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Zapraszamy do prenumeraty Kwartalnika Etos Skarbowca na
rok 2017. Etos Skarbowca to czasopismo dla nas i o nas, a jego
najważniejszym celem jest budowanie wspólnoty i naszej tożsamości zawodowej. Dokładamy wszelkich starań, aby kwartalnik
był pozytywnym, konstruktywnym i kreatywnym forum wymiany
myśli pracowników Krajowej Administracji Skarbowej oraz forum
dzielenia się swoimi pasjami i talentami. Chcemy też promować pozytywne, ciekawe osobowości z naszego środowiska zawodowego
oraz sięgać do postaci historycznych, które warto naśladować.
Zapraszamy Wszystkich pracowników Krajowej Administracji
Skarbowej do współtworzenia z nami tego czasopisma.

dr Henryka Piekarska,
ks. Ryszar d Pruczkowski,
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Michał Dworski
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Od wydawcy

Budowanie

tożsamości
Św. Jan Paweł II wielokrotnie
wypowiadał się na temat konieczności
budowania tożsamości tej narodowej
i społecznej. Budowanie tożsamości
dotyka każdej przestrzeni naszego
życia, zarówno osobistego jak
i zawodowego. Bez znajomości swojej
przeszłości trudno znaleźć oparcie,
trudno kreować przyszłość.

„„Naród, który nie zna
swojej przeszłości,
umiera i nie buduje
przyszłości”
św. Jan Paweł II

Słów więc kilka o tożsamości Fundacji Skarbowości im. Jana
Pawła II. Jej powstanie oraz kształt obecny wyznaczyły
„kamienie milowe” – bazy, odniesienia, które dawały wiatr
w skrzydła i, mimo trudności, nie pozwalały poprzestać,
„przymuszały” wręcz do kolejnego działania, wyznaczały
kolejne cele. Może mało kto pamięta, przypomnę więc jakie
wydarzenia, działania i akcje miały największy wpływ na
budowanie tożsamości naszej organizacji:
AA rok 1996 – I Pielgrzymka Służb Skarbowych na Jasna Górę,
AA rok 1998/99 – organizowanie pomocy dla śp. Teresy
Podgórskiej, III US w Bydgoszczy (wspomnienie w nr 2
Etosu Skarbowca)
AA rok 1999 – Dar dla Ojca Świętego z okazji Pielgrzymki do
Ojczyzny – ponad 42 tys. zł. zebrane wśród pracowników skarbowości na zakup samochodu terenowego dla
polskiego misjonarza
AA rok 2002 – największa branżowa pielgrzymka do Św.
Jana Pawła II, w której uczestniczyło ponad tysiąc pracowników administracji skarbowej
AA rok 2005 – odejście Jana Pawła II do „domu Ojca”.

na to, jak nasza organizacja wygląda w dniu dzisiejszym.
Nasze działania i proponowane akcje same w sobie nie
miałyby jednak większego znaczenia, gdyby nie trafiły na
pozytywną odpowiedź środowiska Skarbowców. To Wy
Drodzy Skarbowcy ukształtowaliście naszą organizację
obdarzając Fundację, poprzez swoje decyzje, coraz większym zaufaniem. To Wasze potrzeby, zaangażowanie, wasza odpowiedź na propozycje Fundacji wyznaczały i nadal
wyznaczają kierunki działań i rozwoju. Definiujecie nasze
działania i wskazujecie drogę, którą należy podążać. To Wy
budujecie od lat tożsamość naszej organizacji, a przez to
tożsamość środowiska skarbowego. Mobilizujecie nieustannie wszystkich zaangażowanych w pracę na rzecz Fundacji
do podwyższania jakości proponowanych projektów oraz
do tworzenia nowych, które są w stanie sprostać Waszym
potrzebom i oczekiwaniom. Z Wami wiele działań i akcji,
które wydawały się niemożliwe nabrały realnych kształtów.
Za to, u progu Nowego Roku serdecznie Wam dziękuję!
Zapraszam do włączania się do naszych akcji, działań, do
kontaktu z nami. Zgłaszajcie swoje pomysły, piszcie do nas!
Etos Skarbowca jest kolejną odpowiedzią na Wasze potrzeby, to czasopismo redagowane dla Was i z myślą o Was.
Razem budujmy naszą tożsamość zawodową, pokazujmy
społeczeństwu, jak niezwykłą grupą zawodową jesteśmy,
pokazujmy jak wspaniali, szlachetni i ciekawi ludzie zasilają
szeregi polskiej administracji skarbowej.

Dodam jeszcze Mistrzostwa Polski Skarbowców o Puchar
Ministra Finansów organizowane co roku w różnych częściach kraju – swoisty fenomen budujący ogromne poczucie
wspólnoty oraz pomoc organizowana dla poszczególnych
Podopiecznych. Każdy z Podopiecznych Fundacji to osobna
historia życia, cierpienia i bólu. Te historie wiele nas nauczyły, miały i nadal mają ogromny wpływ na kierunkowanie
naszych działań.
Wszystkie te zdarzenia i działania to punkty zwrotne, które
krok po kroku wyznaczały drogę i miały ogromny wpływ

Prezes Zarządu Fundacji Skarbowości im. Jana Pawła II
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ze SKARBOWOŚCIĄ
Spis treści

KUCHNIA
SKŁADNIKI:

Pachnąca
karkówka
z cynamonem
Karnawałowy czas, a także kolędowe odwiedziny duszpasterskie w wielu domach stwarzają klimat nieco lżejszego
podejścia do kolejnego mojego pisania. Zastanawiałem się
co może być tematem tego felietonu i wtedy przypomniało
mi się, że gotująca się w piekarniku karkówka z cynamonem
wymaga kolejnego podlania jej białym winem. Dokonawszy
tego już wiedziałem, że napiszę o gotowaniu. Nie jestem
wprawdzie ani kucharzem, ani ekspertem od kuchni, ale lubię
gotować i przyrządzać nalewki. Powiem więcej, ja w kuchni
odpoczywam. Może się to wydać trochę dziwne, ale bardzo
lubię czytać książki kucharskie. Wśród nich jest popularna
książka „Ojca Grande przepisy na zdrowe życie”. To tam znalazłem przepis na doskonałą karkówkę z cynamonem, która
aktualnie gotuje się w moim piekarniku. Bez przesady mogę
powiedzieć, że stała się moją specjalnością. Jej przepis, który
przekazałem znajomym zawsze wszystkim się udaje, bywa
daniem głównym na niejednych rodzinnych spotkaniach,
a smakuje nawet tym, którzy nie lubią cynamonu, gdyż łącząc
się z innymi składnikami potrawy tworzy niepowtarzalny
zapach i smak. Ponieważ wspomniana książka miała już kilka
wydań to myślę, że wśród czytelników Etosu podany niżej
przepis nie będzie odkryciem. Trochę go zmodyfikowałem,
a podając go poniżej jestem głęboko przekonany, że pachnąca
karkówka zagości na Państwa stołach.

