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Zachęcamy do prenumeraty 
kwartalnika Etos Skarbowca.
To jedyne takie czasopismo, które powstało 
dla nas i jest o nas! Każdy z Was może być 
jego współautorem i razem z nami może 
budować wspólnotę i zawodową tożsa-
mość. Dokładamy wszelkich starań, aby 
Kwartalnik był pozytywnym, konstruktyw-
nym i kreatywnym forum wymiany myśli 
i aby pokazywał nas – Skarbowców jako 
ciekawych ludzi pełnych pasji i niezwykłych 
pomysłów na życie.

Dołączcie do nas! Zobaczcie ile ciekawych 
osobowości kryje nasza grupa zawodowa! 
Podzielcie się z nami swoimi pasjami!

Napiszcie lub zadzwońcie do redakcji 
czasopisma: Biuro Fundacji Skarbowości  
im. Jana Pawła II, tel/fax (052) 332 92 41, 
608 343 475, biuro@fundacjaskarbo-
wosci.pl

Może Twoja pasja zachęci innych,  
aby zmienić na lepsze coś w swoim życiu?

Zamawiając papierową wersję Etosu 
Skarbowca wspieracie działania Fundacji 
Skarbowości na rzecz integracji naszego 
środowiska, wzajemnego wspierania i po-
znawanie siebie. Koszt jednego egzemplarza 
– 24 strony: 3,5 zł brutto.

Druk Zamówienia:  
www.fundacjaskarbowosci.pl  
prosimy przesyłać na adres:  
biuro@fundacjaskarbowosci.pl.

„W dobrych zawodach wystąpiłem...”  
Sławomir Dworski  ........................................................... 3

Zawsze z umiarem i zawsze na zdrowie  
ks. kan. Ryszard Pruczkowski  ............................................ 4

Pachnąca karkówka z cynamonem  
Mariola Przekwas  ........................................................... 5

Izba Pamięci III US Warszawa Śródmieście  ................... 6

Sportowiec Niezłomny: Janusz Kusociński  
Michał Dworski  ............................................................... 8

Powieści  
Marek Frenger ............................................................... 10

GALERIA Fundacji Skarbowości  ....................... 13

Podopieczni Fundacji Skarbowości   ................ 14

Mistrzostwa oczami Mistrzów  
Wielokrotni zwycięzcy Mistrzostw Skarbowców  
US Elbląg  ...................................................................... 16

Osobowość Skarbowości 2017 ......................... 18

Miss Skarbowości 2017 ...................................... 20

Mister Skarbowości 2017 ................................... 21

Paragon z chińskiej taksówki  
Małgosia Brzoza  ........................................................... 22

CQ, CQ, CQ...   .......................................................... 23

Kwartalnik: Etos Skarbowca  

Zespół redakcyjny: 
Sławomir Dworski redaktor wydania

Monika Świerczak konsultant wydania

Magdalena Dworska koordynator wydania 

autorzy rubryk stałych: Sławomir Dworski,  
ks. Ryszar d Pruczkowski, Alicja 
Klimaszewska, Michał Dworski 

Wydawca: 
Fundacja Skarbowości im Jana Pawła II 
ul. Dworcowa 12/5, 85-856 Bydgoszcz,  
tel/fax (052) 3329241, abiuro@fundacjaskarbowosci.pl, 
www.fundacjaskarbowosci.pl.  
Nakład: 3 000 egz.

Projekt i układ graficzny: 
aneta_zegarska@data.pl 

Korekta: Justyna Serocka

Czy wiesz, że? 
Zgodnie z prognozą Ministerstwa Finansów 
najwyższy średni dochód podatkowy na jed-
nego mieszkańca w 2017 r. osiągnie gmina 
Kleszów – 34825,79 zł (województwo łódzkie 
– powiat bełchatowski), najniższy progno-
zowany dochód przypada natomiast gmi-
nie Radgoszcz (województwo małopolskie 
– powiat dąbrowski) z wynikiem 424,77 zł. 
Średnia prognoza dla kraju wynosi 1596,67 zł. 
Podstawą do wyliczenia tych wskaźników są 
dane o dochodach podatkowych za 2015 r. wg 
stanu na 30 czerwca 2016 r.
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„„W dobrych  
zawodach  
wystąpiłem,  
bieg ukończyłem,  
wiary ustrzegłem” 
Św. Paweł z Tarsu, 2Tm 4,7

„W dobrych zawodach wystąpić” – to ważne, aby w życiu 
robić dobre rzeczy, aby ponieść trud dla Dobra... Ta prze-
strzeń duchowa, o której pisze Św. Paweł była dla mnie 
zawsze wyzwaniem. Nieważne na jakim etapie przygotowań 
jesteśmy, ważne, czy potrafimy się podnieść i zmienić nasze 
życie oraz otaczający nas świat na lepsze. Ci, którzy kiedy-
kolwiek stanęli na starcie zrobili już pierwszy krok, pokonali 
własne słabości i obawy. Udział w dobrych zawodach jest 
szansą i darem, pierwszym krokiem do poniesienia nowych 
wyzwań, sprawdzenia się, czy potrafię podjąć decyzję i zro-
bić coś więcej niż się ode mnie wymaga. 

„Bieg ukończyłem” – czasem jest ciężko dobiec do mety. 
Trzeba nieraz stoczyć walkę z samym sobą. Dużo łatwiej 
byłoby po prostu zrezygnować, wybrać spokój i wygodę. 
W moim przekonaniu jednak pozorną – nie ukończyć biegu 
to pozostać z poczuciem niespełnienia i wstydu, że nie 
podjąłem walki z samym sobą. Sam bieg niesie ogromnie 
pozytywną energię. Radość pokonywania przestrzeni, ra-
dość pokonywania własnych ograniczeń. To daje ogromną 
satysfakcję, buduje potencjał nowych możliwości, wiary we 
własne siły oraz pokory dla otaczającej nas rzeczywistości. 

Czy biegnąc ukończę bieg w sposób, z którego będę dumny? 
Czy w moich dobrych zawodach nie tylko ja znajdę szczęście, 
ale także, a może przede wszystkim, Ci, którzy są ze mną 
i którzy pokładają w nas nadzieję?

Często, gdy słyszę słowa Św. Pawła o dobrych zawodach 
moje ciało przeszywa dreszcz emocji. Zawsze czuję, że to 
zaproszenie jest skierowane także do mnie i zadaję sobie 
pytanie, czy właściwie wykorzystałem szansę udziału 
w dobrych zawodach, czy „wiary ustrzegłem”?

Znajdziecie Państwo w Etosie Skarbowca artykuł o Mistrzu 
Olimpijskim Januszu Kusocińskim. Wypełnił on posłannictwo 
słów Św. Pawła do końca. W dobrych zawodach wystąpił, 
bieg ukończył, wiary ustrzegł! 

Życzę czytelnikom Etosu Skarbowca, a także sobie, aby-
śmy  zawsze wybierali udział w dobrych zawodach i byśmy 
mogli na mecie swojego życia powtórzyć za Św. Pawłem: 
„W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary 
ustrzegłem...”.

Prezes Zarządu Fundacji Skarbowości im. Jana Pawła II

Sport zawsze był moja pasją, 
wielokrotnie w swoim życiu 
doznawałem oczyszczającej 
mocy zdrowej, sportowej 
rywalizacji. Te doświadczenia 
często odnosiłem  
do swojego życia...

E t o s  S k a r b o w c a  n r  4   |   W i o s n a  2 0 1 73

Od wydawcy



Spis treści

W i o s n a  2 0 1 7   |   E t o s  S k a r b o w c a  n r  4  

Wiele wymyślonych tam specjałów służy nam od wieków jako 
lekarstwo, lub trunek ubogacający spotkania i uroczystości. 
Dzisiaj w każdej księgarni znajdziemy liczne poradniki o ich 
przyrządzaniu, nie wspomnę już o internecie, ale przed ponad 
trzydziestu laty przepisy znajdowałem tylko w "babcinych" 
notatkach i rzadkich okolicznościowych wydaniach. Przepis 
na sosnówkę wymyśliłem sam. Są takie nalewki, które można 
przyrządzać przez cały rok i takie, do których składniki wy-
stępują w określonych porach roku np. listkówka, sosnówka, 
truskawkowa, wiśniówka, aroniówka, orzechówka i tym 
podobne. Ograniczona liczba znaków drukarskich pozwala 
napisać tylko o kilku nalewkach, ale obiecuję, że w następnych 
numerach podam kolejne przepisy.

 Sosnówka  Zacznę od sosnówki do wykonania której 
potrzebne są następujące składniki: 1 litr spirytusu, odrosty 
sosnowe i miód. W drugiej dekadzie maja, najlepiej między 10 
a 25, zerwać sosnowe odrosty, róbmy to z bocznych gałązek, 
aby nie uszkadzać wzrostu drzewa. Zalewamy je w słoju 
spirytusem i pozostawiamy przez miesiąc w zamkniętym 
naczyniu. Po tym czasie należy zlać spirytus, zaś w litrze 
przegotowanej wody rozpuścić miód (ilość według uzna-
nia) i zalać odrosty sosnowe. Pozostawić przynajmniej na 2 
tygodnie. Otrzymany roztwór połączyć ze spirytusem. Po 

kolejnych 2 tygodniach przecedzić przez filtr do kawy. Trzeba 
będzie to jeszcze powtórzyć raz lub dwa, gdyż wytrącać się 
będą drobinki olejków eterycznych. 

SOSNÓWKA
Na ekologicznej sośnie z Puszczy Bydgoskiej  

oraz prawdziwym pszczelim miodzie.  
Polepsza oddech, rozgrzewa ciało, rozjaśnia umysł, 

wprowadza z dobry nastrój.
UWAGA!!! Nie zastępuje spacerów po lesie sosnowym.

(Padre Ricardo 2016)

 Listkówka  do wykonania której potrzeba: 2 szklanki 
młodych świeżo rozwiniętych listków czarnej porzeczki wraz 
z pędami (bez rozgniatania) 1 litr czystej wódki, pół łyżeczki 
do kawy kwasku cytrynowego, 1 szklanka cukru. Listki wraz 
z pędami opłukać, osączyć, włożyć do słoja, zalać dwiema 
szklankami wódki, zamknąć i odstawić w chłodne miejsce 
na tydzień. Następnie zlać nalew i przechować w zamkniętej 
butelce, a liście ponownie zalać resztą wódki i pozostawić 
w chłodzie na 2 tygodnie. Zlać wyciąg i połączyć z poprzednim 
nalewem, a liście zasypać cukrem, wymieszać i pozostawić 
w cieple (najlepiej w nasłonecznionym oknie) na 4-5 dni, aż 

cukier się rozpuści. Często mieszać. Syrop 
zlać, nalewkę połączyć z syropem, wsypać 
kwasek cytrynowy i wstrząsając naczy-
niem, wymieszać. Następnie nalewkę od-
stawić do sklarowania, a później przecedzić. 
Powinna dojrzewać przez trzy miesiące.

 Nalewka truskawkowa  Trudno 
sobie wyobrazić wiosnę i początek lata bez 
truskawek, dlatego do sezonowych nale-
wek należy także ta robiona z tych owo-
ców. Potrzeba 1 kg dojrzałych truskawek, 
25 dekagramów cukru, 0,5 litra spirytusu 
i jedna limonka. Sposób przygotowania jest 
następujący. Truskawki włożyć do słoja, 
przesypać cukrem, odstawić na 1 godzi-
nę. Wlać spirytus rozcieńczony w 100 ml 
wody, zamknąć słój i wymieszać, delikatnie 
potrząsając. Limonkę sparzyć, cieniutko 

Zawsze z umiarem  
i zawsze na zdrowie
W ostatnim numerze obiecałem, że teraz napiszę o nalewkach. Nie ma 
w tym nic zdrożnego, ani dla stanu duchownego niewskazanego, wszak 
w tradycje nalewkarskie mocno wpisują się zakony i klasztory. 
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obrać skórkę z połowy owocu. Z całej limonki wycisnąć sok, 
przecedzić i połączyć z nalewką. Dodać skórkę z limonki i od-
stawić na 2 tygodnie. Ponownie zlać i przefiltrować. Powinna 
dojrzewać przez 3 miesiące.

