
 

 

 

 

 

 

Zielona Góra, 2020-04-10 

 

 

Pan 

Mateusz Morawiecki 

Prezes Rady Ministrów 

Rzeczpospolitej Polskiej 

________________________ 

 

Szanowny Panie Premierze, 

 Polski Związek Wędkarski zrzesza w całym kraju około 620 tys. członków. Wędkarzy, którzy  

w obliczu panującej pandemii nie wiedzą jak się zachować. Znaleźliśmy się wszyscy w tyglu światowego 

koronawirusa. Próbujemy w nim zająć najbezpieczniejszą pozycję, zachowując możliwość uprawiania 

swego hobby. Pasji, która jest w obecnej sytuacji niezbędnym środkiem do zachowania zdrowia 

psychicznego, odporności oraz środkiem przeciwdziałającym chorobom społecznym XXI wieku,  

z depresją włącznie. 

 Nasi wędkarze w pełni zdają sobie sprawę z powagi sytuacji oraz zagrożeń, wynikających  

z rozprzestrzeniania się wirusa, oznaczonego jako COVID-19, zagrożeń, wynikających z kontaktów 

społecznych. Wprowadzone przez Rząd nakazy pozostania w domach, w pełni rozumiemy, 

dostosowując się do nich, wiedząc bardzo dobrze, że tylko takie środki są w stanie doprowadzić do jak 

najszybszego powrotu do „normalności”. Normalności, za którą tęsknią wszyscy, a która nie wiadomo, 

kiedy wróci. 

 W obliczu nałożonych obostrzeń, nakazów i zaleceń, każdy z nas próbuje znaleźć jakąś 

przestrzeń dla siebie, gdzie może „uciec” – psychicznie, od problemów z jakimi przyszło nam się 

zmierzyć, czasami z utratą pracy włącznie. Dla naszych członków, taką „ucieczką” jest wyjazd na ryby. 

Nie wiem, czy kiedykolwiek Pan, Panie Premierze, był na rybach (jeżeli nie – serdecznie polecam), 

jednak może w skrócie przedstawię jak to wygląda: Zachowane są wszelkie środki bezpieczeństwa – 

wędkarz udaje się nad wodę sam – swoim środkiem transportu, w odosobnione miejsce, nad rzekę, 

czy nad jezioro i NIE MA KONTAKTU z innymi wędkarzami. Regulamin Polskiego Związku Wędkarskiego 

mówi jasno o konieczności zachowania odległości między wędkującymi, i jest to – w zależności od 

dyscypliny – minimum 10 m, co jak sam Pan widzi, jest pięciokrotnością odległości zalecanej do 

zachowania. 

 Członkowie PZW, wędkarze, doskonale zdają sobie sprawę, że należy przestrzegać wszelkich 

zasad bezpieczeństwa, unikać kontaktu, i dostosowują się do wprowadzonych zaleceń, aby tylko móc 

wędkować.  



 W całym Związku w Polsce, w każdym biurze, pracownicy codziennie odbierają po kilkadziesiąt 

telefonów, z tym podstawowym dla nich pytaniem – czy można wędkować. Wskazują przy tym, na 

potrzebę dotlenienia, przewietrzenia oraz poprawy samopoczucia psychicznego. 

 W związku z tym, w imieniu całego gremium wędkarzy, zrzeszonych w 8 okręgach Polskiego 

Związku Wędkarskiego, w ramach porozumienia Strefy I, zrzeszonych w okręgach w: Elblągu, Jeleniej 

Górze, Legnicy, Pile, Słupsku, Wałbrzychu, Wrocławiu oraz Zielonej Górze zwracamy się do Pana, 

Panie Premierze o interpretację obowiązujących obostrzeń. Czy, zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, 

wędkowania indywidualne, w odosobnieniu, z dala od miasta, bulwarów, parków oraz plaż, może być 

potraktowane jako niezbędna czynność, w celu zaspokojenia potrzeb życiowych – w tym przypadku 

zdrowia psychicznego. 

 Zdajemy sobie sprawę, iż Pan, Panie Premierze, jest teraz absorbowany przez wszystkie 

środowiska społeczne, ale także powaga sytuacji wymaga od Pana pełnego zaangażowania w sprawy 

Państwa Polskiego, jednakże mając na uwadze, iż obecne przepisy obowiązują do 19 kwietnia, z dużym 

prawdopodobieństwem przedłużenia, prosimy, o ustosunkowanie się do powyższego pisma.  

Na Pana głos i stanowisko w tej sprawie, czeka 620 tysięcy wędkarzy w całej Polsce. 

 

Z wędkarskim pozdrowieniem 

W imieniu okręgów Strefy I 

Prezes Zarządu Okręgu w Zielonej Górze 

 

Mirosław Kamiński 

 