• karkówka,
• liście kapusty,
• boczek wędzony
(może być też surowy
lub parzony),

• ziemniaki,
• marchew,
• cebula,
• 1 jabłko,
• ziarna jałowca,
• sól,
• pieprz,
• białe wino (wytrawne,

półwytrawne lub półsłodkie),

• olej
• c ynamon

nie, następnie całe dno pokrywamy boczkiem pokrojonym
w plastry. Teraz całą brytfannę wykładamy sparzonymi
liśćmi kapusty. Do tak przygotowanego naczynia kładziemy
karkówkę. Pokrojonymi w talarki ziemniakami i marchwią
na przemian okładamy całe mięso wypełniając także każde
puste miejsce. Kiedy karkówka całkowicie jest już "otulona",
dodajemy jedno jabłko pokrojone w ćwiartki, najlepiej o smaku kwaskowym i na całej powierzchni kładziemy plastry
cebuli. Na każdy plasterek cebuli obficie sypiemy cynamon.
Na koniec dodajemy kilkanaście, albo i więcej ziaren jałowca.
Danie można jeszcze umiarkowanie posypać pieprzem. Tak
przygotowane naczynie wstawiamy do gorącego piekarnika
i w temperaturze nie mniejszej niż 200 stopni gotujemy przez
dwie godziny. W ciągu tego czasu podlewamy karkówkę
białym winem. Mogą być dwie szklanki, a jak karkówka jest
duża to nawet trzy. Alkohol z wina wyparuje i potrawę mogą
spokojnie jeść dzieci i abstynenci. Kiedy w czasie gotowania
otwieramy naczynie dla podlania wina, to rozchodzi się taki
zapach, że potrafi wypełnić klatkę schodową wieżowca od
parteru do 11 piętra.
Po przygotowaniu karkówka jest tak soczysta i miękka,
że z trudem udaje się ukroić cienkie plastry, dlatego chcąc
mięso pokroić na większą liczbę kawałków, należy karkówkę
przygotować wcześniej, nawet poprzedniego dnia, i pokroić
gdy jest zimna. Przed podaniem wystarczy tylko podgrzać.
Trudno mi policzyć ile razy już tym daniem częstowałem
gości, domowników a nawet uczestników Centrum Dziennego
w Hospicjum im. Księdza Jerzego Popiełuszki w Bydgoszczy
i z ręką na sercu mogę powiedzieć, że posiłek wszystkim
smakował. W jednym naczyniu mamy cały obiad, a jeżeli po
posiłku pozostanie jeszcze mięso to doskonale nadaje się
na zimno do pieczywa podczas kolacji.

Karkówkę należy natrzeć solą, pieprzem, cynamonem
i włożyć do lodówki na pewien czas. Pobędzie tam dłużej
to efekt będzie lepszy. Liście kapusty sparzyć we wrzątku,
ziemniaki, marchew i cebulę pokroić w talarki. Przygotować
brytfannę z przykryciem. Na dno brytfanny wlewamy dwie
lub trzy łyżki oleju, tak aby olej rozlał się po całej płaszczyź-

Chciałem jeszcze trochę napisać o nalewkach, ale tekst
byłby dłuższy niż ten, który teraz kończę, dlatego do
tego rozdziału moich kulinarnych zainteresowań wrócę
w kolejnym numerze Etosu Skarbowca. Za chwilę zamknę
komputer i przejdę do kuchni, aby wyjąć z piekarnika gotową już i pachnącą karkówkę z cynamonem. Czytelnikom
z naszej rodziny Skarbowców życzę, aby ta prosta w przygotowaniu potrawa stała się dodatkiem naszych miłych,
rodzinnych, koleżeńskich czy też integracyjnych spotkań.
Ks. Kanonik Ryszard Pruczkowski
Diecezjalny Duszpasterz Skarbowców w Bydgoszczy
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Najszybsza „„skarbówka”?
W Jaworznie!
Jaworznicki Urząd
Skarbowy nagrodzony

Jaworznicki Urząd Skarbowy okazuje
się być jednym z pięciu najlepszych
w całej Polsce. Natomiast jeżeli
chodzi o efektywność (najkrótszy
czas postępowań podatkowych) jest
niekwestionowanym liderem wśród
krajowych urzędów skarbowych.
Tak wynika z 13. już Rankingu Urzędów
Skarbowych, który opracowała
„Gazeta Prawna”.

Gratulujemy sukcesu
Pani Naczelnik
i Pracownikom US
w Jaworznie,
Redakcja

- Mam szczęście kierować najbardziej efektywnym i jednym z pięciu najlepszych urzędów skarbowych w Polsce
– mówi Tatiana Pawlik, Naczelnik jaworznickiego Urzędu
Skarbowego. - Nie zgłaszaliśmy się do konkursu, ani nie
ubiegaliśmy się o tytuł – po prostu staramy się jak najlepiej
wykonywać swoją pracę. „Gazeta Prawna” tworzy ranking
na podstawie obiektywnych danych uzyskanych w Ministerstwie Finansów. W ubiegły czwartek miałam zaszczyt
reprezentować jaworznicką jednostkę na gali w Warszawie,
gdzie wręczono nam nagrody.

cie, że wróciłam do pracy w Jaworznie, a pod koniec roku
urząd przeze mnie kierowany otrzymał nagrodę – zdradza
Tatiana Pawlik.

Jaworznicka „skarbówka” okazała się być najbardziej
efektywnym średniej wielkości urzędem skarbowym (zatrudniającym do 130 osób) w Polsce.
Efektywność oznacza tu pracowitość
urzędników mierzoną w średnim czasie
trwania wybranych procedur skarbowych – w Jaworznie jest on najkrótszy.
Otrzymała również wyróżnienie za zajęcie 5. miejsca w klasyfikacji generalnej, gdzie brana pod uwagę była także
skuteczność (nieomylność wszczętych
postępowań i wydanych decyzji).

Urząd Skarbowy w Jaworznie zatrudnia 82 pracowników.
Liczba ta jest określana odgórnie wytycznymi Ministerstwa Finansów w zależności od administracyjnych wskaźników (m.in. od liczby
podatników na obsługiwanym terenie).

- Nasza pozycja w rankingu jest zasługą zatrudnionych tutaj
osób. To ich wkład i wysiłek sprawiły, iż możemy pochwalić
się tytułem najbardziej efektywnego urzędu skarbowego
i jednego z pięciu najlepszych w kraju. Wiem, że pracownicy
cieszą się z faktu otrzymania nagrody. Każdy przecież lubi,
gdy jego praca zostaje doceniona – kończy naczelnik Pawlik.

Rok podatkowy dobiegł końca i nadszedł czas składania rocznych zeznań
podatkowych. Najbardziej chyba pracowity okres dla urzędników „skarbówki”.
Wszystkim Czytelnikom już teraz radzimy, by obowiązku złożenia PIT-u nie
pozostawiać „na ostatnią chwilę” oraz
przypominamy o wygodnej możliwości
złożenia deklaracji drogą elektroniczną.

- W Urzędzie Skarbowym w Jaworznie
pracowałam wcześniej przez 17 lat,
więc bardzo dobrze znam pracowników.
W lutym bieżącego roku powróciłam tu
po sześcioletniej rozłące na stanowisko
naczelnika. To dla mnie wyjątkowe uczu-

Tatiana Pawlik
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaworznie
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Integracja grupy,

a tożsamość społeczna
urzędników

Współcześnie, pojęcie integracji
sprowadzane jest często do jednej formy
– negatywnie kojarzonych spotkań
integracyjnych. Zwłaszcza po ostatnich
dramatycznych wydarzeniach pilnie
relacjonowanych przez media, zjawisko to
ulega nasileniu.

Integracja – jako proces łączenia różnych mniejszych społeczności w większą grupę ukierunkowaną na realizację
wspólnych celów- przybiera różne formy w zależności od
urzędów.
Jeżeli są to działania wspólnotowe, umiejętnie prowadzone
z akceptacją uczestników- niosą wymierne korzyści w postaci szybszej realizacji zadań przy mniejszych nakładach
ekonomicznych i pracowniczych.
Mówiąc językiem potocznym: dzięki integracji urzędników
opierającej się na akceptacji i równorzędnym dialogu zwiększa się efektywność ich służby na rzecz społeczeństwa.