NALEWKA TRUSKAWKOWA
Truskawka w której się splata, uśmiech wiosny i oddech 

lata. Z niej nalewka rubinowa, każda inna niech się 
schowa. Piją panie i panowie, zgubisz umiar – szum masz 

w głowie.
UWAGA!!! Gdy zgubisz umiar w piciu, jedz tylko same 
owoce – za to bez umiaru. Na nalewkę jedynie zerkaj.

(Padre Ricardo 2016)

 Nalewka konferencyjno-rekolekcyjna,  którą 
można wykonywać przez cały rok, ponieważ składniki są 
następujące: 0,5 litra spirytusu, 0,5 litra rumu, 0,5 litra czystej 
wódki, 0,5 litra miodu oraz 3 cytryny. Mając to wszystko 
wlewamy do słoja spirytus, rum, wódkę i miód, oraz sok 
wyciśnięty z cytryn. Odstawiamy przynajmniej na tydzień. Ta 
nalewka jest szczególnie przydatna, gdy czekają nas wykłady, 
szkolenia, konferencje lub głoszenie rekolekcji, a chrypka 
opanowała nasze gardło. Jeden lub dwa kieliszki skutecznie 
pomogą. Jeżeli będzie więcej można szkolenia, konferencji lub 
rekolekcji nie wygłosić. Natomiast po udanym wystąpieniu 
i zakończonych obowiązkach można profilaktycznie wypić 
kilka kieliszków.

Ks. Kanonik Ryszard Pruczkowski „Padre Ricardo”  
Diecezjalny Duszpasterz Skarbowców w Bydgoszczy
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Pachnąca karkówka z cynamonem
Napisała do nas mama naszej małej Podopiecznej Michalinki Przekwas:

Przeglądając 3 numer Etosu Skarbowca zainspirował mnie 
artykuł ks. Ryszarda Pruczkowskiego i Jego wspaniały przepis 
na karkówkę z cynamonem, o której opowiadał tak smakowicie, 
że postanowiłam sama sprawdzić, jak to smakuje. Uczta z kar-
kówką ks. Rysia była znakomita! Polecam wszystkim gorąco!

Mariola Przekwas – mama Michalinki

W tym miejscu pragniemy serdecznie podziękować Pani Marioli, 
która mimo że sama ma wiele trosk wychowując troje dzieci 
i zmagając się z niepełnosprawnością Michalinki, jest regular-
nym Darczyńcą Fundacji i włącza się w wiele naszych działań 
angażując całą szkołę, do której chodzi Michasia np. w zbiórkę 
starych komórek, zużytych tonerów czy sprzętu komputerowe-
go. Dzieci ze szkoły, do której chodzi Michasia biorą też udział 
w Ogólnopolskich Konkursach Plastycznych organizowanych 
przez Fundację, gdzie zdobywają nagrody i wyróżnienia. Ostatnio 
Pani Mariola zaczęła szyć szmaciane laleczki, które przekazuje 
Fundacji jako podziękowania dla Darczyńców. To naprawdę 
piękne! Dziękujemy!

Jeżeli chcesz wesprzeć rehabilitację Michasi,  
możesz to uczynić: 
1.  Wpłacając dowolną darowiznę na subkonto Fundacji Skarbo-

wości nr 64 1240 1183 1111 0010 5956 0279 
2.  Przekazując 1 % odpisu podatku KRS 0000039541,  

cel szczegółowy: 105. Michalina Przekwas
3.  Wysyłajac sms-a o treści WSPIERAM.105  

pod numer 72 601 (koszt: 2,46 z VAT,  
regulamin: www.fundacjaskarbowosci.pl/)

5

Związani ze SKARBOWOŚCIĄ



H
IS

T
O
R
IA

izba Pamięci 

Takie życzenia uczczenia pamięci Dyrektora Wacława Droja-
nowskiego i jego kolegów wyraził, w 1988 r., we wznowionej 
edycji opowiadania „Polska jest waszą dłużniczką”, w tomie 
opowiadań „Reportaż z tamtych dni”, Cezary Chlebowski - 
autor książki „W armii państwa podziemnego”. 

W 1991 r. Cezary Chlebowski miał zaszczyt ją odsłonić 
wraz z Ministrem Lechem Falandyszem. Tablicę poświęco-
no skarbowcom poległym w walce z najeźdźcami w latach 
1939- 1945 oraz tym, którzy uratowali skarb narodowy 
zdeponowany w okresie wojennym w skarbcu mieszczącym 
się w gmachu przy ulicy Lindleya 14.·Wacławowi Drojanow-
skiemu, Wandzie Orlicz-Dreszer, Natalii Jarczewskiej, Józefowi 
Falandyszowi i Ignacemu Zenko.

Inicjatorem i organizatorem odsłonięcia tablicy pamiątko-
wej był Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Pan Jan 
Borkowski, który o inicjatywie poinformował pozostałych 
naczelników urzędów skarbowych mieszczących się w tym 
gmachu, tj. Pana Zbigniewa Mikitiuka Naczelnika Drugiego 
Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, Pana Stani-
sława Mazura Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-
-Ochota i Pana Józefa Świątkowskiego Naczelnika Urzędu 
Skarbowego Warszawa-Wola. Wszyscy wyrazili aprobatę 
i wraz z pracownikami dobrowolnie złożyli się na wykonanie 
pamiątkowej tablicy. Jednak Cezary Chlebowski w swojej 
książce pisze: „Idea była słuszna, ale wykonanie niezbyt 
efektowne. Tablica jest mała, nieczytelna wciśnięta w niezbyt 
eksponowane miejsce.”

I tak po 23 Jatach w dniu 24 lipca 2014 r. dochodzi do umiesz-
czenia tablicy wykonanej w piaskowcu, na zewnętrznej stronie 
budynku od ulicy Nowogrodzkiej, poświęconej pamięci pole-
głym skarbowcom i tym, którzy doprowadzili do uratowania 
skarbu narodowego.

Celem inicjatywy jest zamysł, aby każdy przechodzień mógł 
poznać historię tego budynku oraz patriotyzm i poświęcenie 
skarbowców w latach wojny.

W 1939 r. obecny budynek mieścił Okręgową Dyrekcję Izby 
Skarbowej w Warszawie z Dyrektorem Wacławem Drojanow-
skim na czele oraz trzy urzędy skarbowe. Skarbiec Pierwszego 
Urzędu Skarbowego był nadzorowany przez Naczelnika 
Romualda Burgrafa. Znajdowały się w nim obligacje Pożyczki 
Lotniczej, depozyty sądowe, które składały się z kilkunastu 
wielkich, srebrnych siedmioramiennych świeczników liturgicz-

nych (kutych, ważących po 15 i więcej kilogramów, pokrytych 
misterną ornamentacją). Poza wymienionymi przedmiotami 
w skarbcu znajdowało się ponad 8 kilogramów złota i drogich 
kamieni. Na 31 sierpnia 1939 r. oszacowano ich wartość na 
dziesięć milionów złotych w złocie, czyli na dwa i pól miliona 
dolarów. Lista obejmowała 291 pozycji.

Na początku wojny w gmachu przy ulicy Lindleya stacjono-
wało wojsko, po zbombardowaniu szpitala im. Dzieciątka 
Jezus przeniesieni tutaj zostali ranni, a następnie Okręgową 
Izbę Skarbową przejęli okupanci.

Teczka ze skarbem została potajemnie wyniesiona 
i była przechowywana w pawlaczu w mieszkaniu Dyrektora 
Drojanowskiego. Jednakże w obawie przed rewizjami teczka 
została przeniesiona do szwagierki Wacława Drojanowskie-
go, pierwszej żony generała Orlicz-Dreszera, Pani Wandy 
Orlicz-Dreszerowej, a srebrne tace i patery do Ignacego 
Zenki. Z uwagi na wysiedlenia, teczka z kosztownościami 
nie mogła być przechowywana w mieszkaniu Wandy Dre-
szerowej przez cały okres działań wojennych, dlatego też po 
jakimś czasie została przeniesiona do mieszkania przy ulicy 
Chmielnej do znanej malarki Natalii Jarczewskiej. Kolejnym 
miejscem przechowywania skarbu była pracownia znanego 
malarza profesora Edwarda Kokoszki. Jednak obawa przed 
bombardowaniem spowodowała, że teczka z 8-kilogramo-
wym ładunkiem złota została zakopana w ziemi. Pod koniec 
lipca 1945 r. sam Dyrektor Drojanowski wyruszył w kierunku 
Zuzanki pod Warszawą celem odkopania skarbu. Zawartość 
teczki zgadzała się ze spisem sporządzonym w skarbcu 
w przeddzień zajęcia Izby Skarbowej przez Niemców.

Piękną kartą historii skarbowców jest rozdział poświęcony 
ich bohaterstwu i oddaniu dla Państwa Polskiego – opisany 
w książce Cezarego Chlebowskiego „W armii państwa pol-
skiego”. Tadeusz Dietrich, pracownik byłego Ministerstwa 
Skarbu w ostatnich dniach sierpnia 1939 r. – na wypadek 
wojny - otrzymał z kasy państwowej 200 tys. złotych z prze-
znaczeniem na utworzenie funduszu opieki społecznej, na 
realizację pilnych potrzeb życiowych społeczeństwa. Pie-
niężny depozyt, w obawie przed przejęciem przez okupanta, 
został zakopany w odległości 300 km od stolicy w rejonie 
Brześcia nad Bugiem. Teren ten, szczególnie po 17 września 
1939 r., był pilnie strzeżony przez Rosjan jak i przez Niemców.

Tajemnicę przechowywania znacznej kwoty pieniężnej Pan 
Tadeusz Dietrich powierzył Dyrektorowi Wacławowi Droja-

„A może kiedyś na szarej ścianie gmachu byłego 
Pierwszego Urzędu Skarbowego przy ul. Lindleya 
w Warszawie zawiśnie tablica poświęcona 
Drojanowskiemu, Burgrafowi i ich kolegom”
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nowskiemu, który od początku postanowił, mimo wielkiego 
niebezpieczeństwa, wydobyć pieniądze z ziemi i przekazać je 
na pomoc ludności w przeżyciu okupacji. Natychmiast zorga-
nizował ekipę ochotników, którzy z narażeniem życia podjęli 
się niebezpiecznego zadania. Byli to: Józef Falandysz, Bań-
kowski i Zofia Geblowa. Po długiej i niebezpiecznej wyprawie 
udało sie trzem bohaterom zrealizować trudny plan Dyrektora 
Drojanowskiego. Wyprawa ta obejmowała przeprawę przez 
Bug oraz dojście do miejsca ukrycia depozytu. Mimo godziny 
policyjnej i częstych patroli, wyczerpani fizycznie, dotarli na 
miejsce, wykopali pieniądze, a następnie osuszyli banknoty 
i szczęśliwie przybyli do Warszawy.

To właśnie te pieniądze, między innymi, stanowiły fundusz 
opieki społecznej. Akcja zapomogowa była skrupulatnie pro-
wadzona przez grupę wieloosobową. Wacław Drojanowski 
wykorzystał spis abonentów książki telefonicznej celem 
pozyskiwania kolejnych emisariuszy komitetu, trudniących 
się charytatywną działalnością. Zapomogi, czy udzielane 
pożyczki zwrotne były wydawane za pokwitowaniem.

