Noście ten sztandar wysoko i dumnie. Doznawajcie pod 
nim wielu wędkarskich satysfakcji i sukcesów.   „Wodom cześć” .                                                        

Prezes Koła przyjąwszy sztandar rozwija go, prezentuje oba płaty i podchodzi do pocztu 
sztandarowego Koła - przyjmującego sztandar. Chorąży pocztu występuje trzy kroki, przyklęka i 
całuje kraj sztandaru. 

Prezes Koła wygłasza formułkę przekazania: 

„Przekazuję, pod Waszą straż i opiekę najcenniejszy symbol naszego Koła. Strzeżcie go 
jak prawdziwego skarbu dla nas i dla potomnych". 

Chorąży odpowiada:  „Przyrzekamy go strzec!"- robi  w tył zwrot i wstępuje do szeregu.   

Prowadzący prosi publiczność o powstanie a wędkarzom wydaje komendy: „Baczność” ,  
„Poczet sztandarowy - wystąp!" 

Poczet sztandarowy prezentuje sztandar maszerując, trasą w kształcie pętli, przed 
publicznością i frontem członków Koła. 

1.3.Wręczenie odznaczeń 

W przypadku gdy uroczystość połączona jest z odznaczeniem sztandaru, należy uwzględnić 
następujące postępowanie: 

- prowadzący uroczystość prosi przedstawiciela Zarządu Głównego lub Zarządu Okręgu 
o dokonanie dekoracji sztandaru przyznanym Kołu odznaczeniem. 

- przedstawiciel Zarządu Głównego lub Zarządu Okręgu odczytuje akt nadania i 
dekoruje sztandar, przypinając odznaczenie do wstęgi sztandarowej. 

Odpowiednio do uprzednich ustaleń prowadzący, prosi o zabranie głosu osoby mające wygłosić 
okolicznościowe wypowiedzi, np. życzenia pod adresem otrzymujących sztandar, 
podziękowania Komitetowi Fundacyjnemu, za wręczone odznaczenia, gościom, publiczności 
itp. 

Po przemówieniach; Prowadzący uroczystość prosi publiczność o powstanie, a wędkarzom i 
pocztom sztandarowym podaje komendy:  „Baczność",-  „Sztandary  wyprowadzić". 
Sztandary opuszczają miejsce uroczystości w kolejności wchodzenia. Prowadzący ogłasza 
koniec uroczystości i dziękuje wszystkim jej uczestnikom, podając ewentualne informacje o 
mającym się odbyć przemarszu lub innych sprawach organizacyjnych.  

 

1. Poświecenie sztandaru 

W przypadku poświęcania sztandaru w ramach jednej uroczystości z rozwinięciem     i 
przekazaniem sztandaru prowadzący prosi publiczność o powstanie a wędkarzom   i pocztowi 
sztandarowemu wydaje komendę:  „Baczność", -  „Poczet Sztandarowy Koła do 
poświęcenia sztandaru wystąp". 



Poczet sztandarowy występuje przed front członków Koła, a pozostałe poczty sztandarowe 
oddają swymi sztandarami "Salut". Prowadzący prosi duchownego (kapelana) o dokonanie aktu 
poświęcenia.  

Duchowny (Kapelan) dokonuje poświęcenia sztandaru, wygłaszając okolicznościową sentencję, 
błogosławi sztandar i zebranych. 

 Prezes Koła dziękuje duchownemu (kapelanowi) za dokonanie poświęcenia sztandaru. Jeżeli 
jest przewidziana programem Msza święta, w zależności od miejsca w którym odbywa się 
przekazanie i rozwinięcie sztandaru, jego poświęcenie może odbyć się po przemarszu 
zgromadzonych do kościoła, uzgodnionego z duchowieństwem. Po Mszy Świętej poczty 
sztandarowe opuszczają kościół w kolejności wchodzenia. 

2. Uroczystości pogrzebowe 

Zarząd Koła (lub Prezes) podejmuje decyzję o udziale sztandaru w uroczystości pogrzebowej. 
Członkowie Koła uczestniczą w pogrzebie zmarłego kolegi w szyku zwartym lub jako delegacja. 
Do drzewca sztandaru koła, pod grotem, obok wstęgi orderowej, należy umieścić podobną 
wymiarami czarną wstęgę z kokardą. 

Poczet sztandarowy ustawia się w kondukcie pogrzebowym przed wieńcami  a za pocztem  
wędkarze niosą na poduszkach żałobnych  odznaczenia zmarłego. 

 Podczas opuszczania trumny - poczet sztandarowy wykonuje „Salut". 

 3. Inne uroczystości 

Sztandar Koła lub Okręgu PZW może uczestniczyć także w innych uroczystościach 
państwowych, samorządowych, uroczystościach organizowanych przez Polski Związek 
Wędkarski oraz może być wystawiany na imprezach wędkarskich, pod warunkiem zapewnienia 
jego należytej ochrony i poszanowania w czasie transportu, trwania uroczystości czy ekspozycji.   

Szkic 1 
Przykład ustawienia osób i rekwizytów podczas uroczystości wręczenia sztandaru 
 
             

         Poczet sztandarowy koła 
                       OOO     
 

                            Prowadzący ceremonię 
                                           Δ        
                           

 
                         Prezes ZG/ZO           Prezes Koła 
                           О                            ■ 
 
 O 
Ю 
 О 
 
 
 О 
Ю 
 О 
 

 
 
 
 
 
 
                       

Stół ze 
sztandarem 

Członkowie  
  Zarządu i władz Koła 

Po
cz

ty
 i 

sz
ta

nd
ar

y 
ZO

 i 
K

ół
 

Wędkarze koła Zaproszeni goście Wędkarze koła 