Jednak nie należy „wylewać dziecka z kąpielą”. Integracja
społeczna w ramach urzędu, a także między urzędami ma
nadal ogromne znaczenie. Na wielu przykładach z naszego
otoczenia wyraźnie można stwierdzić, że poczucie własnej
tożsamości urzędników i identyfikacja z administracją skarbową wywiera pozytywny wpływ na efektywność pracy
urzędów i satysfakcję załogi. Jest to szczególnie przydatne
w czasie reform i reorganizacji. Budowanie tożsamości grupy
zmniejsza poczucie zagrożenia wynikające zawsze z procesu
zmian i pozwala na skuteczniejszą współpracę z autorami projektów. I odwrotnie-brak zrozumiałych wspólnych
celów i brak identyfikacji z nimi-utrudnia wprowadzanie
jakichkolwiek zmian poprzez blokady psychologiczne, nawet podświadome, które są najtrudniejsze do pokonania
wewnątrz jednostki organizacyjnej.
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Dobitnym przykładem integracji cieszącej się powszechną
akceptacją społeczną są Spartakiady organizowane przez
Fundację Skarbowości im. Jana Pawła II oraz kolejne urzędy
skarbowe w miastach różnych województw. Ostatnia odbyła się- z dużym sukcesem organizacyjnym -w 2016 roku
w Toruniu. Zwiększająca się systematycznie liczba uczestników i zawodników świadczy o potrzebie kontynuowania
tej formy spotkań. Wymiana informacji, doświadczeń środowisk urzędniczych z całego kraju stanowi tak przydatną
w administracji formę benchmarkingu.
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Urzędy skarbowe w kraju stosują różnorodne formy integrujące załogę. Mogę podać przykład „swojego” (wybaczcie
Koleżanki i Koledzy tę tożsamość) Urzędu Skarbowego
w Sierpcu. Wdrażana na początku lat dziewięćdziesiątych
ubiegłego wieku reforma podatkowa i związane z nią zmiany
w Urzędzie wywoływały ogromne obawy pracowników
w zakresie mentalnościowym i merytorycznym.

i mogliśmy na siebie liczyć w najtrudniejszych sytuacjach.
To bardzo pomaga w pracy zwłaszcza przy podejmowaniu
nowych, nieznanych wyzwań, ale też bardzo rozwija urząd
jako jednostkę organizacyjną. W pamięci mam na stałe
zapisane imiona Wspaniałych Ludzi, lojalnych współpracowników skorych i do uczciwej oddanej pracy i do życzliwej
zabawy. Miałam szczęście , że pracowałam w Urzędzie
z Pracownikami o ugruntowanej tożsamości urzędniczej.

I wtedy, obok szkoleń zewnętrznych i wprowadzonych
systematycznych- czwartkowych szkoleń wewnętrznych,
zaczęliśmy organizować spotkania i wyjazdy integracyjne
dla pracowników i członków rodzin. Nie ukrywam, że dużą
pomocą było wsparcie finansowe z Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych. Powołanej Komisji Socjalnej , która
aktywnie i z zaangażowaniem organizowała liczne projekty
integracyjne przewodniczył przez wiele lat- nieodżałowany
Kolega- Andrzej Szczęsny.

Oczywiście funkcjonowanie urzędu zależy od wielu, wielu
innych czynników, takich jak: prawo podatkowe, uwarunkowania określane przez jednostki nadrzędne, interesariusze
zewnętrzni, logistyka, możliwości finansowe itp. Uważam
jednak, że budowanie tożsamości urzędników administracji podatkowej jest sprawą szczególnie ważną w każdym
czasie, a zwłaszcza pod czas reorganizacji systemowych.
dr Henryka Piekarska
Naczelnik US w Sierpcu w latach 1991-2014

Wyjazdy zagraniczne do Włoch,
Egiptu czy na Litwę na długo
zapadły w pamięci pracowników.
Zabawy choinkowe dla dzieci były wręcz niezbędne.
Załogę stanowili bardzo młodzi rodzice, którzy po spotkaniu z Mikołajem bawili się dalej już we własnym,
dorosłym gronie. Począwszy od 1992 roku zorganizowaliśmy pięć razy Bale Skarbowca. Byliśmy w mieście
zakładem pracy, który najdłużej organizował „choinki”
dla swoich milusińskich. Zainteresowanych uczestnictwem było coraz więcej.
Zastanawiam się nad motywami załogi Urzędu. Z perspektywy czasu sądzę, że decydujące były dwa główne
elementy: młody wiek załogi skłaniający do wspólnego
spędzania wolnego czasu z jednej strony i potrzeba
budowania tożsamości zawodowej w obliczu zachodzących gwałtownie zmian-z drugiej.

A jakie dzięki tej integracji
powstały wartości dodane?
Nie do przecenienia jest zmiana mentalności i rozwój
merytoryczny pracowników. Jak inaczej ocenić – przy
jednoczesnym, efektywnym wykonywaniu ustawowych
zadań statutowych – zdolność małego Urzędu jako
prekursora do organizacji krajowych konferencji jakości
czy goszczenia polsko-angielskiej grupy benchmarkingowej na temat zmian systemu podatkowego? Jakie
predyspozycje merytoryczne, siłę i odwagę cywilną
mają ci ludzie, by aktywnie reprezentować Polskę na
międzynarodowych konferencjach administracji publicznej, a nawet zostać laureatem tytułu najlepszego
urzędu w konkursie organizowanym przez ONZ? Jestem
pewna, że bardzo identyfikowaliśmy się z administracją podatkową jako systemem, ale też lubiliśmy się
jako współpracownicy, mieliśmy nawzajem zaufanie
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Mój dziadek znał

Bodo

Tamtego lata znany artysta teatru Qui-Pro-Quo p. Gustaw Cybulski bawił u wód,
gdzie przylepił się do niego jakiś młody człowiek, żądny widocznie znajomości
z aktorami i ustawicznie tytułował Cybulskiego per mistrzu.

Dwa dni znosił to Cybulski cierpliwie, aż trzeciego dnia wybuchnął:
— Djabli pana nadali z tem mistrzu: już mi od tego uszy
puchną! Mistrzu, mistrzu — i nic tylko mistrzu:
Młody człowiek najpierw przeląkł się tego wybuchu, a potem
zaczął się tłumaczyć:
— Niech się pan na mnie nie gniewa... ja nie przypuszczałem, że pana tem obrażę... ale cobyś pan uczynił w mojem
położeniu?
— W jakiem położeniu?
— A, no, robisz pan znajomość z człowiekiem, który nie
jest adwokatem, ani radcą, ani hrabią... jakbyś pan mówił
do takiego durnia?

minę zawodowego Don Juana i uwodziciela, a niewiasty
mówią o nim, że jest podobny do Valentina, nie tyle z urody,
ile, że jest „całkiem trup”; wreszcie wygląda jak sam Kopernik,
a pewna pani opowiada z żalem, że nie potrafi już nawet...
zliczyć do trzech.
Tyle o wadach ukrytych, na pocieszenie jednak muszę dodać,
że ma jedną, wielką zaletę - talent. Zdolny jest szalenie, a choć
w szkołach we Lwowie dostawał niejedną „Pałczyńską",
a profesorzy mawiali często, że jest całkiem „Duranowski",
maturę dostał i ku zmartwieniu rodziny wstąpił do szkoły
dramatycznej.
Chciał już, jak „Jastrzębiec" poszybować w górne sfery, lecz
na przeszkodzie stanęła mu wojna. Wstąpił do Legionów.
Bił się walecznie jak „Bolcio Kamiński” z bykiem. Dosłużył się
stopnia sierżanta i wreszcie powędrował tam, gdzie wszyscy
przyzwoici ludzie – do kryminału. Wsadzili go Niemcy. Nie
długo tam jednak przebywał, gdyż udało mu się uciec do
Lublina, gdzie występując w Teatrze Miejskim, cieszył się
zasłużonem powodzeniem, jako aktor i reżyser. Lecz została
mu pamiątka po Legionach, stał się bowiem ,,Wojnarem", t. j.
człowiekiem wojny. Rzuca teatr i wstępuje do armii już jako
porucznik. Był na wielu frontach, aż wreszcie został mianowany referentem III Oddziału
Sztabu (Kultura i Sztuka). Po
zdemobilizowaniu wyjeżdża
po złote „Runowieckie" do
Warszawy, gdzie w krótkim
czasie staje się gwiazdą
„Qui pro Quo" – ulubieńcem
stolicy. Od czasu do czasu
wyjeżdża na gościnne występy. Dzięki temu mieliśmy
możność oglądać go w Łodzi
dwukrotnie. Przed niedawnym czasem przyjechał do
„Gongu" i niewiadoma co go
tu tak wzięło, dość, że można
dziś o nim powiedzieć: Przyjechał, popatrzył i wsiąkł –
został na stałe w Łodzi.
Gustaw Cybulski obok

To jedna z wielu życiowych scen Dziadka, o których pisało
przedwojenne pismo satyryczne i jeszcze urywek humorystycznego życiorysu znalezionego w jednej z łódzkich gazet
w 1928 roku...