O swojej dwuletniej działalności związanej z rozdzieleniem 
tajnego funduszu opieki społecznej Drojanowski, Burgraf 
i Przybyś w telegraficznym skrócie zdali sprawę w sierpniu 
1945 r. Ministrowi Skarbu Konstantemu Dąbrowskiemu, 
podczas przekazania skarbu wartości dwa i pól miliona do-
larów, który uratowali i przechowywali przez okres wojny. Na 
kilku stronach maszynopisu opisali wysiłek podjęty, w celu 
uratowania kilkudziesięciu oficerów oraz zatrudnienia udzie-
lenia pomocy kilkuset pracownikom skarbowym. Wymienili 
Ministrowi nazwiska pozostałych uczestników akcji bez-
pośredniej, byli nimi: Tadeusz Kopiński, Adam Wiśniewski, 
Kazimierz Mianowski, Jan Wiśniewski, Ignacy Adamcewicz, 
Józef Falandysz, Zofia Geblowa, Bańkowski oraz nazwiska 
tych, którzy z dobrym skutkiem przechowywali przedmioty 
wartościowe: Wanda Orlicz-Dreszerowa, Natalia Jarczewska, 
profesor Edward Kokoszko, sędzia Trybunału Kubala, Ignacy 
Zenko. Minister na zakończenie zwrócił się do Wacława 
Drojanowskiego: „Widzę, że to pan, panie kolego, był przez 
sześć lat okupacji faktycznym ministrem skarbu polskiego”. 
I to były jedyne słowa, którymi wyrażono im wdzięczność. 

W wyniku działań Cezarego Chlebowskiego 9 października 
1967 r., w gmachu Urzędu Rady Ministrów, przed szefem 
Urzędu Rady Ministrów Januszem Wieczorkiem stanęło zale-
dwie sześcioro tych wspaniałych społeczników, tylu bowiem 
dożyło tej chwili z ponad dwudziestoosobowej grupy. Na piersi 
Dyrektora Drojanowskiego i Naczelnika Burgrafa przypięto 
Krzyże Oficerskie, a generałowej Orlicz- Dreszerowej, malarce 
Natalii Jarczewskiej, mgr Józefowi Falandyszowi i Ignacemu 
Zence wręczono Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia 
Polski. Do odznaczeń dołączono renty dla zasłużonych.

Aby upamiętnić tamte zdarzenia, z inicjatywy pracowników 
Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, 
powstała, w miejscu skarbca na parterze budynku, Sala 
Historyczna Urzędu. Jest to najbardziej godne miejsce uho-
norowania pamięci bohaterów – skarbowców, gdyż stąd 
cała historia się rozpoczęła.
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W pierwszych dniach września 1939 roku Janusz Kusociński 
został pozbawiony marzeń o olimpijskim złocie. Już to 
przechodził, gdy przed laty rozstawał się z bieganiem  
ze względu na skomplikowaną kontuzję.  

Analogiczna sytuacja kończyła się tym 
samym skutkiem - musiał zrezygno-
wać ze swojej życiowej pasji. Jednak, 
mimo doświadczeń okupacyjnej rze-
czywistości i porzucenia sportowej 
kariery on w 1939 roku nie przestał 
biec. Z moralnego obowiązku zdecydo-
wał się na swój ostatni start, którego 
celem nie była linia mety, lecz wolność 
ojczyzny. 

Miłośnik sportu

Urodzony w 1907 roku Janusz Kuso-
ciński przygodę ze sportem rozpoczął 
w latach dziecięcych. Jak sam podkre-
ślał w swoich wspomnieniach uwiel-
biał wówczas grać w palanta, który był 
w tym okresie niezwykle popularną 
formą aktywności sportowej. Zamiło-
wanie do „kija i piłeczki” towarzyszyło 
młodemu Januszowi także w czasach 
młodzieńczych, choć z czasem sku-
pił się on bardziej na „piłeczce” i to 
gabarytowo zdecydowanie większej.  
Podążając zapewne za trendem dy-
namicznego rozkwitu piłki nożnej 
w niepodległej Polsce postanowił 
spróbować swoich sił się w tej dys-
cyplinie. Decyzja o tym, aby wejść na 
drogę piłkarskiej kariery rozwinęła się 
u niego w latach 20. XX wieku, co skut-
kowało angażem w kilku amatorskich 
drużynach. Ostatecznie wylądował 
w powstałym w 1921 roku Robotni-
czym Klubie Sportowym „Sarmata”. 
Seniorski zespół Janusza Kusociń-
skiego przystąpił do profesjonalnych 
rozgrywek piłkarskich w 1924 roku 
rozpoczynając bieg swoich dziejów od 
najniższego poziomu rozgrywek, czyli 
C klasy. Zmagania na tym etapie na nie 

złamały jednak hartu ducha przyszłe-
go olimpijczyka. Mimo, że drużyna nie 
osiągała zadowalających wyników, 
Janusz Kusociński nie zrezygnował 
z gry w barwach „Sarmaty”. Trwająca 
przygoda piłkarska okazała się dla nie-
go epizodem koniecznym, gdyż bez niej 
prawdopodobnie nigdy nie trafiłby na 
bieżnię w roli zawodowego biegacza. 

Od niezobowiązującej 
sztafety do Olimpiady 
w Los Angeles

Historia lekkoatletycznych zmagań 
Janusza Kusocińskiego bierze swój 
początek od wspomnianego klubu 
„Sarmata”, który nie 
ograniczał się jedynie 
do ośrodka piłkar-
skiego. Robotniczy 
klub posiadał także 
sekcję biegową, któ-
ra w 1925 roku przy-
padkiem poprosiła 
piłkarza Janusza Ku-
socińskiego, aby wziął 
udział w sztafecie, 
gdyż do wystawienia 
składu w zawodach 
z okazji święta pracy 
brakowało im jednego 
zawodnika. Spektaku-
larny debiut przyszłe-
go olimpijczyka, któ-
ry pomógł drużynie 
wygrać bieg, został 
zauważony przez 
działaczy i trenerów 
lekkoatlet ycznych 
drużyny „Sarmaty”. 

Niemalże natychmiastowo posta-
nowili oni, że zaproponują młodemu 
Kusocińskiemu udział w zawodach 
Związku Robotniczych Stowarzyszeń 
Sportowych w biegach przełajowych.  
Mimo, że był osobą niemającą żadnych 
doświadczeń w startach długodystan-
sowych, to zgodził się wystąpić w tym 
wydarzeniu. Ogromna konkurencja 
podczas tych zawodów, szczególnie 
ze strony zawodników warszawskiej 
Polonii, nie przeszkodziła Januszowi 
Kusocińskiemu w wygraniu rywalizacji. 
Poznając smak zwycięstwa - postano-
wił związać się z bieganiem na stałe. 

Potencjał przyszłego olimpijczyka do-
strzegł trener sekcji lekkoatletycznej 
„Sarmaty” wieloboista Aleksander 
Klumberg, który był od tej pory jego 
jedynym szkoleniowcem. Bieganie 
stało się pasją Kusocińskiego. Dzięki 
ciężkiej pracy na treningach, podczas 
których udoskonalał autorski program 
interwałowy, udało się mu osiągnąć 
najwyższy poziom. W 1928 roku zo-
stał pierwszy raz mistrzem Polski 
w biegu na 5.000 metrów uzyskując 
jednocześnie tytuł rekordzisty kraju 
na tym dystansie. W tym czasie od-
notowujemy również transfer Janusza 
Kusocińskiego z „Sarmaty” do innego 
klubu z Warszawy – „Warszawianki”, 
pod szyldem której biegał do 1939 
roku.  

Lata 30. XX wieku to hegemonia Ja-
nusza Kusocińskiego na niwie ogól-

sportowiec 
niezłomny
Od palanta przez Olimpiadę po Palmiry,  
czyli kartki z życia Janusza Kusocińskiego 
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nopolskich zawodów biegowych. 
Rozwój jego kariery był dostrzegalny 
przez całe środowisko lekkoatletycz-
ne w Polsce. Także media zaczęły co-
raz częściej skupiać swoją uwagę na 
postaci Kusocińskiego. W 1931 roku 
otrzymał on wyróżnienie w postaci 
Wielkiej Honorowej Nagrody Spor-
towej.  Jego upór i konsekwentne 
realizowanie założeń treningowych 
doprowadziły go na szczyt, którym 
niewątpliwie był w tym czasie udział 
w Igrzyskach Olimpijskich.  Polski ta-
lent debiutując w 1932 roku w Los 
Angeles na najbardziej prestiżowym 
wydarzeniu sportowym na świecie 
dokonał historycznego wyczynu. Jako 
pierwszy mężczyzna w dziejach pol-
skiego sportu zdobył złoty medal olim-
pijski na dystansie 10.000 metrów. 

Najpopularniejszy 
sportowiec międzywojnia

Po powrocie z Igrzysk Olimpijskich Ja-
nusz Kusociński uzyskał status mię-
dzywojennego celebryty. Jego popu-
larność wzrastała z każdym dniem, 
a on sam stawał się częstym gościem 
na tak zwanych warszawskich salo-
nach. W 1934 roku na bieżni włoskiego 
Turynu został wicemistrzem Europy 
w biegu na 5.000 metrów. Niestety 
kontynentalny sukces był ostatnim 
wielkim laurem Janusza Kusocińskie-
go, który po powrocie z Mistrzostw 
Europy doznał poważnej kontuzji. Wy-
eliminowała go ona z przygotowań do 
kolejnych Igrzysk Olimpijskich zapla-
nowanych na rok 1936.  Uraz złotego 
medalisty z Los Angeles nie złamał 
jego sportowej determinacji. Postano-
wił on angażować się wokół biegania 

w nieco innej formie niż to miało miej-
sce dotychczas. W 1935 roku rozpo-
czął studia w Centralnym Instytucie 
Wychowania Fizycznego w Warsza-
wie, a rok później ostatecznie zgodził 
się na operację kolana, która niestety 
pogłębiła stan jego spoczynku, jako 
zawodowego biegacza. W tym czasie 
publikował również swoje artykuły 
w „Przeglądzie Sportowym” oraz spi-
sał wspomnienia zatytułowane „Od 
palanta do Olimpiady i w kilka lat póź-
niej”.

Siła woli Janusza Kusocińskiego nie 
pozwoliła zapomnieć mu o bieganiu, 
dlatego też wziął udział w Olimpia-
dzie w Berlinie w charakterze doradcy 
technicznego polskiej drużyny lekko-
atletycznej. Jak podkreślają biografo-
wie Janusza Kusocińskiego – Igrzyska 
berlińskie wywarły na nim tak duże 
wrażenie, wzbudzając jednocześnie 
pokłady wewnętrznej motywacji, że 
postanowił on jak najszybciej wró-
cić do biegania. Jego celem był udział 
w Olimpiadzie w Helsinkach, która 
miała się odbyć w 1940 roku.

Czas próby

W latach 1938-1939 Janusz Kusociński 
powrócił na miejsce, które zajmował 
w polskim sporcie przed niefortunną 
kontuzją. W tym okresie pobił trzy 
krajowe rekordy w biegach na 1.500 
i 5.000 metrów oraz na 3 mile angiel-
skie. Wysoka dyspozycja fizyczna Ku-
socińskiego towarzyszyła mu podczas 
wielu ogólnopolskich oraz europejskich 
zawodów. Był on na prostej drodze 
po kolejne medale olimpijskie. Można 
uznać, że drzwi Helsińskich Igrzysk 
stały dla niego otworem.

Niestety wrzesień 1939 roku rady-
kalnie zweryfikował plany Kusociń-
skiego. Wybuch II wojny światowej, 
poprzez zbrojną napaść Niemiec na 
ziemie Rzeczypospolitej, przekreślił 
jego marzenia ponownego stanięcia 
na najwyższym stopniu olimpijskie-
go podium. Jednak ten bolesny cios, 
niemalże jak wspomniana wcześniej 
kontuzja, nie złamał go, jako człowie-
ka. Wraz z 1 września rozpoczynała 
się kolejna misja Janusza Kusocińskie-
go, która zrywała z jego dotychcza-
sowym życiem. Romantyczny etos 
obywatelskiego poświęcenia na rzecz 
ojczyzny, kultywowany przez władze 
II Rzeczypospolitej, towarzyszył jego 

karierze sportowej niemalże od jej 
początków. Nakładając na to patrio-
tyczne wychowanie w rodzinie, a tak-
że mając na względzie udział star-
szych braci olimpijczyka w polskich 
walkach narodowowyzwoleńczych, 
otrzymujemy naturalną odpowiedź, 
jaką postawę przyjął on wobec nie-
mieckiej napaści. Honor Polaka, jak 
i charakter niezłomnego sportowca 
skierowały go do Wojska Polskiego. 
Zgłosił się w roli ochotnika do Kom-
panii karabinów maszynowych II Ba-
talionu 360. Pułku Piechoty, ofiarnie 
walcząc w obronie stolicy. Za swoje 
poświęcenie, okraszone dwukrot-
nym poranieniem, został odznaczony 
Krzyżem Walecznych. 

