
       

Jubileusz siedemdziesiąt lat PZW 

 

Jubileusz to okazja do świętowania,  

Prezentacji osiągnięć oraz wspominania. 

Nie było należnej fety zeszłego roku,  

Odwołano wszystkie imprezy krok po kroku.  

A miało być tak jak zawsze było – wspaniale.  

Na akademiach uczestników pełne sale  

Przemówienia, medale, poczty sztandarowe  

Goście zajmują zawsze miejsca honorowe. 

Prezydent Andrzej Duda objął patronatem  

Uroczystości co miały się odbyć latem. 

Koła zaś liczne imprezy zaplanowały  

I na zawody nagrody pokupowały. 

Mówią, że miał być medal z brązu odlany.  

Korono-wirus przekreślił wszystkie te plany.  

Uroczystości jubileuszowe miały 

Usunąć w cień rozdźwięk wśród członków niemały.  

Tu w Zarządzie Głównym nie wszystko szło gładko,  

Zebrało się tam delegatów spore stadko 
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I wniosek swój o Zjazd Nadzwyczajny złożyło. 

Zarząd Główny uchwałą akt ten odłożyło 

Na czas (może na rok) bliżej nieokreślony.   

Każdy z wnioskodawców był wielce zdumiony.  

Główna Komisja Rewizyjna też ma zdanie Tożsame,  

za Zarządem Głównym murem stanie.  

Zapisy statutu nie tak oni czytali 

Do prezydenta Warszawy skargę pisali.  

Ten do odbycia Zjazdu Zarząd nawoływał 

Że jest to zgodne z naszym prawem wskazywał.  

Członkowie zaś tej decyzji nie posłuchali,  

Zwołania wskazanego Zjazdu zaniechali. 

Rozpatrywał tę sprawę i Sąd Rejestrowy  

Zapadł w tej kwestii wyrok w dzień grudniowy.  

Upomnieniem sąd ukarał nasz Zarząd Główny.  

Zarząd w tym temacie teraz małomówny. 

Wygląda na to że nie jest to koniec draki  

Jaki robią Zarządu Głównego chłopaki. 

Miast się zajmować problemów rozwiązywaniem  

Zajęci są swoich oponentów ściganiem. 

Toczą rozgrywki kadrowe, „beton kruszeje” 

„Młode wilki”zapiszą Związku nowe dzieje.  

To nie jedyny dzisiaj problem w Warszawie 

Chyba nie skończy się ta kadencja w sławie.  
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Zewsząd coraz głośniej złowieszcze głosy słychać  

Wkrótce wędkarz nie będzie nad wodą oddychać.  

Ceny dzierżaw pędzą skokowo do góry 

A obwody otrzyma podmiot nie wiem który.  

Wszystkie wróble na dachu u mnie ćwierkają 

„Rządzący zasady konkursów zmieniają”.  

Zadaję sobie pytanie tak w mej duszy:   

Ile też doczekam jeszcze jubileuszy? 

Czy każdy cieszyć będzie z dobrych wyników  

A może czeka nas los taki jak górników? 

Rynek dla wędkarzy jest też nieubłagany 

 Może on zniweczyć nawet najlepsze plany.  

Póki co, cieszymy się z tego co mamy 

I że ten wędkarski sport nadal uprawiamy.  

Niechaj władze Polskiego Związku Wędkarskiego  

Wszystkich szczebli dokonają cudu wielkiego 

I poprzez wzburzone fale rywalizacji  

Dotrą do dalszych jubileuszowych stacji. 