HISTORIA

...chcę Czytelnikom przedstawić bardzo miłego człowieka i wysoce utalentowanego artystę Gustawa Cybulskiego. A swoją drogą, ciekawy z niego typ, istny konglomerat
sprzeczności i pozorów, z gatunku takich, co to mylą. Ma
wybitnie fotogeniczną twarz a nałogowo śpi w kinie, ma

Eugeniusza Bodo

G. Cybulski
1895-1931
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Ps. W nawiasach wykorzystano nazwiska aktorów
scen „Gongu” łódzkiego.

HISTORIA
Przedstawienie w teatrze rewiowym Gong w Krakowie
Gustaw Cybulski jako „Pan Ten” rok 1929. Źródło: NAC
(Narodowe Archiwum Cyfrowe).

No cóż więcej można dodać o moim Dziadku Gustawie Cybulskim? Cały Gucio pełen dystansu do życia i humoru (nawet
na własny temat).
A teraz trochę na poważnie. W życiu Gustawa można wyraźnie odnaleźć etos aktora i żołnierza bo takie dwie główne
role przyszło mu pełnić w bardzo krótkim 36 letnim życiu.

Po Dziadku nie zachowało się zbyt wiele pamiątek. Te, które
udało się zabrać z płonącego Powstania Warszawskiego to
Krzyż Walecznych nadany 4-krotnie i zegarek kieszonkowy,
który nosił ze sobą występując na scenach teatrów i kabaretów warszawskich, krakowskich, łódzkich, lubelskich.
Przez ostatnie 10 lat udało mi się skompletować 19 płyt
szelakowych wytwórni Syrena, Parlophone, Beka, na których
uwiecznionych jest 38 utworów: piosenek oraz monologów
komicznych. Dziś kiedy słyszę jego głos, przypomina mi się
wspomnienie mojego taty o tym, że kiedy zmarł Gustaw
odsłuchiwał z patefonu jego utwory i płakał... Kto wie jak
potoczyłaby się dalej jego kariera?

Nie sposób opisać występów scenicznych Dziadka. Z prasy
lat 20-tych wynika, że publiczność bawiła się nieźle, wynagradzając Gucia gromkimi owacjami i śmiechem. Karierę,
Gustaw Cybulski rozpoczął w 1912 roku w Teatrze Lwowskim
jako ciekawie zapowiadający się młody 17 letni aktor dramatyczny, aby za chwilę zniknąć z życia publicznego i pracować
w strukturach konspiracyjnych Strzelca lwowskiego a później
krakowskiego. Myśląc cały czas o Odrodzeniu Ojczyzny nie
zapomina jednak o swojej drugiej miłości, o teatrze. W Legionach Piłsudskiego jest sierżantem zwiadu pułkowego,
ordynansem pułkownika Berbeckiego, twórcą kilku piosenek
legionowych, m.in. Marszu Zuchowatych (służył w 5 pułku
zuchowatych a później 6 pułku LP), na postojach, w krótkich
przerwach pomiędzy działaniami wojennymi tworzy teatr
żołnierski. To kolejny dowód dystansu do życia bo jak można
tworzyć teatr kiedy gra idzie... o życie. Ale to dodaje mu sił do
dalszej pracy. Po wojnie ucieka z obozu internowania, walczy
dalej... W wolnej Polsce powraca do teatru aby znów w 1920
wyruszyć ochotniczo na wojnę z bolszewikami. Karierę w Qui
Pro Quo rozpoczyna w sezonie 1921/1922. Później jest Perskie Oko, teatr Niewiarowskiej, Gong w Krakowie oraz Łodzi.
Jeszcze raz Qui Pro Quo...

Dziadek był pierwowzorem stylu jaki później przejął Adolf
Dymsza czy Kazimierz Krukowski, był bliskim przyjacielem
Eugeniusza Bodo, świadkiem rozbłysku wielu gwiazd, z którymi wspólnie występował: Hanki Ordonówny, Miry Zimińskiej
czy Zuli Pogorzelskiej. Koleżeński, lojalny
wobec tego czemu się poświęcił.
Łatwiej budować etos skarbowca, kiedy
ma się takie wzory...
Paweł Cybulski
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
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„A podstawą rozważań, krytyk
i dyskusji będzie interes publiczny,
siła gospodarcza państwa i obywateli”...

HISTORIA

...czyli o przedwojennym „Etosie Skarbowca” słów kilka.
Przed powstałym w 2016 roku „Etosie
Skarbowca” postawiono konkretne
zadanie. W swoich założeniach miał on
się stać medium będącym platformą
komunikacji, dyskusji i wymiany poglądów oraz spostrzeżeń o potrzebach,
kondycji i planach na przyszłość dla
całego sektora skarbowego, w tym
szczególnie dla jego pracowników.
Wyjście z propozycją wydawania czasopisma jest sygnałem, który oczywiście może być oceniany subiektywnie,
ukierunkowanym na proces umacniania wspólnoty osób wspierających się
wzajemnie. Skarbowcy, jako osoby odpowiedzialne za bardzo ważny odcinek
funkcjonowania naszej państwowości,
są grupą społeczną, która jak każda
inna ma pewne oczekiwania wobec
swoich przełożonych, dostrzega we
własnym środowisku obszary zaniedbywane oraz rodzące problemy
i pragnie wyrażać swoje zdanie, licząc
przy tym na jego wysłuchanie. Brak
dostatecznego uwypuklenia głosu
skarbowców dostrzegła Fundacja
Skarbowości im. Jana Pawła II, która
wydając „Etos Skarbowca” zamierza,
wspierać środowiskową komunikację
oraz wpływać na proces integracji całego sektora.
Podobne spostrzeżenia zrodziły się
w głowach przedwojennych skarbowców, którzy widząc ogromne potrzeby i oczekiwania swojego otoczenia
stworzyli organ prasowy poświęcony teorii i praktyce skarbowości oraz
sprawom zawodowym urzędników
skarbowych.
Miesięcznik „Czasopismo Skarbowe”,
bo tak nazwano to przedsięwzięcie
medialne, ujrzał światło dzienne w lipcu 1926 roku. Stowarzyszenie Urzędników Skarbowych Rzeczypospolitej
Polskiej, czyli wydawca periodyku,
od samego początku wyznaczyło
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niezwykle szeroki horyzont zainteresowań i problematyki, jaka miała
się w nim znajdować.
Na jego łamach podejmowano zagadnienia dotyczące tematyki walutowo-kredytowej, celnej, podatkowej,
budżetowej oraz kasowej. Ponadto
wydawcy czasopisma poruszali całe
spectrum zagadnień społeczno-gospodarczych, które będą powiązane
z wyżej wymienionymi dziedzinami.
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Co za tym idzie analiza określonych
zjawisk i faktów miała być oparta na
gruncie teoretycznej refleksji oraz
własnych, praktycznych, doświadczeń, które postanowiono prezentować cyklicznie. Ważny element stanowił również dział spraw zawodowych
pracowników skarbowych, który, co
szczególnie warto podkreślić, miał
podawać praktyczne wskazówki dotyczące ich obowiązków, ale i również
informować o zmianach kadrowych

gdyż byli oni wówczas najbardziej
wartościową grupą zawodową podejmującą na co dzień, w praktyce i teorii,
wielość zagadnień związanych z rozwojem państwa polskiego.
Merytorycznie podzielono treść „Czasopisma Skarbowego” na poszczególne działy. Część pierwsza, nie posiadająca własnej nazwy, dotyczyła
obszaru analitycznego, naukowego

ru skarbowo-finansowego w danym
państwie europejskim. Następny
dział, „Statystyka”, odnosił się do statystycznej analizy danego zjawiska
ekonomicznego w Polsce. Niezwykle
ciekawą propozycję wydawca uwypuklił w kolejnym dziale, nazwanym
„Sprawozdania i krytyki”. Podnoszono
tam krytyczne bądź polemiczne opinie
ekonomistów dotyczące wybranych
zagadnień dotyczących skarbowości.
Część drugą stanowił dział „ze Stowarzyszenia Urzędników Skarbowych”,
który poruszał sprawy organizacyjne
oraz ideowe, prezentował sprawozdania i relacje z wybranych inicjatyw
czy przedstawiał wewnętrzne akty
normatywne tej organizacji.