Trzeba podkreślić, że Janusz Kusociński 
nigdy nie zaakceptował narzuconej 
okupacji. Po kampanii wrześniowej 
rozpoczął pracę, jako kelner, lecz nie 
pozostał bierny wobec nowego ładu, 
który kształtował się na ziemiach 
polskich. Nie porzucając munduru 
zaangażował się w akcję konspira-
cyjną w ramach Organizacji Wojsko-
wej „Wilki”, która jako pierwsze zrze-
szenie podziemne starło się zbrojnie 
z Niemcami. Złoty medalista olimpijski 
pełnił w jej szeregach odpowiedzialną 
funkcję szefa wywiadu, jednocześnie 
snując plany zorganizowania grupy 
warszawskich sportowców w komórkę 
Związku Walki Zbrojnej. W 1940 roku 
został zdekonspirowany i osadzony 
na Pawiaku. 

Brutalne przesłuchanie nie złama-
ło Kusocińskiego, który nie ujawnił 
konspiracyjnych tajemnic Organizacji 
Wojskowej „Wilki”. Niezłomna posta-
wa niestety nie oszczędziła jego tra-
gicznego losu. W czerwcu tego roku, 
w ramach szerokiej akcji niemieckiej 
pod kryptonimem AB, został prze-
wieziony z Alei Szucha do podwar-
szawskich Palmir. Wraz z licznymi 
przedstawicielami polskiej inteligen-
cji został zamordowany i zakopany 
w anonimowej mogile kończąc tym 
samym swój ostatni bieg.

 
Michał Dworski  

Student historii 
i prawa w Katolickim 

Uniwersytecie 
Lubelskim  

im. Jana Pawła II
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Jak dotąd wydałem trzy powieści, 
wszystkie jako Marek Frenger. Mój 
pseudonim wziął się z chęci oddzielenia 
życia prywatnego i zawodowego (zupełnie 
przecież niezwiązanego z beletrystyką) od 
tego „pisarskiego”. Choć zapewne trudno 
byłoby mi zachować anonimowość, gdybym 
był pisarzem sprzedającym swoje powieści 
w wielotysięcznych nakładach. Może 
przyjdzie kiedyś czas, że będę  
„zmuszony” się ujawnić ;)

Początki mojego hobby wzięły się zapewne z książek czyta-
nych garściami, i to już od dzieciństwa.  Gdzieś na przełomie 
wieków zafascynowały mnie, głównie brytyjskie, powieści 
obyczajowe. To były historie o tym, co może zdarzyć się 
każdemu z nas. O relacjach damsko-męskich, uczuciach 
i emocjach, które nami targają. Historie kameralne, intymne 
i bardzo szczere. 

Gdy przeczytałem kolejne powieści Tony Parsonsa, Nicka 
Hornby’ego i innych autorów tworzących taką literaturę, 
w pewnej chwili pojawiło się pytanie, czy ja sam nie potra-
fiłbym napisać czegoś podobnego. A zaraz potem myśl, 
żeby spróbować. Postanowiłem wcielić ją w czyn. 

Zanim zacząłem pisać, przyjąłem następujące założenia. 
Po pierwsze, bohater mojej opowieści miał być mniej więcej 
w moim wieku, a samą historię zamierzałem opowiedzieć 
w pierwszej osobie. Po drugie, akcja dziać się miała przede 
wszystkim w moim Szczecinie. Chciałem też, by miejsce 
akcji było jej istotnym elementem. I nie tylko dlatego, że je 
dobrze znam. Zauważyłem bowiem, że w wielu przeczyta-
nych przez mnie książkach, miejsce to było często jedynie 
mało rozpoznawalnym tłem. Miało to swoje zalety, w ten 
sposób akcja powieści mogła dziać się gdziekolwiek, ale też 
i wady, bo przecież łatwiej nam się identyfikować z historią, 
gdy mamy świadomość, że jej akcja dzieje się w konkretnej 
rzeczywistości. Postanowiłem, że u mnie Szczecin będzie 
żył, że będzie na wyciągnięcie ręki. Czytelnik miał wiedzieć, 
gdzie w tej chwili znajdują się bohaterowie, którą idą ulicą, 
na której ławce w parku siedzą i w której kawiarni piją kawę. 
Gdy już ustaliłem założenia, przyszedł czas... na własny 
komputer ;) Zdobyłem jakiś używany egzemplarz i zacząłem.

Za pisanie zabrałem się dokładnie 14 kwietnia 2002 r. Pa-
miętam, że wiedziałem jak się zacznie historia głównego 
bohatera i jak się skończy jej najważniejszy wątek. Cała resz-
ta, wraz z zapisywaniem kolejnych kart, dla mnie samego 
była niespodzianką, a wręcz czasem nawet zaskoczeniem. 
I tak zresztą wygląda proces tworzenia moich opowieści do 

pa
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na
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Jestem pracownikiem 
szczecińskiej  
skarbowości od ponad  
20 lat i większość  
tego czasu spędziłem  
w komórce kontroli. 
A szczecinianinem  
jestem, z wyboru, lat już 
prawie 30. Pochodzę 
z niewielkiej miejscowości 
w regionie. Do Szczecina 
przeniosłem się na czas 
studiów. I już tu zostałem. 
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dziś. Umieszczam mojego bohatera w jakiejś rzeczywistości 
i zaczynam, razem z nim, brać udział w historii. Zresztą cała 
przyjemność w pisaniu powieści tego rodzaju, przynajmniej 
dla mnie, jest właśnie w tym, że dopiero pisząc, dowiaduję 
się jak potoczy się opowieść. 

Słowo „KONIEC” napisałem jakieś półtora roku po starcie. 
Choć potem dokonałem jeszcze wielu poprawek, uzupełnień 
i skrótów (pierwsza wersja powieści była jeszcze bardziej 
obszerna niż ta ostateczna). Następnie przyszedł czas na 
pierwsze recenzje. Oczywiście na początku dałem ją do 
przeczytania przyjaciołom. Po ich bardzo budujących opi-
niach, postanowiłem rozpocząć szukanie wydawcy. W tym 
czasie wciąż udoskonalałem to, co napisałem, a jednocze-
śnie ruszyłem z kolejną powieścią. Podjąłem jednocześnie 
decyzję stworzenia swoistego tryptyku szczecińskiego, któ-
ry miałby się składać z trzech powieści, którego wspólnym 
mianownikiem miałaby być tematyka, jak i to, że wszystkie 
miałyby się dziać przede wszystkim w Szczecinie. Szukanie 
wydawcy trwało dość długo. Gdy już zacząłem wątpić w po-
wodzenie poszukiwań, pomocną dłoń wyciągnęło do mnie 
Wydawnictwo Forma. To ono, w 2007 roku wydało moją 
pierwszą powieść, zatytułowaną „Tym razem naprawdę…”, 
a w 2009 drugą, czyli „Wszystkie moje wątpliwości”. 

Nie ustawałem w realizacji swojej pasji. Choć zmiana urzędu 
i wiążące się z tym zwiększenie zakresu obowiązków za-
wodowych, nieco tą realizację spowolniło. Trzecią powieść, 
zatytułowaną „Oczy w kolorze nocy” wydałem, już sam, 
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Fot.: Anna Stępień
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zatytułowanej „Asymetria” obecnie pra-
cuję (i może uda mi się ją wydać, zanim 
ten tekst ujrzy światło dzienne). W ko-
lejce do napisania czeka kolejna powieść, 
ale ruszę z nią dopiero, gdy wydam „Asy-
metrię”. Na razie zapisuję przemyślenia 
i pomysły.

O czym dokładnie są moje opowieści? 
Osią są relacje między kobietami i męż-
czyznami. Ale podejmuję też w nich wiele 
innych tematów, takich jak kwestie doj-
rzewania, przyjaźni, rodzicielstwa, czy 
radzenia sobie z odejściem bliskiej osoby. 
Ze względu na tematykę, najczęstszym 
ich odbiorcą są kobiety. Ale znam też 
wielu mężczyzn, którym podoba się to 
co tworzę. 

Co uważam za szczególne zalety moich 
historii? To o czym pisałem wyżej, czyli 
intymność i szczerość. Ale także żywe 
dialogi i zaskakujące zwroty akcji. Ale 
moja opinia nie jest przecież obiektywna, 
więc najlepiej sprawdzić samemu ;)

Główni bohaterowie, pewnie w jakimś 
stopniu (i to zapewne w większym niż 
bym chciał), przypominają mnie. Choć 
nie dotyczy to zdarzeń, lecz raczej cech 
charakteru, przemyśleń, opinii czy od-
powiedzi na nurtujące ich pytania. Dzięki 
temu, a przynajmniej taką mam nadzieję, 
opowieść jest bardziej intymna i szczera, 
a w konsekwencji, łatwiej wtedy się nią 
przejąć i w nią uwierzyć. 

Inspiracje biorę z wszystkiego czego 
się da. Przeważnie z własnych przemy-
śleń, ale też z tego co usłyszę, zobaczę 
i przeczytam. Żadna z historii przeze 
mnie opisanych nie zdarzyła się w ca-
łości naprawdę, ale czasem prawdziwe 
wydarzenia, czy prawdziwe osoby stały 
się inspiracją do stworzenia całych opo-
wieści lub ich fragmentów. Czasem z prawdziwych zdarzeń 
(także tych, których byłem uczestnikiem, czy świadkiem) 
zaczerpnąłem tylko wygląd jakiejś osoby, jej imię, relację 
z inną osobą, czy zdanie, które wypowiedziała. Czasem 
jakiś epizod, który wydarzył się naprawdę, przetwarzam 
i staje się on częścią zupełnie innego, w pozostałej części 
kompletnie wymyślonego fragmentu, czy całej opowieści. 
Regułą jest brak reguł. Wszystko ma służyć temu, by stwo-
rzyć ciekawą i wciągającą historię.  

Moja pasja pozwala mi odsapnąć, spojrzeć na życie z dy-
stansu. W dzisiejszych, niełatwych czasach, z pewnością to 
bardzo przydatne. Niektórzy wędkują, ja piszę książki ;) Na 
koncie mam krótkie opowiadanie, napisane z okazji XX-le-
cia powstania urzędu, w którym obecnie pracuję. Czasem 
znajomi zachęcają mnie, bym akcję którejś z kolejnych moim 
książek osadził w urzędzie skarbowym. Nie zdecydowałem 
się na to jak dotąd. Może kiedyś przyjdzie na to czas ;)

Cieszę się też, że dzięki 
mojej pasji, w jakiś sposób 
pomagam innym poznać 
Szczecin.  Zresztą nie tylko 
w ten sposób. Mam stro-
nę na facebook’u „Marek 
Frenger. Szczecin nieoczy-
wisty”, na której umiesz-
czam zdjęcia, które zrobiłem podczas spacerów po mie-
ście, próbując pokazać Szczecin z trochę innej, właśnie 
nieoczywistej strony. 

I to tyle. Zachęcam do zapoznania się z moimi historiami. 
Gwarantuję, że nie pozostawią Was obojętnymi 

Marek Frenger US Szczecin 
Autor powieści: „Tym razem naprawdę…”,  

„Wszystkie moje wątpliwości”, „Oczy w kolorze nocy”

Jeśli chcesz dowiedzieć 
sie więcej zapraszamy 
na facebook/ Marek 
Frenger. Szczecin 
nieoczywisty.

