
Statut

By się ludzie nawzajem nie pozabijali 

Stosunki przepisami uregulowali.

Organizacje więc zawarli  w statucie

(By prostsze było wszystkich jego członków życie)

Objęto nimi wszystkie zasady działania,

Prawa, obowiązki i wszystkie powiązania.

Dla Związku Wędkarskiego - statutu zapisy

Co rusz ktoś (może maczają tu palce bisy?)

Postanawia by jego paragrafy zmienić.

Jego myśli mają wszyscy też sobie cenić.

Ile tych dokumentów obowiązywało?

Że dużo można na pewno powiedzieć śmiało.

Już w samym tylko dwudziestym pierwszym wieku

Po raz trzeci masz sobie przyswoić człowieku

Inne zasady działania organizacji.

Jakich teraz chcą twórcy projektu swych racji?

Jest także pewien paradoks w tym działaniu

Prawie wszyscy autorzy co są przy pisaniu

Rewolucyjnych zmian, byli pięć lat temu

Na Zjeździe gdzie przypadły do gustu każdemu
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Paragrafy statutu. Smak władzy poczuli 

Nowo wybrani. Olśnieni zmiany ukuli.

Nowy statut stary porządek nam przewraca

Stare wygi dostaną moralnego kaca.

Na sztandarach wypisano hasło: „TERAZ MY”

Związek Wędkarski całkowicie odmienimy.

Działalność społeczna dobra będzie w kołach,

Mogą więc pracować przy pochylonych czołach.

Inaczej w Okręgach i Głównym Zarządzie

Tam za stołem obrad za darmo nikt nie siądzie.

„Proponują teraz zatrudnienie działaczy”

Czy zakaz pełnienia funkcji nic nie znaczy

Który nam mówi że rozwiązać  po wyborze  

Trzeba umowę o pracę w tym sektorze?

A może jest to sposób zawoalowany

By prezesom był spory etat przyznawany?

Chętnie przyjmie cały zarząd spore etaty

Składkę wędkarz będzie miał wyższą do zapłaty.

Chociaż to uderzy i w nich samych „TERAZ MY”

Sprzymierzeńców całej zmiany, wielu zyskamy.

„Wprowadzić kadencyjność prezesów Zarządu

2



Głównego i Okręgowego”, brak dla Sądu

A także organu Komisji Rewizyjnej.

Widać podlegają oni jurysdykcji innej.

Nie podjęli się tego tematu działacze 

Wcześniejszej kadencji, chociaż niejeden płacze

Sportowiec, bo był to jeden z warunków 

Ministra sportu dotacji dla zawodników.

Główną przeszkodą było wtedy przekształcenie

W Federację sportu a nie prowadzenie

Gospodarki rybacko-wędkarskiej przez Związek.

Dotacji to nie przywróci, da obowiązek

Zmiany rządzącego szefa na samej górze

Co przyjęto w demokratycznej kulturze.

Dobrze będzie wszystkim rządzić głoszą „TERAZ MY”

Wszystkich członków do prac społecznych przymusimy.

„Zarząd Główny ustala prace na rzecz związku

Lub ekwiwalent, to będzie w obowiązku”

Wszyscy pracują równo, tak jak w komunie 

Uczestnicy, zdrowi, inwalidzi, babunie.

Czy koło rozległe inwestycje prowadzi 

Gdy nie ma co robić też się temu zaradzi. 
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Zaliczyć możemy kontrole i dyżury,

Odprowadzić nadmiar wody z wielkiej chmury.

By zapewnić swoją ciągłość władzy „TERAZ MY”

W wyborach na Zjeździe miejsce zapewnimy.

„Zmieni się podział mandatów na Zjazd Krajowy 

 Utworzy się teraz na Zjeździe układ nowy”

Już nie ilość członków Okręgu decyduje

Małe Okręgi się od teraz preferuje.

Zadbają o partykularne interesy

Sięgną głębiej do wspólnej teraz Związku kiesy.

Jak rządzić to głównie finansowo „TERAZ MY”

O kasę dla swoich głównych celów zadbamy.

„O podziale składki już nie Zjazd decyduje

Zarząd Główny taką uchwałę podejmuje”

Ci co najwięcej do kasy odprowadzają

Nic przy podziale do powiedzenia nie mają. 

Silniejsza od teraz będzie centralna władza

Rządzić we wszystkich sprawach nikt nie przeszkadza.

Potrzeby są coraz większe tamtych działaczy

Ich pobory przyprawiają nas do rozpaczy.

Kiedy więc stanie tama dla takich wydatków? 
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Może rozliczymy z tych działań gagatków.

Jak odczytywać zapisy prawa„TERAZ MY”

O jego interpretację dobrze zadbamy.

 „Wykładnia prawa” też do centrali należy

Ten wymóg u podstaw demokracji nie  leży.

Była wyłączną domena króla, cesarza,

Dziś to rola sądów kiedy zatarg się zdarza.

„Skład Zarządu Głównego to prezes wybrany

Przez Zjazd i nie może już zostać odwołany.

Jest to stanowisko lepsze od prezydenta

Tu brak impeachmentu tylko śmierć i renta.

Pozostali członkowie Zarządy Głównego

- Prezesi Okręgów – jest miejsce dla każdego.

Od razu na dwie funkcje wybierać będziemy

Prezesa Okręgu którego też wyślemy

Do Warszawy by tam ważną funkcję piastował:

Zarządu Głównego członka -nie pożałował.

„Przeciwdziałania kłusownictwu” wszyscy pragną

Te zapisy wnet w świetle prawa polegną.

Jest więc Ustawa o rybactwie śródlądowym

Uprawnienia takie przyznaje zawodowym 
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I społecznym służbom. Narzekają społecznicy

Tęgie chłopy a także panie w spódnicy

Że niewiele oni zdziałać już teraz mogą

Kłusownik w organach władzy jedną nogą

A drugą już ponownie rozsiadł się nad wodą.

Ułomną mamy naszą demokrację młodą.

Trzeba domagać się uprawnień ustawowych

Dla naszych Społecznych Strażników szeregowych.

W kołach sądy koleżeńskie są już zbędne 

Karanie za kłusownictwo jest już odrębne.

Prowadzą wszystkie sprawy organy ścigania.

Nie mają obowiązku straż powiadamiania.

Likwidacja Sądu Koleżeńskiego Koła

Chętnych do naszych odznaczeń powstrzymać zdoła.

Absolutorium już nam nie potrzebne będzie

Rozliczać nikogo nie można w tym względzie.

Powszechna abolicja dla szui i kanciarzy

Takie prawo oszustom przy władzy się marzy.

Są jeszcze inne w tekście statutu zmiany

Czasami jest tylko jeden wyraz wtrącany.

Twórcy tych zmian twierdzą że są merytoryczne,
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Ja zaś twierdzę że są to zmiany kosmetyczne.

Czy tym razem głos aktywu będzie słyszany

Czy też bez niego zostaną przyjęte zmiany.
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