HISTORIA

czy sprawach organizacyjnych. Stowarzyszenie Urzędników Skarbowych
Rzeczypospolitej Polskiej starało się
uwypuklać na łamach pisma rolę
skarbowców w kreowaniu polskiego
sektora finansów publicznych. Zaznaczano, że przygotowania do powołania
tego czasopisma trwały wiele lat, gdyż
powstałe w 1919 roku „Czasopismo
Pracowników Skarbowych” było zbyt
wąskim tematycznie organem, zaj-

„Czasopismo Skarbowe” wyznaczyło sobie misję zgromadzenia wokół
siebie osób związanych ze skarbowością, których głos miał być zauważalny w środowisku urzędników
państwowych oraz szerzej – w całym
społeczeństwie polskim. Wydanie kilkudziesięciu numerów miesięcznika
w ciągu 14 lat do 1939 roku, kiedy na
skutek działań wojennych nadszedł
jego kres, niewątpliwie prowadzi nas
do stwierdzenia, że swoje cele „Czasopismo Skarbowe” osiągnęło. Niemniej
przez cały ten okres podkreślano, że
podstawą rozważań, krytyk i dyskusji
na jego łamach jest interes publiczny
oraz siła gospodarcza państwa i obywateli. Warto i dziś dłużej zastanowić
się nad powyższym postulatem, który
dla skarbowców w II Rzeczypospolitej
był ideowym kierunkiem środowiskowej dyskusji o problemach i wyzwaniach sektora finansów publicznych.
Michał Dworski
Student historii
i prawa w Katolickim
Uniwersytecie
Lubelskim
im. Jana Pawła II

mującym się jedynie zagadnieniami
zawodowymi, i niemalże od początku
jego egzystencji czyniono starania, by
zmienić ten charakter. Już w pierwszym numerze „Czasopisma Skarbowego” zaznaczano, że brak odpowiedniego medium dla skarbowców dawało
się odczuć. Toteż wyrażono nadzieję,
że ogromny wysiłek wydawniczy Stowarzyszenia nie zostanie niezauważony przez urzędników skarbowych,
których zaproszono do współpracy,

i publicystycznego, w której wypowiadali się współpracujący z redakcją miesięcznika znani ekonomiści
czy wysocy urzędnicy państwowi,
w tym ministrowie poszczególnych
rządów. Kolejny dział „Krajowa kronika
skarbowa i finansowa” związana była
z zagadnieniami czysto ekonomicznymi, które szczegółowo analizowano
i opracowywano. Z kolei „Zagraniczna
kronika skarbowa i finansowa” dotyczyła omówienia wybranego obsza-
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P.S. Nawiązując do artykułu pragniemy,
podobnie jak twórcy „Czasopism
Skarbowych”, realizować misję
gromadzenia wokół tytułu osób
związanych ze skarbowością. Tylko od nas
samych zależy, jak kształtować będziemy
naszą tożsamość zawodową i jak nas
ocenią przyszłe pokolenia.
Budujcie z nami Etos Skarbowca,
zapraszamy do współtworzenia
czasopisma dla Skarbowców
i o Skarbowcach. Redakcja
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Czarny Las
Urząd Skarbowy w Stanisławowie, miejsce pracy
Edwarda Eugeniusza Kędzierskiego

Niezwykle istotnym w ramach ustalenia tragicznych losów
Edwarda Eugeniusza Kędzierskiego, było odnalezienie w Bibliotece Uniwersytetu Jagiellońskiego, w archiwum zdeponowanym przez prof. Józefa Zielińskiego, listu nadesłanego
przez Antoniego Wierzejskiego z Wrocławia, w którym opisał
on ostatnie chwile życia Edwarda Eugeniusza Kędzierskiego,
w tym pośrednictwo bł. biskupa Chomyszyna, i jego wstawiennictwo na Gestapo w Stanisławowie za Edwardem
Eugeniuszem Kędzierski. Korespondencja poniżej...

Oprócz niespotykanej wiedzy o ostatnich dniach życia E.
Kędzierskiego, wspomniany list pozostaje świadectwem
niezwykłej odwagi i determinacji oraz miłosierdzia biskupa G.
Chomyszyna. Jego postawa życiowa, głoszone poglądy oraz
praca na rzecz wspólnoty wszystkich religii katolickich została
w sposób istotny doceniona przez papieża Jana Pawła II. 27
czerwca 2001 r. podczas Mszy Świętej koncelebrowanej na
hipodromie we Lwowie papież Jan Paweł II – ustanowił biskupa G. Chomyszyna – błogosławionym kościoła katolickiego.
Po zakończeniu II wojny światowej, Eugeniusza Kędzierskiego
poszukiwał jego najserdeczniejszy przyjaciel, z którym kolegowali się przez całe studia na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, był także świadkiem na ślubie Eugeniusza
Kędzierskiego – Herman Wellik. Nie wiedział jednak, tak jak
rodzina zamordowanego, że został rozstrzelany w Czarnym
Lesie pod Stanisławowem w 1941 roku.
Prezentowane artykuły niech będą świadectwem zbrodni
dokonanej między innymi na pracownikach Skarbowości
zatrudnionych w Urzędach Skarbowych w Stanisławowie na
Kresach. Jednocześnie prezentowany materiał niech będzie
także apelem do czytelników „ Etosu Skarbowca” o zachowanie pamięci o Koleżankach i Kolegach – prześladowanych
przez okupanta i zamordowanych za to tylko, że byli polskimi
urzędnikami państwowymi.

W liście czytamy: „mgr. Kędzierski urzędnik skarbowy/ w dziale egzekucyjnym/. W sprawie ostatniego interweniował
osobiście w Gestapo biskup gr. kat. Chomyszyn na prośbę
jego starszego kolegi p. Pacinaka Aleksandra, jego kierownika
który pracował w latach 1931 – 1933 w „Pomocy Zimowej”
przy Wydziale Opieki Społecznej b. Zarządu miejskiego którego byłem kierownikiem. Stąd też wiadomości. Gestapo
zabroniło biskup Chomyszynowi mieszania się w nieswoje
kompetencje.”

Jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany tematyką urzędników państwowych prześladowanych podczas II wojny
światowej z racji swojego zawodu, proszę o kontakt z redakcją
Etosu Skarbowca.
Każdy, kto posiada wiedzę nawiązującą do niniejszego artykułu i informacji o pracownikach skarbowości jest proszony
o kontakt z autorem opracowania za pośrednictwem Redakcji
czasopisma.