W następnym numerze 
Etosu fragmenty 
wybranych powieści :)
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galeria

GALERIĘ artystyczno-charytatywną w Fundacji 
Skarbowości odwiedzili w kwietniu – Pan Pa-
weł Cybulski, Wiceministr Finansów i Wiceszef 
KAS oraz Pan Andrzej Robakowski, Dyrektor IAS 
w Bydgoszczy. W GALERII spotkaliśmy się też 
z Panią Naczelnik Elżbietą Pokrzywnicką oraz 
pracownikami US w Grudziądzu.

Nasi goście byli pod ogromnym wrażeniem prac 
małych artystów z ogólnopolskich konkursów 
plastycznych inspirowanych nauczaniem Jana 
Pawła II, organizowanych od siedmiu lat przez 
Fundację Skarbowości.

Dziękujemy naszym Gościom za poświęcony czas 
i słowa wsparcia dla działań Fundacji na rzecz 
środowiska Skarbowców.

Praca nadesłana na tegoroczny  
VII Konkurs Plastyczny pt:  
CUDA BOŻEGO STWORZENIA   
– Iga Legięcka, 11 lat, Skierniewice 
– wielokrotna laureatka konkursów 
plastycznych organizowanych  
przez Fundację Skarbowości.

Zapraszamy na spacer wirtualny po 
GALERII arytstyczno-charytatywnej 
Fundacji Skarbowości. Dziękujemy 
Firmie Pc-expert.pl za profesjonalną 
wizualizację.

„Strumień się nie zdumiewa, gdy spada, ale zdumiewa się Człowiek...” 
św. Jan Paweł II

E t o s  S k a r b o w c a  n r  4   |   W i o s n a  2 0 1 713



po
do

pie
cz

ni

Mija właśnie rok, od zdarzenia, które całkowicie zmieniło życie 
Marka, moje, mojego syna Mikołaja, naszych najbliższych 
rodziny i przyjaciół. 

Pamiętam, jakby to było przed chwilą, gdy odebrałam te-
lefon ze szpitala w Belgii i wiadomość, że Marek, po ataku 
terrorystycznym na lotnisku w Zaventem, jest w stanie kry-
tycznym i że trwa operacja. Pamiętam jak tego właśnie dnia, 
już wieczorem, wraz z kolegami Marka jechaliśmy do Belgii. 
Panowała wtedy cisza, nikt nic nie mówił. Tak naprawdę nie 
wiedzieliśmy jakich obrażeń doznał Marek, nikt wcześniej nam 
o tym nie powiedział. Rano, gdy dotarliśmy na miejsce, okazało 
się, że z Markiem jest gorzej niż mogliśmy sobie wyobrazić. 
Doznał bardzo poważnych obrażeń głowy, a ciało po wybu-
chu bomby, było jedną wielką raną. Tak widzieliśmy go tylko 
w pierwszy dzień, później aby złagodzić ból i nie dopuścić do 
nieodwracalnych uszkodzeń założono mu specjalne opatrunki, 
właściwie na całe ciało. Marek przez blisko 2 miesiące prze-
bywał w śpiączce farmakologicznej. Tak naprawdę każdego 
dnia, w każdej minucie, walczył o to by z nami być. Walczył 
z kolejnymi infekcjami, powikłaniami i bardzo wysoką gorączką. 
Przeszedł szereg bardzo poważnych operacji, właściwie każda 
ratowała mu życie a jednocześnie stanowiła zagrożenie, czy 
Marka osłabiony organizm zniesie ich trud. 

Pamiętam 1 maja 2016r., gdy już rozpoczął się proces wy-
budzania Marka, godzinami siedziałam przy nim na Oddziale 
Intensywnej Terapii, wypatrując najmniejszego sygnału, że 
Marek do nas wraca. W pewnym momencie Marek otworzył 
jedno oko!!!!! Nie mogłam uwierzyć, że widzę to naprawdę, 
czy to na pewno tak długo wyczekiwany znak. Mój ukochany 
tato, który był ze mną w Belgii, ciągle od dnia wypadku Marka, 
widział to samo!!!! Moją łamaną angielszczyzną, która pozo-
stawia wiele do życzenia, zawołałam pielęgniarkę, ona tez 
była zaszokowana. Marek dał nam znać, że wraca do naszego 
świata!!!!!!! Od tego momentu przeszliśmy bardzo daleką drogę. 
Marek pomalutku odzyskiwał siły, choć zazwyczaj były to trzy 
kroki do przodu, a za chwilę dwa do tyłu. 

6 lipca 2016r., lekarze zdecydowali, że przyszedł czas, aby 
Marek zaczął rehabilitację. Zostaliśmy przeniesieni do kliniki 
rehabilitacyjnej w Edegem, w pobliżu Antwerpii. Organizacyj-
nie, aby odwiedzać codziennie Marka, było to dla nas mega 
wyzwanie. Trzy przesiadki: autobus, pociąg i znów autobus. 
Do tego bariera językowa, obce środowisko, ciągłe poczucie 
że może stać się coś złego i ogromne obciążenie finansowe, 
bo niestety Euro to nie polski złoty...

6 grudnia 2016r., po wielu godzinach rozważań, co będzie 
lepsze czy klinika w Belgii i niestety kontakt z Markiem tylko 
przez Skype, czy klinika w Polsce, zdecydowałam, że dla Marka 
będzie lepiej gdy będzie bliżej domu, rodzin i przyjaciół. Orga-
nizacja przeniesienia, po blisko 9 miesiącach pobytu w Belgii, 
była nie lada wyzwaniem. Gdyby nie pomoc całego łańcucha 
ludzi dobrej woli, sama na pewno nie dałabym rady podołać 
wszystkiemu. Belgia i funkcjonariusze belgijskiego cła po-
żegnali nas z wielką pompą. Mieliśmy eskortę motocyklową 
do samolotu, polscy lekarze z wojskowej obsługi samolotu 
CASA byli po prostu cudowni!!! Marek był przez 3 godziny lotu 

DRODZY DARCZYŃCY!
Na wsparcie kosztownego leczenia i rehabilitacji 
naszego Kolegi Marka Rembiasza do 31 marca br. 
zebraliśmy łącznie z różnych źródeł  
302 111,77 zł (1%, indywidualne 
darowizny celowe, KILOGRAMY DOBRA, Fundusz 
REGULARNYCH DARCZYŃCÓW). Do tej pory 
dofinansowaliśmy leczenie Marka na kwotę: 
83 739 zł. Pozostało: 218 372,77 zł. 
Obecnie miesięczny koszt rehabilitacji to prawie 
30 tys. zł! Serdecznie dziękujemy Wszystkim, 
którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w pomoc 
i wsparcie kosztownego i długotrwałego leczenia 
i rehabilitacji naszego Kolegi. Dzięki Waszej 
wrażliwości i hojności Marek ma szansę na 
odzyskanie samodzielności. To dzięki Wam nasz 
Podopieczny i Jego Rodzina nie tracą nadziei na 
lepsze jutro.
DZIĘKUJEMY!

Możesz pomóc Markowi: 
1.  Przekazując darowiznę na subkonto Fundacji Skar-

bowosci: 57 1240 1183 1111 0010 6706 1221
2.  Przekazując 1% odpisu z podatku:  

KRS 0000039541,  
cel szczegółowy: 186. Marek Rembiasz. 

3.  Wysyłając sms-a o treści: WSPIERAM.186 
pod numer 72 601 (koszt: 2,46 z VAT, regulamin: 
www.fundacjaskarbowosci.pl)

Marek Rembiasz
Celnik – ciężko ranny w zamachu 
terrorystycznym w Brukseli, mąż 
Koleżanki z Małopolskiego UCS 
w Krakowie

Kochani!
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Do Fundacji Skarbowości  
im. Jana Pawła li w Bydgoszczy 

W imieniu swoim i dzieci 
pragnę serdecznie 
podziękować wszystkim 
Darczyńcom za okazaną 
pomoc finansową 
i wsparcie duchowe.
Codziennie spotykam się z ogromnym 
zrozumieniem koleżanek i kolegów. 
Dzięki temu wiem, że nie jestem sama 
i to dodatkowo mobilizuje mnie do wal-
ki o zdrowie ukochanych dzieci. 

Przez cały miniony rok dzieci były 
poddane ciągłej diagnostyce w celu 
kontroli wszelkich zdrowotnych zmian. 
Kasia w marcu i czerwcu 2016 przeszła 
dwa zabiegi usunięcia zmian w szczę-

kach, a w sierpniu operację zrostów na 
jelitach. Ze względu na dużą dawkę 
napromieniowania dalsze diagno-
zowanie zostało przesunięte na rok 
2017. Kasia i Paulina mają problemy 
z uregulowaniem hormonów tarczycy 
co wymaga dodatkowych częstych 
badań, ponieważ mocno wpływa to 
na ich samopoczucie oraz odbija się 
na zdrowiu. 

Wielkość ingerencji, zabiegów i ope-
racji wpłynęło na osłabienie układu 
odpornościowego co doprowadziło do 
długotrwałych (nawet do trzech tygo-
dni) infekcji chorobowych. Ola, Kasia 
i Paulinka mają zaplanowane badanie 
USG w czerwcu 2017 i są pod stałą 
opieką onkologiczną w ramach, której 
w czerwcu zaplanowano kolonoskopie. 

Od czerwca 2016 w uzgodnieniu z le-
karzami prowadzącymi podjęliśmy in-

tensywne leczenie alternatywne co 
znacząco wpłynęło na przesunięcie 
terminu operacji Marcina. Niestety 
pierwotne leczenie syna wpłynęło na 
pogorszenie stanu uzębienia co wy-
musiło kolejne stomatologiczne dzia-
łania. Podsumowując otrzymana od 
Państwa pomoc daje nam możliwość 
wykorzystania dostępnych działań 
medycznych w walce z tą genetyczną 
chorobą. 

Jeszcze raz dziękuję i ośmielam się 
prosić o dalszą pomoc.

 
Brzesko, 22.02.2017 

W 2004 r. zmarł mąż naszej koleżanki Joanny Żurek – US Brzesko, chorujący na nowotwór zwany Zespołem 
Gardnera. Od tego czasu Joanna samotnie wychowuje czworo dzieci – 12, 14, 16, 19 lat. U wszystkich dzieci 
zdiagnozowano Zespół Gardnera. Dzieci przeszły liczne operacje, poddawane są chemioterapii i intensywnemu 
leczeniu. Dziękujemy wszystkim Darczyńcom za wrażliwość i wsparcie Rodziny naszej Koleżanki.

do Polski monitorowany i traktowany jak najważniejszy 
pacjent RP!!!! Dla wszystkich był to wielki dzień. Marek był 
i szczęśliwy i jednocześnie zagubiony. Od tego dnia mój syn 
Mikołaj wreszcie może widzieć tatę kiedy chce, a ja staram 
się dzielić czas między pracę zawodową, dom, syna i Marka. 
Jest to niezwykle trudne, ale wiem, że wspiera mnie cała 
masa ludzi dobrych serc, na których zawsze mogę liczyć, 
nawet w najtrudniejszych i nagłych sytuacjach. Życie w kraju 
przyniosło nam już kilka pobytów w szpitalu, kolejne kło-
poty, ale też i wiele radości. Na chwilę obecną Marek, będąc 
w prywatnej klinice Rehabilitacyjnej VOTUM w Krakowie, jest 
pod opieką wielu niezbędnych mu specjalistów: terapeutów, 
logopedów, psychologa, dietetyka, okulisty, neurologa, 
ortopedy i wielu innych. Każdego dnia widzę jak walczy 
z własnym ciałem, z własnymi słabościami, z bólem, ale 
nigdy nie poddaje się!!!!!  Jak to mówi mój Mikołaj: Tato jest 
najdzielniejszy na świecie i może wszystko!!!!!!! 

Kochani! To wszystko byłoby niemożliwe gdyby nie Wy. 
Gdyby nie Wasze wsparcie duchowe i materialne... Pobyt 
w klinice jest drogi, wydatki na powrót Marka do zdrowia 
to blisko 30 tysięcy miesięcznie. Klinika w której przebywa 
Marek jest, w ocenie lekarzy, jedyną placówką w kraju, która 
daje największe szanse na powrót Marka do samodziel-
nego życia. Gwarantuje ona w jednym miejscu wszystkie 
rodzaje rehabilitacji, których wymaga Marek. Wiem, że 
droga jest daleka, ale widzę też, że Marek chce walczyć 
i robi to każdego dnia. Dzięki Wam mamy realna szansę 
na odzyskanie jak największej sprawności. Marek zaczy-
na stawiać pierwsze samodzielne kroki, podejmuje próby 

samodzielnego jedzenia, uczy się wszystkiego właściwie 
od nowa, ale wiem, że tego chce o czym świadczy to, że 
zaczyna nawet uśmiechać się!!!! 

Wielkim bodźcem dla Marka, są jego na razie niespełna dwu-
godzinne, weekendowe pobyty w domu dwa razy w mie-
siącu. Wtedy czuje się, że naprawdę wrócił do domu. Aby 
Marek mógł częściej przyjeżdżać do własnego domu i dłużej 
w nim przebywać czeka mnie jeszcze dostosowanie domu 
do jego potrzeb, przebudowa łazienki i likwidacja barier 
architektonicznych – schody wejściowe, progi, zakup po-
trzebnego Markowi sprzętu medycznego, aby mógł być jak 
najdłużej i jak najczęściej w domu, a za jakiś czas na stałe... 

Chciałam Wam wszystkim serdecznie podziękować. I tym 
którzy każdego dnia wspierają mnie w szarości dnia codzien-
nego, bliskich przyjaciół Marka i moich z pracy, jak i całej 
rzeszy anonimowych darczyńców. Dzięki Wam mamy dziś 
ten stan, który jest! 

 Leczenie Marka to długi proces, więc jeśli mogę proszę Was 
o dalsze wsparcie! Wasza obecność daje mi siłę do ciągłej 
walki. Wiem, że w tym nie ustanę. Wiem, że nie jestem sama 
i to dla mnie naprawdę najważniejsze!!!!!!   

Serdecznie Was wszystkich pozdrawiam. I tak jak napisali 
nasi przyjaciele, zawsze pamiętajmy, że „Tyle człowiek wart, 
ile drugiemu może pomóc".

Katarzyna Rembiasz  
Małopolski USC, Kraków

Możesz pomóc dzieciom Joanny: 
1.  Przekazując Darowiznę na subkonto Fundacji 

Skarbowosci: 41 1240 1183 1111 0010 6644 7499
2.  Przekazując 1% odpisu z podatku: KRS 0000039541, 

cel szczegółowy: 181. Joanna Żurek 
3.  Wysyłając sms-a o treści: WSPIERAM.181 pod numer 

72 601 (koszt: 2,46 z VAT, regulamin: www.fundacjaskarbowosci.pl)
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Naszą przygodę 
z Mistrzostwami Skarbowców 
rozpoczęliśmy w 2008 roku. 
Wtedy to odbyły się VIII 
Mistrzostwa Skarbowców 
w Giżycku. Decyzję o udziale 
w zawodach podjęliśmy dopiero 
w kwietniu!!! – to dość późno 
zważywszy na rezerwacje 
noclegów i transportu.

Nikt nie myślał wtedy o przygotowaniach sportowych, 
liczyła się tylko wizja przyszłej, wspólnej zabawy. W dniu 
rozpoczęcia Mistrzostw przybyliśmy na stadion w Giżycku. 
Wow, ależ tam było osób! Od razu czuć było gorącą, radosną 
atmosferę. Na twarzach uśmiechy, słychać żarty, wspólne 
pozdrawianie się. Cała impreza przebiegała imponująco. 
Dla stałych „bywalców” to były naturalne wrażenia, dla 
nas – nowość.

Jednak największym zaskoczeniem było zdobycie przez nas 
II miejsca . Nie za bardzo wiedzieliśmy co się dzieje, to taki 
jednocześnie szok, wstrząs, niespodzianka i duma z naszych 
osiągnięć. Przy wręczaniu medali dla kogokolwiek z naszego 
zespołu wbiegaliśmy wszyscy na scenę w amfiteatrze. Aż 
dziwne, że deski sceny wytrzymały nasze podskoki radości.

Po Giżycku było Zakopane. Wcześniej jednak uczestnicy 
Mistrzostw zaczęli przygotowania sportowe. Pamiętamy 
długą podróż pociągiem oraz chmurną i deszczowa pogodę. 
Ale kto by się tym przejmował. Jak zawsze cudowna atmos-
fera, tym bardziej, że zajęliśmy nieoczekiwanie I miejsce. 
Oczywiście, że byliśmy nie mniej dumni niż w Giżycku.

Za rok pojechaliśmy do Bydgoszcz – miasta siedziby Fun-
dacji Skarbowości. I kolejny raz stanęliśmy na najwyższym 
stopniu podium.

W 2011 roku zawitaliśmy do nadmorskiego Kołobrzegu. 
Tam specjalna nagrodę fair play otrzymała nasza koleżanka 
Jola Grzelak.

Następnie w Lublinie zachwycił nas porywający koncert 
charyzmatycznej Urszuli.

W roku 2013 nie było Mistrzostw tylko Spartakiada w Go-
rzowie Wielkopolskim. Deszcz padał niemiłosiernie, jednak 
dobry żużel i spotkanie z czołowymi polskimi siatkarzami 
nakryło pogodę wielkim parasolem.

Super czas spędziliśmy w Legionowie z koncertem Macieja 
Miecznikowskiego, wokalisty zespołu Leszcze.

A potem znowu nadmorski klimat i Rewal. Tu trzeba było 
wykazać się dobra logistyką, żeby dotrzeć do wszystkich 
miejscowości na konkretne konkurencje. Naszym autokarem 
zabieraliśmy innych uczestników, sami także korzystaliśmy 
z gościnności innych jednostek.

Ostatnim spotkaniem skarbowców był Toruń – miasto 
Kopernika, przepięknej starówki i przepysznych pierników.

Począwszy od Zakopanego przez 8 lat jesteśmy mistrzami 
Polski Skarbowców. Korytarz naszego Urzędu zastawiły 
szklane gabloty z pięknymi, błyszczącymi pucharami i dro-
gocennymi medalami.

Ale nie to jest tak naprawdę  
najważniejsze.

Istotne jest to, że w ludziach obudził się duch sportowców. 
Robią dla swojego zdrowia dużo dobrego, trenują, spotykają 
się, a tym samym integrują również poza pracą.Zawsze 
wspominamy z sympatią każde wydarzenia z Mistrzostw, 
każdą nowa znajomość, a nawet przyjaźń. Wiemy, że nie 
wszyscy darzą nas sympatią, bo wciąż wygrywamy. Je-
steśmy tacy jak wszyscy, tak samo się bawimy, może tylko 
troszkę więcej trenujemy.

Zachęcamy wszystkich, którzy mają wątpliwości, czy 
uczestniczyć w takich imprezach, aby spróbowali choć 
jeden raz, a na pewno co roku razem będziemy się bawić. 
A tych, którzy troszkę nam zazdroszczą do trenowania 
i dbania o swoją kondycję.

Do zobaczenia w Świnoujściu, gdzie znowu otoczą nas 
duchową opieką Anioły Pani Magdaleny Dworskiej

Ze sportowym pozdrowieniem

Wielokrotni zwycięzcy Mistrzostw Polski Skarbowców z US Elbląg

MISTRZOSTWA oczami Mistrzów
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osobowość Skarbowości 2017

Barbara Wójcik US Ostrów Mazowiecka

Treść SMS-a: OSKAR.1

Pani Barbara Wójcik to jest KTOŚ!!! Ktoś kto: 
1 kwietnia br. obchodzi jubileusz 40-lecia pracy 
zawodowej (i nie ma to nic wspólnego z żar-
tem prima aprilisowym); przepracował w tym 
Urzędzie Skarbowym (!!!) 32 lata; udowdnia, że 
„nawet” pracując w rachunkowości podatkowej 
można być pasjonatem swojej pracy i żyć tą 
pracą; wyedukował i zaraził swoim zapałem 
liczne grono młodych adeptów skarbowości;  
mimo tak długiego stażu pracy nie ma jeszcze 
dość – wciąż tryska energią, jest wzorem za-
angażowania w sprawy służbowe, „zamęcza” 
wszystkich swoją dociekliwością, drążeniem 
sprawy aż do końca;  jest osobą pogodną i cie-

płą; nadal chce spełniać się zawodowo i nie myśli o ciepłych bamboszach emeryta; 
stanowi wzór dla współpracowników, cieszy się powszechnym szacunkiem i wielką 
sympatią wszystkich współpracowników. A teraz wisienka na torcie: nie znajdziesz 
w Urzędzie faceta, który nie doceniłby walorów i wdzięku Pani Basi.

Jacek Boczkan US Zamość 
Treść SMS-a: OSKAR.3  

Jacka w urzędzie wszyscy znają, dobre zdanie o nim mają, lubi pracę, kocha 
ludzi, z Jackiem nigdy się nie nudzi. Jest wesoły i zabawny, trzeba przyznać, 
nawet ładny. Kiedy trzeba rękę poda, na imprezę ludzi woła, dba o dobrą 
atmosferę, z nim się bardzo dużo dzieje... Umie tańczyć, świetnie śpiewa, 
wszystkim równo porozlewa... Pracowity, grzeczny, miły, wszystkie panie 
się dziwiły, że taka osoba w naszym urzędzie, za marne grosze pracować 
będzie. Choć czasem focha strzeli, na imprezie się wybieli. W całym wielkim 
ludzi tłoku, To jest OSOBOWOŚĆ ROKU!!!

Weź udział w Konkursie z wartością dodaną i zagłosuj na Osobowość Skarbowości 2017  
– wyślij sms-a o treści podanej przy wybranej osobie na numer 72 601  

(koszt SMS 2,46 zł z VAT). Regulamin: www.fundacjaskarbowosci.pl

Fundusze zebrane podczas głosowania przeznaczone zostaną na wsparcie  
ciężko chorych Podopiecznych Fundacji Skarbowości.  
Głosujemy tylko do 19 maja 2017
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osobowość Skarbowości 2017 Małgorzata Słomska  III Mazowiecki US Radom

Treść SMS-a: OSKAR.2

Tomasz Tomasiak IAS Warszawa 

Treść SMS-a: OSKAR.5

Tomasz 
Choć jest to człowiek niewielkiej postury, 

równać się może z Nim mało który.  
Gdzie diabeł z babą rady nie dają,  

tam Jego wszyscy wciąż wysyłają. 
Dla Niego bariery nie wzbudzają obawy

czy to w pracy, czy podczas zabawy.
I choć uważa, że go kochają wszystkie kobiety,

jest wierny tej jednej (podobno niestety).
Każdą jednak dostrzeże i zawsze pomoże,

będąc życzliwym o każdej porze.
Wśród tych uprzejmości,

Stwierdzić trzeba szczerze:
„Swych tajnych tajemnic”

Bardzo pilnie strzeże!

Jarosław Grzelak IAS Szczecin

Treść SMS-a: OSKAR.4

W okresie zmiany jest oazą spokoju i rozsądku. Meryto-
ryczny i rzeczowy, otwarty na pracowników. Gotowy do 
dyskusji. Szef, który wymaga, ale pozostawia dużą dozę 
samodzielności. Skarbowiec z krwi i kości. Jako dobry ne-
gocjator, unormował relacje z organizacjami związków 
zawodowych i potrafi w porozumieniu z nimi wypracować 
rozwiązania korzystne dla pracowników.
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    Miss Skarbowości 2017    
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Aleksandra  Treść SMS-a: MS.1  
Adamek
I US Warszawa Śródmieście, 28 lat.
Dzień Dobry, Mam na imię Aleksandra. I to po krót-
ce byłoby tyle … Oczywiście Żartuję:) W Urzędzie 
Skarbowym pracuję od niedawna, ale czuję się już 
tam jak w domu. Moim hobby są podatki, ostatnio 
szczególnie interesuje mnie PIT-37 – w końcu maj 
już tuż-tuż.