Podobny tragiczny los, którego doświadczył Eugeniusz Kędzierski ze strony Gestapo (Niemców), dotknął osobiście
także biskupa Chomyszyna ze strony NKWD (Rosjan). Do
domu biskupa Rosjanie włamali się w dniu 15 kwietnia 1945
r. przez rozbite okna, bo drzwi były zamknięte. Skopali go
w jego sypialni na piętrze i zrzucili ze schodów. Zakrwawionego zaprowadzono do czekającego przed domem samochodu.
Aresztowanego przetrzymywano w więzieniu Łukianiwskim
w Kijowie. Zmarł w więziennym szpitalu od doznanych ran
w trakcie długich i nocnych przesłuchań.

dr Maciej Aleksander Kędzierski
Dyrektor Departamentu
Informacji Finansowej w MF
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pamięci polskich
Skarbowców ze
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Galeria
artystyczno-

charytatywna
Fundacji Skarbowości

W galerii działającej na rzecz
niepełnosprawnych Podopiecznych
Fundacji swoje miejsce wystawowe
mają prace autorstwa Laureatów
Ogólnopolskich i Międzynarodowych
Konkursów Plastycznych dla Dzieci
organizowanych co roku przez
Fundację Skarbowości oraz obrazy
i wytwory artystyczne artystów
plastyków i artystów amatorów.

Maciej Kędzierski, suchy pastel, Warszawa 2016.
Na podstawie fotografii Mikołaja Seńkowskiego,
Gazdowie huculscy, lata 30-te XX w.

Wszystkim, którzy przekazali swoje prace
do naszej galerii serdecznie dziękujemy.
Więcej informacji o galerii:
www.fundacjaskarbowosci.pl

Galeria artystyczno-charytatywna Fundacji Skarbowości
im. Jana Pawła II

Prace z wystawy „Aniołami dla siebie bądźmy, moja wizja anioła”
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W tangu inac
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Wiele razy przekonałem się, że najlepsze,
co mnie w życiu spotkało było wynikiem
pozornie nic nieznaczącego splotu zdarzeń.
Tango. Przez długie lata kojarzyło mi się z „Mieciem” Foggiem i zabawami w sanatoriach. Pewnego razu przeglądając
You Tube znalazłem filmiki z parami tańczącymi tango do
nieco melancholijnej muzyki. Nawet ciekawe. Jednak jeszcze
i wtedy nawet przez myśl mi nie przeszło, że to może być
coś, co mnie wciągnie.

Tango to pełna improwizacja. Można znać tylko podstawowe kroki i wytańczyć nimi wszystko, co w duszy gra. Ta
wolność uzależnia. Z każdym krokiem chcesz umieć więcej,
a możliwości jest ogrom. Dzięki tangu zacząłem poznawać
historię, słuchać muzyki, odkrywać nowych wykonawców.
Obserwowałem, jak żona dobiera nowe buty na obcasie,
by poruszać się z jeszcze większą gracją. I odkryłem, że
tańcząc można w myślach podróżować po całym świecie.
Tango to opowieść o smutku, radości, pasji, miłości i nienawiści, o wszystkim. W tangu mężczyzna może naprawdę
zaprzyjaźnić się, i tylko zaprzyjaźnić, z kobietą, z którą
tańczy tandę, a potem jej podziękować. Tango zabiera nas
przez krótką chwilę w rejony uczuć, poezji, zamyślenia, ale
też radości. Jakże trudno to znaleźć w codziennej bieganinie,
jakże często narzekamy, że brak nam czasu i sił na coś więcej
niż tylko przyziemne troski. Nieprawda. Krótkie spotkanie
na milondze daje nam oddech, pozwala przypomnieć sobie,
że jesteśmy mężczyzną i kobietą z krwi i kości, z tęsknotami
i uczuciami.

Przez długi czas zmagałem się z poważną chorobą. Wyzdrowiałam, ale byłem zmęczony. Sądziłem więc, że w pełni
zasługuję na święty spokój na kanapie. Myślałem, że w ten
sposób zapomnę o tym, co musiałem przejść i że jestem
zwolniony z jakiejkolwiek aktywności. I wtedy wkroczyła
moja żona, stwierdzając, że jestem na najlepszej drodze do,
jak to określiła „zdziadzienia”. W panice, że muszę coś z tym
zrobić, szybko rzuciłem, że owszem, mogę ewentualnie zacząć tańczyć tango, w duchu mając nadzieję, że co jak co, ale
kursu tanga w Polsce nie znajdzie. Nie doceniłem mojej żony.
Na drugi dzień otrzymałem grafik zajęć i nie wiem kiedy znalazłem się na kursie tanga argentyńskiego. No i zaczęło się.
Oglądając filmy na You Tube sądziłem, że kroki w tangu są
proste i nieskomplikowane i właściwie raz dwa zaliczę kurs
i będę miał sprawę z głowy. A tu na pierwszych zajęciach
zacząłem uczyć się, jak prawidłowo... chodzić. Tylko i aż
tyle. Okazało się, że chodzenie to sztuka. Trzeba wejść
w rytm, przyjąć odpowiednią postawę i poruszać się z gracją. Najprostsze kroki mogą być poezją, jeśli wykonam je
z uczuciem. Tego dowiedziałem się na pierwszych lekcjach.
Nie bardzo wiedziałem, o co w tym wszystkim chodzi, ale
zaczęło mnie to interesować. Nagle zacząłem zastanawiać
się, jak to jest panować nad ciałem, prowadzić partnerkę
tak, by rozumiała, czego od niej oczekuję, umieć zdecydowanie, ale delikatnie wprowadzić ją w daną figurę. Kolejne
zajęcia to było zmaganie się ze swoimi ograniczeniami
i słabościami. Ale też ogromna radość, że figura, która tydzień temu wydawała się nie do wykonania, teraz jest już
prosta i oczywista. Tango zaczęło mnie i moją żonę wciągać
coraz bardziej. Zaczęliśmy chodzić na milongi – spotkania
w różnych salach, na których tańczy się tango. Nie ma to
nic wspólnego z dyskoteką. Obowiązują tu pewne zasady:
tańczy się do trzech-czterech utworów (tzw. tandy), przeplatanych cortiną (fragmentem utworu), po czym następuje
kolejna tanda. Każdą tandę tańczy się z inną partnerką. Gra
piękna muzyka, która w ponure dni jesieni i zimy przenosiła
mnie na duszne parkiety Buenos Aires, a wiosną na radosne
ulice, gdzie tańczy się pogodne milongi (tango o szybkim
rytmie, kiedy można wyrazić radość z tańca). Panie są
ślicznie ubrane, a panowie stają się dżentelmenami, którzy
proszą do tańca przestrzegając określonych zasad. Nikt
nikogo nie ocenia. Bo w tangu nie jest ważne, ile potrafisz.
Tango nie zostało wymyślone przez choreografów ani mistrzów tańca, lecz jest to naturalny taniec z naturalnymi
ruchami. To taniec stworzony przez zwykłych ludzi. Nie
jest to taniec seksualny, lecz zmysłowy. Duch tanga tkwi
gdzieś w środku nas.

Tango narodziło się w knajpach i spelunach i z tego też względu uznawane bywało za taniec marginesu, a jednak tańczy
się go niemal w każdym zakątku świata – od mrocznych,
brudnych ulic Buenos Aires, przez paryskie i londyńskie szkoły
aż po Nową Zelandię. Kiedy byłem w Gruzji, to nawet tam,
na Kaukazie, odbywała się milonga, na której grano dobrze
mi znaną muzykę. I to kolejny cud tanga – gdzie nie pojadę,
tam znajdę milongę, spotkam ludzi, którzy rozumieją mnie
bez słów i tak jak ja są ogarnięci najzdrowszym z uzależnień.
Andrzej Robakowski
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

Tango. Aneta i Andrzej
Robakowscy
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Moja terapia

Fundacja
Skarbowości
Fundacja
Skarbowości
im.im.
Jana
Pawła
II II
Jana
Pawła
ogłasza
ogłasza
„Strumień się nie zdumiewa, gdy spada,
„Strumień
się nie zdumiewa, gdy spada,
ale zdumiewa
się człowiek…”
ale zdumiewa
się człowiek…”
Jan Paweł
II
Jan Paweł II

VIIVII
Ogólnopolski
Konkurs
Plastyczny
Ogólnopolski
Konkurs
Plastyczny
dladla
Dzieci
do do
lat lat
12 12
Dzieci
pt. CUDA BOŻEGO STWORZENIA
pt. CUDA BOŻEGO STWORZENIA

Tytuł Konkursu nawiązuje do nauczania Św. Jana Pawła II,
Tytuł Konkursu nawiązuje do nauczania Św. Jana Pawła II,
patrona Fundacji Skarbowości, którego otaczająca przyroda
patrona Fundacji Skarbowości, którego otaczająca przyroda
fascynowała w sposób szczególny
fascynowała w sposób szczególny
czemu dawał często wyraz w swoich wypowiedziach oraz poezji.
czemu dawał często wyraz w swoich wypowiedziach oraz poezji.
Pragniemy, aby Dzieci w otaczającym ich świecie przyrody dostrzegły
Pragniemy, aby Dzieci w otaczającym ich świecie przyrody dostrzegły
pierwiastek niezwykłości i poprzez prace plastyczne wyraziły
pierwiastek niezwykłości i poprzez prace plastyczne wyraziły
swój zachwyt nad cudownością Bożego Stworzenia.
swój zachwyt nad cudownością Bożego Stworzenia.
W konkursie planowany jest udział dzieci z Anglii, Niemiec oraz USA.
W konkursie planowany jest udział dzieci z Anglii, Niemiec oraz USA.

Prace laureatów prezentowane będą w Świnoujściu podczas
Prace laureatów prezentowane będą w Świnoujściu podczas
XVI Mistrzostw Polski Skarbowców o Puchar Ministra Finansów,
XVI Mistrzostw Polski Skarbowców o Puchar Ministra Finansów,
w Bydgoszczy podczas Uroczystej Gali Finałowej konkursu oraz w GALERII artystycznow Bydgoszczy podczas Uroczystej Gali Finałowej konkursu oraz w GALERII artystycznocharytatywnej Fundacji Skarbowości działającej na rzecz dzieci z niepełnosprawnością.
charytatywnej Fundacji Skarbowości działającej na rzecz dzieci z niepełnosprawnością.
Wyróżnione prace wezmą też udział w aukcji
Wyróżnione prace wezmą też udział w aukcji
podczas XVIII Balu Charytatywnego Fundacji Skarbowości
podczas XVIII Balu Charytatywnego Fundacji Skarbowości
oraz znajdą się w materiałach promocyjnych i wydawnictwach Fundacji
oraz znajdą się w materiałach promocyjnych i wydawnictwach Fundacji
oraz na wystawach poza granicami kraju.
oraz na wystawach poza granicami kraju.
Na zwycięzców konkursu czekają niezwykle atrakcyjne nagrody.
Na zwycięzców konkursu czekają niezwykle atrakcyjne nagrody.
Serdeczne zapraszamy Małych Artystów do udziału w konkursie.
Serdeczne zapraszamy Małych Artystów do udziału w konkursie.

Sławomir Dworski
Sławomir Dworski
Prezes Fundacji
Prezes Fundacji

Regulamin konkursu dostępny na: www.fundacjaskarbowosci.pl
Regulamin konkursu dostępny na: www.fundacjaskarbowosci.pl
Zapytania prosimy kierować: biuro@fundacjaskarbowosci.pl
Zapytania prosimy kierować: biuro@fundacjaskarbowosci.pl
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Zapraszamy wszystkich pracowników oraz jednostki administracji skarbowej do udziału w konkursach z wartością dodaną!
Bawiąc się świetnie i rywalizując możemy jednocześnie pomagać najbardziej potrzebującym spośród nas. To niewiele kosztuje, a ma wielką moc
i siłę oddziaływania! Dołączcie do nas! Bawiąc się razem zmieniajmy świat na lepsze! Do 3 marca 2017 r. czekamy na zgłoszenia kandydatów do
tytułu: Osobowość Skarbowości, Miss Skarbowości, Mister Skarbowości. Regulaminy konkursów oraz więcej informacji: www.fundacjaskarbowosci.pl,
biuro@fundacjaskarbowosci.pl

Kilogramy Dobra

Filantrop Skarbowości 2017

2017

rys. M. Dworska
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Paragon
z chińskiej taksówki

Misja specjalna
– wymiana pieniędzy,
czyli popołudniowy
„relaks” w banku

tej religii widoczne są wszędzie. Czasami udało się nam
trafić na świątynię, którą turyści pominęli i były one oazami
spokoju i medytacji w tych dużych zatłoczonych miastach.
Lista pekińskich, czy szanghajskich atrakcji turystycznych
jest bardzo długa. Jednodniowe pobyty nie pozwolą na
poznanie chociażby ich części. Tydzień w Pekinie pozwolił
nam zobaczyć wiele miejsc, tych znanych i mniej znanych,
ale pozostawił niedosyt.

Chińczycy nie znają kantorów. Wymiana pieniędzy odbywa
się w konkretnym banku (China Bank) i często okazuje
się ceremonią znacznie dłuższą i bogatszą niż tradycyjne
parzenie herbaty. Na początku należy wypełnić kilkustronicowy formularz po chińsku, określić kwotę przeznaczoną
do wymiany, pobrać numerek i czekać.

Położony w centrum Pekinu Plac Tiananmen to świadek
krwawych wydarzeń sprzed dwudziestu siedmiu lat i miejsce
spoczynku wieloletniego dyktatora, który bezpowrotnie
zmienił Chiny i Chińczyków, a którego kult jest tu ciągle
żywy. Plac Tiananemen to… ogromny plac, dużo flag, wielkie
monitory (na których podobno w dniach gęstego smogu
wyświetlane są wschody słońca i błękitne niebo) pokazujące
najpiękniejsze zakątki Chin.

Sama transakcja wymiany połączona jest z kilkukrotnym
sprawdzaniem paszportu, wypełnianiem kolejnych dokumentów, ich potwierdzaniem przez przełożonych. Wypełniam posłusznie wszystkie pola formularza, przepisując
dane z paszportu. Trzeba to robić własnoręcznie, mimo, że
pracownik banku zrobiłby to dziesięciokrotnie szybciej, bo
wie dokładnie co, i w jaką rubrykę wpisać. Mimo wszystko
przechodzimy przez ten proces razem, ramię w ramię,
dzielnie bazgrząc numery, adresy, kwoty, cele i przyczyny, by nakarmić tę biurokratyczną maszynę, która siedzi
gdzieś w czeluściach banku. Oddaję papiery. Wtedy pada
jeszcze dodatkowe, zaskakujące pytanie – proszę o podanie
chińskiego numeru telefonu. Wtedy ogromnie pomocna
jest wizytówka hotelu, na nic nie zdają się argumenty, że
jesteśmy tylko turystami.

Zakazane Miasto to pałac cesarski dynastii Ming i Qing
zbudowany w XV wieku. Imponujący kompleks pawilonów,
komnat, placów i ogrodów otoczony obronnym murem.
To tu podejmowano decyzje, których skutki zapisały się
na kartach historii imperium o kilku tysiącach lat tradycji.
Ciekawe jest „zakazane miasto” w Zakazanym Mieście czyli
miejsce, gdzie mieszkały matki, żony i konkubiny cesarza.
Po przekroczeniu bramy Miasta nie widziały poza tymi
kilkoma budynkami nic innego. To miejsce intryg, miłości,
nienawiści i samotności.

Uśmiech pracownika zza szyby mówi mi, że to nie koniec.
Dziarsko bierze się on do roboty przepisując wszystko
do komputera. I wreszcie nadchodzi ta chwila - dostaję
gotówkę z wizerunkiem samego (a jakże!) Mao Zedonga
z dokładnością do tak drobnych monet, że sami Chińczycy
śmieją się, że je mamy, ponieważ już od dawna nie funkcjonują w obiegu.