Magdalena  Treść SMS-a: MS.3  
Markiewicz
US Gostynin, 34 lata.
Zawsze miła, uśmiechnięta, poradzi, posłucha, 
jest lepsza od zucha. Zdolna niesłychanie, zawsze 
piękne ma ubranie. Buźka tryska zdrowiem, ale 
jak coś powie to już powie! Nigdy nie zaśpiewa 
w operze, za to świetnie jeździ na rowerze. Jest 
zgrabna, słodka i wiotka, cała Madzia-chichotka.

Iwona  Treść SMS-a: MS.5  
Trąbińska
US Warszawa Ursynów, 35 lat.
Mam na imię Iwona, Flaga mego kraju jest biało-
-czerwona. Jestem miła, fajna i niezłomna, A do 
tego bardzo skromna. Nie wiem co to smutek i zło-
ści, na mej twarzy stale uśmiech gości. Kiedy zrobię 
coś głupiego, Zawsze przyznam się do tego...

Katarzyna  Treść SMS-a: MS.7  
Szymczak
IAS Olsztyn, 26 lat.
Moją największą pasją są góry, polskie góry. To 
tam mogę zaczerpnąć powietrza. A jaka jestem? 
Pełna energii i pomysłów. A przede wszystkim 
zawsze staram się być sobą, bo aktorka ze mnie 
kiepska. W Izbie Administracji Skarbowej w Olsz-
tynie nie pracuję długo, ale utwierdziło mnie to 
w przekonaniu, że połową sukcesu są ludzie i to 
właśnie w dużej mierze dzięki moim zwariowanym 
współpracownikom wysyłam swoje zgłoszenie.

Agnieszka Pulit  Treść SMS-a: MS.9
US Złotów, 41 lat.
Speeda mam w pracy niczym migawka! 
Z porannym fleszem zrobiona kawka, 
Tanecznym krokiem fason trzymam. 
Gdy ktoś namolny – wnet go zatrzymam! 
Maraton w pracy dla mnie za krótki, 
Więc po godzinach ręczne robótki! 
W weekendy Rodos, grzybów zbieranie, 
A gdy przyjdzie urlop – podróżowanie! 
W tych kilku zdaniach opis mój zawarty, 
Hobby i zalety, i trochę żarty. 
Trzymajcie kciuki i kibicujcie. 
Na Sekretarkę Urzędu Skarbowego  
w Złotowie głosujcie!!!

Krystyna  Treść SMS-a: MS.11  
Patralska
US Łosice, 56 lat.
Mam na imię Krysia w Urzędzie Skarbowym 
w Łosicach pracuję od 35 lat.  
Jestem muzyką, której słucham,  
książkami, które czytam,  
słowami, które mówią do mnie inni,  
myślami, które błądzą po mojej głowie.  
Kocham czekoladę, ludzi i zieloną trawę.  
Lubię łapać biedronki i podjadać owoce z krzaków 
„Uśmiecham się do tych, którzy się śmieją,  
a dla tych, co płaczą – jestem dobrą nadzieją.”

Anna Natalia  Treść SMS-a: MS.2  
Zadroga
US Myślibórz, 34 lata.
Czas wolny poświęcam na robienie zdjęć. Fotografia 
jest dla mnie pokazywaniem tego, co widzę. Jest 
wypowiedzią, bo czasem jednym zdjęciem można 
przekazać więcej niż tysiącem słów. Chciałabym 
podzielić się z Wami swoim światem, pokazać to, 
co w danej chwili uważam za ciekawe i atrakcyjne 
oraz to, co mnie chwyta za serce i wzrusza.

Aleksandra  Treść SMS-a: MS.4  
Rodziewicz
US Szczecinek, 39 lat.
Witam, jestem zodiakalny RAK, czasem chodzę 
zatem wspak. Tak więc na przykład, nie lubię 
gotować, ale lubię mieszkanie malować. Jestem 
szczęściarą, mam fajną rodzinę – męża, synka 
i córcię jak malinę. Mam duszę sportowca, za-
wsze się ścigałam, drugiego miejsca przeważnie 
unikałam. I to nie tylko sportowa moda, w biegu 

odpoczywam, czasu na to mi nie szkoda. Lubię też czytać i tańczyć i śpiewać, 
rozwiązywać krzyżówki i przyjemnie w domku odpoczywać. Pragnę być 
dobra i wierna sobie, pomagać innym, kiedy tylko mogę

Monika  Treść SMS-a: MS.6  
Milcuszek
US Zwoleń, 32 lata.
Mam na imię Monika. Urodziłam się 12.01.1985 r. 
Mieszkam i pracuję w Zwoleniu. Jestem osobą miłą, 
radosną, asertywną, komunikatywną, szczerą, 
wierną, wytrwałą i zdecydowaną. W życiu cenię 
sobie bycie sobą i pozytywne nastawienie do życia.

Mirela Pelowska  Treść SMS-a: MS.8
US Chojnice, 22 lata.
Jestem studentką Wyższej Szkoły Bankowej 
w Gdańsku. Mój wolny czas wypełnia fotografia. 
To doskonały sposób na zatrzymanie chwili, moż-
liwość zachowania wspomnień oraz uwiecznienie 
wyjątkowych momentów.

Barbara Wójcik  Treść SMS-a: MS.10
US Ostrów Mazowiecka 
Pani Barbara Wójcik to jest KTOŚ!!! Ktoś kto: 1 kwiet-
nia br obchodzi jubileusz 40-lecia pracy zawodowej 
(i nie ma to nic wspólnego z żartem prima apriliso-
wym); przepracował w tym Urzędzie Skarbowym (!!!) 
32 lata; udowdnia, że „nawet” pracując w rachun-
kowości podatkowej można być pasjonatem swojej 
pracy i żyć tą pracą; wyedukował i zaraził swoim 
zapałem liczne grono młodych adeptów skarbowości;  

mimo tak długiego stażu pracy nie ma jeszcze dość – wciąż tryska energią, jest 
wzorem zaangażowania w sprawy służbowe, „zamęcza” wszystkich swoją 
dociekliwością, drążeniem sprawy aż do końca; jest osobą pogodną i ciepłą; 
nadal chce spełniać się zawodowo i nie myśli o ciepłych bamboszach emeryta; 
stanowi wzór dla współpracowników, cieszy się powszechnym szacunkiem 
i wielką sympatią wszystkich współpracowników. A teraz wisienka na torcie: nie 
znajdziesz w Urzędzie faceta, który nie doceniłby walorów i wdzięku Pani Basi.

Jolanta  Treść SMS-a: MS.12  
Wojciechowska
US Warszawa Praga, 26 lat. 
„Gdzie diabeł nie może tam Jolkę pośle”. Czarne 
włosy, czarne ubranie, czarny humor i ten błysk 
w oku, a na noc piżama z Myszką Mickey.
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    Mister Skarbowości 2017    

Weź udział w Konkursach z wartością dodaną 
i zagłosuj na Miss/Mistera Skarbowości 2017  
– wyślij sms-a o treści podanej przy wybranej osobie 
na numer 72 601 (koszt SMS 2,46 zł z VAT).  
Regulamin: www.fundacjaskarbowosci.pl

Fundusze zebrane podczas głosowania przeznaczone 
zostaną na wsparcie ciężko chorych Podopiecznych 
Fundacji Skarbowości.    Głosujemy tylko do 19 maja br. 

KONKURSYKONKURSYKONKURSY
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Mariusz Elendt  Treść SMS-a: MR.1
US Wejherowo, 36 lat.
Zaszczyt złapał mnie niebywały. Oto koleżanki 
na Mistera mnie wytypowały. Jakże me serce się 
uradowało, że tak wielu fajnego gościa we mnie 
widziało. W kilku słowach opisać sylwetkę kazali, by 
mnie w całej Polsce wreszcie poznali. Otóż jestem 
przystojny i dość wysoki, na włosach mam czasami 
loki. Klatkę piersiową cały czas kształtuję, jednym 
słowem nad posturą pracuję. Choć daleko mi jeszcze 

do Adonisowego ciała, ponoć nie jedna dziewczyna przytulić by się chciała. 
Odważny i silny, a bicepsy jak u rąk herkulesowych, ileż to przestawiłem 
szaf urzędowych. Mieszkam sobie w Strzebielinie, które z różnych rzeczy 
i sytuacji słynie. Bowiem w czasie, gdy wojna szalała, w Strzebielinie granica 
przebiegała. W urzędzie już 10 wiosen przeżyłem. Na początku pod opiekę 
Agnieszki trafiłem. Ona to w arkana pracy wprowadziła, wszystkiego co 
trzeba nauczyła. Moi drodzy jeśli tego nie wiecie, podróżować uwielbiam po 
świecie. Zajmuję się też bieganiem, ostatnio także morsowaniem. W pracy 
proboszczem mnie nazywają, koleżanki godzinki ze mną śpiewają. Zwą mnie 
także Królem Julianem, rozmowy Jego głosem całemu urzędowi są znane. 
Jeśli chcecie poznać takiego wariacika, wysyłajcie wszyscy esemesika.

Radosław Lula  Treść SMS-a: MR.3
US Wąbrzeźno, 27 lat.
Jestem młodym, pozytywnie nastawionym do ży-
cia mężczyzną, czasami uparty lubiący postawić 
na swoim, który często ma odmiennie poglądy niż 
inni. Interesuję się motoryzacją, modelarstwem 
i nowinkami technologicznymi. W wolnych chwi-
lach spotykam się ze znajomymi. Staram się dużo 
podróżować, ponieważ nie lubię marnować czasu 
przed telewizorem. W ciepłe dni wybieram się na 

„wycieczki rowerowe” na dystansie max 3 km – tak, żeby się nie zmęczyć. 
Nie mam parcia na „rzeźbę”, ani żeby być fit. Dodatkowo od niedawna 
spełniam się kulinarnie.

Piotr Piechowicz  Treść SMS-a: MR.5
US Warszawa-Bemowo, 24 lata.
Jestem nowym pracownikiem,
Referentem, a w przyszłości Naczelnikiem:). 
SPV-2 to jest mój dział, 
Nie wiem gdzie jeszcze lepiej bym miał. 
Kiedy kończę sprawy podatników, 
Należę do grona ratowników. 
Podatki sobie odpuszczam czasem. 
I w wolnych chwilach idę na basen. 
Kiedy opuszczam basenu wody, 
Badam nieujawnione dochody. 
Jestem Misterem US Bemowo. 
Głosować będą na mnie masowo!

Janusz Kozioł  Treść SMS-a: MR.7
US Kraków-Stare Miasto, 31 lat.
Moje zainteresowania: gotowanie, sporty mo-
torowe, motoryzacja, podróże. Jestem skromny, 
ambitny, pomocny, rodzinny, przyjacielski, otwarty 
na innych oraz fan piłki nożnej. Chciałbym być wzo-
rem do naśladowania. Lubię ambitne wyzwania. 
Chciałbym udowodnić, że ciężka praca i dyscyplina 
są kluczem do spełniania marzeń.

Zygmunt Meller  Treść SMS-a: MR.2
IAS Gdańsk, 42 lata.
Były zawodowy model i fotomodel , statysta i epi-
zodysta w filmach np. Czarny Czwartek, Układ 
Zamknięty, Wałęsa, Lokatorzy itd. Utalentowany 
plastycznie, hobby to pisanie wierszy, dziennikar-
stwo obywatelskie, muzyka i film, wolontariat. Wice 
Mister Wolontariatu 2015.

Marek Kubisiak  Treść SMS-a: MR.4
Wlkp Urząd Celno-Skarbowy, delegatura w Kaliszu, 
51 lat.
Marek, 51-latek pozytywnie nakręcony do życia, 
całe życie pomagam innym w potrzebie zawsze 
i wszedzie. Od 24 lat pracuję w Administracji Pań-
stwowej, w służbie dla Naszego Kraju. Byłem 
dwukrotnie na Wizytach roboczych w Hanowerze 
i w Wiedniu. Pracowałem w Oddziale Celnym, 
Urzędzie Celnym, a obecnie w Wielkopolskim UCS 

w Poznaniu Delegatura w Kaliszu. Ponadto od 11 lat pracuję społecznie 
w Radzie Osiedla – obecnie piastuję funkcję przewodniczącego Rady Osie-
dla, udzielam się również charytatywnie, w ubiegłym roku uhonorowany 
zostałem statuetką – Przyjaciel Caritas Diecezji Kaliskiej, obecnie organizuję 
w obiekcie Caritas w Kaliszu społeczną swietlicę dla dzieci i młodzieży, 
wpółpracuję z dyrekcją przedszkola, szkoły i proboszczem z parafii itd. 
Zapraszam, na osobiście organizowane przez siebie imprezy, dzieci z Domu 
Dziecka w Kaliszu. Mam duszę artystyczną i otwartą na drugiego człowieka.

Jacek  Treść SMS-a: MR.6  
Świerczyński
US Inowrocław, 43 lata.
Moi dwaj koledzy z pracy, dowcipnisie, wpadli na 
genialny pomysł, aby zgłosić mnie do konkursu - 
Mister Skarbowości 2017, w myśl zasady „będzie 
wesoło”. Właściwie to każdy z nich, z powodze-
niem mógłby wziąć w nim udział. No ale uparli 
się, że to mam być właśnie ja. Na początku nie 
byłem z tego powodu zbytnio zadowolony, ale 

kiedy pokazali mi napisaną przez nich autocharakterystykę mojej osoby, 
z której wiele się o sobie dowiedziałem, postanowiłem podjąć to wyzwanie. 
W końcu szczytny cel jaki przyświeca temu konkursowi jest tego wart. Oto 
i ona: „Od małego chciałem być Mickiem Jaggerem, Usainem Boltem i Hugh 
Hefnerem w jednej osobie. Prywatnie jestem człowiekiem orkiestrą, moją 
największą pasją jest śpiew. Posiadam 12-oktawową skalę głosu. Swoje 
pasje rozwijam w chórze przy Kole Gospodyń Wiejskich w Modliborzycach, 
z którym wywalczyliśmy przechodni puchar Wójta Gminy oraz w zespole 
rockowym o wszystko mówiącej nazwie „The Genada Band” (czytaj: ”The 
Żenada Band”). Gram również na gitarze i pływam jednocześnie. Namiętnie 
trenuje bieganie, które pozwala mi utrzymać zdrowie i kondycję. Biegam 
praktycznie codziennie. Na przykład codziennie po obiedzie biegnę się 
położyć na kanapę. W przyszłości chciałbym rozwijać swoje pasje. Tytuł 
Mistera Skarbowości 2017 roku z całą pewnością będzie najwspanialszą 
nagrodą za moje wysiłki, starania i stanie się kamieniem milowym na ścieżce 
mojej kariery”. Drodzy Skarbowcy liczę na Wasze głosy !!! 
P.S. Zdjęcie pochodzi z westernu „Strzały znikąd”, w którym zastąpiłem mało znanego 
aktora Johna Wayne'a w związku z jego niedyspozycją na planie filmowym. :)

Mariusz  Treść SMS-a: MR.8  
Nożewski
US Warszawa Praga, 34 lata.
„Obieżyświat” – ja i mój czterokołowy przyjaciel 
stanowimy układ scalony, pensje przepuszczam 
na wycieczki. Przez współpracowników zwany 
kronikarzem.
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Szanghaj jest większy  
niż można sobie wyobrazić. 

Szanghaj jest ogromny. To banał, jednak pisząc o tym mie-
ście, nie można o tym nie wspomnieć. To miasto, które swoją 
potęgą chce zawstydzić Zachód, które chce mieć wszystko 
największe, najszybsze, najdroższe, najpiękniejsze. Szanghaj 
jest kolorowy, nowoczesny, głośny i... zaskakująco czysty. 
Wyjątkiem są oczywiście biedniejsze uliczki, można jednak 
odnieść wrażenie, że władze miasta starają się ukryć je jak 
najbardziej przed turystami. W końcu Szanghaj to spełnienie 
marzeń Chin o potędze, bogactwie i nowoczesności.

Turyści mogą wybierać między lasem wieżowców ze stali 
i szkła, świątyniami buddyjskimi pachnącymi drzewem 
sandałowym, gwarem Starego Miasta, romantycznymi 
widoczkami wodnych miast i spokojem ogrodu Yu Yuan, 
jeśli dotrą do niego przez niemiłosiernie zatłoczone ulice 
Starego Miasta. 

Na lotnisku wsiadamy w Maglev, który osiąga prędkość 431 
km/h i w nieco ponad 7 minut przywozi nas do centrum. To 
oczywiście najdłuższa na świecie trasa kolei magnetycznej. 
Wysiadamy w Pudong, gdzie trwa wyścig wieżowców. Jin 
Mao Tower (420 m) został pokonany przez Shanghai World 
Financial Center (492,3 m), który jednak nie nacieszył się 
długo zwycięstwem, tuż obok urósł Shanghai Tower (632 
m). Las wieżowców (w całym mieście jest ich ponad 320) 
wyrósł w 20 lat.

Pierwsze spostrzeżenia dotyczące członków tej dwudziesto 
trzy milionowej społeczności? Kochają jeść i robić zaku-
py. Wydaje mi się, że robią to cały czas. Sklepy i bary są 
wszędzie. Każde wyjście z metra to wielkie jadłodajnie 
i domy handlowe w jednym. Szanghajczycy kochają też 
parki. I bynajmniej nie przychodzą do nich na piwo jak to 
się w Polsce utarło. W parkach gra muzyka i ludzie tańczą. 
Naprawdę. I całkiem dobrze im to wychodzi. Grają też na 
różnych instrumentach, śpiewają (bywa że solo, bywa, że 
w duecie), rozciągają się, ćwiczą 
Tai Chi, grają w karty, puszczają 
latawce, łowią ryby. I to wszyst-
ko w parku!

Szanghaj to tygiel różnorodno-
ści. Wchodzimy do podziemnych 
labiryntów metra i co chwilę 
wysiadamy w innym świecie. 
W otoczeniu nowoczesnych, jed-
nych z najwyższych na świecie 
wieżowców ze stali i szkła, milio-
nów neonów, tłumów przechod-
niów i przyprawiających o ból 

głowy dźwięków klaksonów. Chodzimy wąskimi uliczkami 
wzdłuż, których dostojnym rzędem stoją tradycyjne domy, 
ze skalnymi labiryntami ogrodów, które udają, że pamiętają 
czasy dynastii Ming. Olbrzymie blokowiska oblepione są 
klimatyzatorami jak lep muchami. Zanurzamy się w ulicz-
nym zgiełku, zaczepiani przez ulicznych sprzedawców, 
łapiąc ciekawe spojrzenia i serdeczne uśmiechy, dajemy 
się popychać na niekończących się ruchomych schodach 
i walczymy o życie na przejściu dla pieszych.

Slamsy zostały wyburzone, o czystość ulic dbają całe armie 
sprzątających, nie wolno śmiecić, żebrać ani pluć, miasto 
prowadzi anty-pidżamowe kampanie, w metrze puszczane 
są edukacyjne filmiki głoszące zasadę pierwszeństwa wy-
siadających przed ustawionymi w grzecznej kolejce wsiada-
jącymi. Mimo tego wciąż można spotkać Szanghajczyków 
spacerujących w bawełnianych, pasiastych spodniach od 
piżamy, odgłosy pocharkiwań wpisały się na stałe w so-
undtrack miasta, poruszanie się w metrze wciąż przypo-
mina walkę o przetrwanie w buszu, a w gęstym powietrzu 
unosi się specyficzny zapach suszonej ryby. Niedopałki 
papierosów na podłodze w restauracji dla niepalących, 
owoce morza sprzedawane „na gazecie”, bezdomni proszący 
o jałmużnę przed gmachami świątyń, ptaki wyprowadzane 
w klatkach „na spacer” i ciekawość wzbudzana pojawieniem 
się białych twarzy.

Na szczęście nie wszystkie uliczne budki z jedzeniem poza-
mykano za szybami barów. Kto szuka ten znajdzie – wiado-
mo. Dotarliśmy więc w miejsca gdzie o domach ze szkła nikt 
nawet nie marzy, gdzie na środku ulicy sprzedawca odpala 
butlę gazową i smaży na wooku mięso z warzywami lub 
szaszłyki na grillu. Który Szanghaj jest prawdziwy? Każdy. 
Odkryliśmy wiele jego twarzy.

Wystarczy podjechać super nowoczesnym i czystym me-
trem kilka stacji dalej od ścisłego centrum, tam gdzie blask 
neonów Nanjing Road nie dociera, by spotkać ulicznych 
krawców i wulkanizatorów, których miejscem pracy jest 
krzesło i młotek. By trafić na gigantyczne blokowiska, po-
zbawione pięter z „pechową” czwórką, straszące pajęczy-

nami kabli i klimatyzatorów, 
przyłapać mieszkańców na 
nielegalnych rozgrywkach 
karcianych i walkach świersz-
czy. Przekonać się, że praw-
dziwa chińska dusza nie pod-
dała się potędze pędzącego 
za Zachodem miasta, chińska 
dusza ma się dobrze.

Małgosia Brzoza 
IAS Szczecin

podróżEParagon  
z chińskiej taksówki ciąg dalszy 

z poprzedniego 
numeru

W i o s n a  2 0 1 7   |   E t o s  S k a r b o w c a  n r  4  22



pa
sjo

na
ci

Podczas XVI Mistrzostw Polski 
Skarbowców w mobilnej radiostacji 
amatorskiej możecie uzyskać Licencję QLF 
i potwierdzenie przeprowadzenia pierwszej 
łączności (MY FIRST QSO). 

Zapraszamy do pasjonującej przygody  
– łączenia się z całym światem za pomocą 
krótkofalówek!!! 

W trakcie trwania XVI Mistrzostw Polski 
Skarbowców o Puchar Ministra Rozwoju  
i Finansów w Świnoujściu pracować będzie  
mobilna radiostacja amatorska pod 
okolicznościowym znakiem wywoławczym: 

SN16MPS
Łączności prowadzić będą operatorzy z Myśliborskiego Klu-
bu Łączności Polskiego Związku Krótkofalowców SP1PMY, 
duet: Mirek & Son (Grzesiek). Znaki prywatne duetu (odpo-
wiednio): SQ1SNU i SO1AAG. Radiostacja pracować będzie 
na pasmach: 2m (145.550 MHz i okolice, może i przemiennik 
w Kołowie), 40m (7,0 MHz – SSB i Digi) i 80m (3,5 MHz – SSB 
i Digi). Zapraszamy do mobila skarbowców, tych którzy już 
wiedzą czym to pachnie (występują pod własnymi znakami) 
i chcących „popluć do mikrofonu”. Zapraszamy również 

tych, którzy nie wiedzą czym to pachnie do spróbowania 
swoich sił w krótkofalarstwie. Tym, którym uda się nawią-
zać jakąkolwiek łączność wręczone zostanie - na miejscu 
- potwierdzenie przeprowadzenia pierwszej łączności (MY 
FIRST QSO). Dla jeszcze odważniejszych przewidziana jest 
możliwość uzyskania „Licencji QLF” (w formie papierowej), 
a co za tym idzie, uzyskania tytułu „pierwszorzędnego 
telegrafisty QLF”. Aby uzyskać wspomnianą licencję należy 
nadać alfabetem Morse’a zadany tekst... lewą nogą 

CQ, CQ, CQ...
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