Jeden z najbardziej znanych klasztorów buddyzmu tybetańskiego to Yonghegong, popularnie zwany Lama Temple.
To przepiękny kompleks łączący elementy architektury
tybetańskiej, chińskiej i mongolskiej. Mijając kolejne place
i świątynie można obserwować modlitewne rytuały. Tu
znajduje się wpisany do Księgi Rekordów Guinnesa olbrzymi,
drewniany posąg Buddy Maitreji. Zapach kadzideł, dźwięki
dzwonków zmieszane z cichym poszeptywaniem mnichów
i atmosfera skupienia panująca za murami klasztoru, mimo
setek turystów sprzyjają odprężeniu.

Niekończąca się lista
pekińskich miejsc do zwiedzania

Pięknym miejscem jest Świątynia Nieba. 2 To tu cesarz
Chin (czyli Syn Niebios), uważany za pośrednika między
niebem a ziemią, co roku, w okresie przesilenia zimowego,
dokonywał ceremonii mającej na celu zapewnienie obfitych
plonów. Świątynia położona jest w olbrzymim parku, który
jest prawdziwym królestwem pekińskich seniorów, ćwi-

Na terytorium Chin rozwinęła się jedna z najstarszych cywilizacji świata. To w Chinach w VIII w. wydrukowana została
pierwsza na świecie książka. Upadek dynastii był początkiem długotrwałego zastoju gospodarczego i kulturalnego.
W tym czasie dużego znaczenia nabrał buddyzm. Symbole
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Będąc w Pekinie nie sposób pominąć Wielkiego Muru Chińskiego – podobno widzianego nawet z kosmosu, chociaż
zdjęcia satelitarne tego nie potwierdzają. Niegdyś granica
między światem dobra i zła, a dzisiaj najbardziej oblegana
atrakcja turystyczna i symbol minionej potęgi zjednoczonego
Cesarstwa Chińskiego. W tym przypadku mamy do wyboru
kilka odcinków, mniej lub bardziej odrestaurowanych. Mniej
lub bardziej dostępnych. Każdy z nich to kilka kilometrów
spaceru po szczytach gór, czasami schodami i stromymi
podejściami. Mur służył nie tylko jako obrona cywilizacji
chińskiej przed barbarzyńcami, ale miał też chronić przed
demonami hulającymi po nieurodzajnych stepowych terenach. Mur nigdy nie był budowany w prostej linii, ponieważ
wierzono, że demony mogą przemieszczać się właśnie w linii
prostej nie będąc w stanie przekroczyć zakrzywionych
formacji oraz obejść rogów. Po kilku kilometrach wierzę
już, że to prawda. 1

Jednak prawdziwy duch Pekinu to tzw. Hutongi, czyli tradycyjne zespoły połączonych ze sobą zabudowań mieszkalnych ułożonych na planie prostokąta. Spacer po tych
okolicach to niezwykłe spotkanie z historią pekińskiej codzienności. Z wąskich uliczek (tak wąskich, że niektórymi
nie jest w stanie przejechać żaden dwuśladowiec) ozdobne
drzwi ozdobione lampionami prowadzą na wspólne dziedzińce, wokół których przycupnęły parterowe domy. Ich
mieszkańcy tradycyjnie żyli w sąsiedzkiej wspólnocie, dzieląc
ze sobą radości, smutki i… toalety. Kiedyś była to główna
zabudowa w Pekinie, dziś niestety ustępuje nowoczesnym
budowlom. 3 4

Małgosia Brzoza
Izba Skarbowa Szczecin

1

2

4

zakończenie
w kolejnym
numerze
3
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czących tu tańce towarzyskie, tai chi, tańce z wachlarzami
i z szablami, a wszystko w rytm muzyki wydobywającej się
z głośnika, wszystko pod czujnym okiem instruktorów. Miło
popatrzeć z jakim wdziękiem się poruszają mimo dziesiątek
lat jakie noszą na swoich barkach.

Maciek Badek

Amelka Skonieczna

US Tomaszów Mazowiecki

US Warszawa Bemowo

opóźnienie psychoruchowe
po zakażeniu bakteryjnym

Julitka Plich

zespół Di Georga,
choroba Fallota

choroba nowotworowa
US Tomaszów Mazowiecki

KILOGRAMY DOBRA
2016/2017

Twoje GROSZAKI mają znaczenie.
Dołączając do nas,
masz wpływ na poprawę trudnej sytuacji
potrzebujących SKARBOWCÓW.

Renata Łukasiewicz
choroba nowotworowa
UKS Wrocław

Małgorzata Milo
choroba nowotworowa
I Wielkopolski US Poznań

DZIĘKUJEMY!

Robert Matuszkiewicz
choroba nowotworowa
IS Poznań

Edyta Wiśniowska
choroba nowotworowa
US Chrzanów

Marek Rembiasz

celnik ranny w ataku
terrorystycznym w Brukseli
mąż koleżanki z UKS w Krakowie

Piotr Gala

cukrzyca,
przeszczep nerki i trzustki

Marek Muszyński

Barbara Grabowska

III US Warszawa Śródmieście

US Płońsk

zatrzymanie krążenia

choroba nowotworowa

US Płock
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Konkurs nadal trwa! Już ponad 120 jednostek zgłosiło swój
udział. Dołączcie do nas! Wyniki rankingu zbiórki
oraz regulamin: www.fundacjaskarbowosci.pl

✁
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Wytnij

Podaj dalej 1%

Szanowni Darczyńcy, Drodzy Skarbowcy! Trwa akcja:

Podaj dalej 1% 

dla Fundacji Skarbowości
im. Jana Pawła II

Dziękujemy za 1% przekazany Fundacji Skarbowości za rok
podatkowy 2015! Zebraliśmy prawie 780 tys. zł. Zaufało
nam ponad 20 tysięcy osób!

potrzebujących o wiele łatwiejszą do zniesienia. To nic nie
kosztuje, a ma wielką moc i siłę oddziaływania!
Podajcie dalej ducha filantropii!

Wasz 1% zmienił trudną sytuację
wielu naszych Podopiecznych:
• Renia Łukasiewicz UKS Wrocław, będzie mogła
podjąć leczenie za granicą

Prezes Zarządu
Fundacji Skarbowości
im. Jana Pawła II

• Marek Rembiasz funkcjonariusz służby celnej, mąż
koleżanki z UKS w Krakowie, ciężko ranny w zamachu
terrorystycznym w Brukseli, mógł w grudniu wrócić
do kraju i poddawany jest obecnie wysoko specjalistycznej, ale też bardzo kosztownej rehabilitacji, która
daje mu nadzieję na samodzielność
• Robert Matuszkiewicz IS Poznań, mógł przyjąć
chemię celowaną i przeprowadzić badania za granicą,
otrzymał nadzieję na dalsze leczenie

772 499 zł

To tylko kilka przykładów realnych i konkretnych zmian na
lepsze, które były możliwe dzięki Waszym decyzjom. Dla
wielu Podopiecznych Fundacji Wasz 1% to nie tylko nadzieja
na lepsze jutro, ale też okazanie wrażliwości i solidarności,
a często to dużo więcej niż moglibyśmy przypuszczać.
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Dziękujemy, że z roku na rok jest nas coraz więcej. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby nie zawieść
zaufania naszych Darczyńców. Wiemy, jak organizować
pomoc dla potrzebujących, aby robić to coraz lepiej i skuteczniej opracowujemy i realizujemy wiele autorskich
projektów.
Kolejny pomysł to ogólnopolska akcja PODAJ DALEJ 1% KRS
0000039541 dla Fundacji Skarbowości im. Jana Pawła II.
Jeżeli każdy z Was zarazi ideą pomagania chociaż jedną
osobę pokazując, jak realnie i skutecznie nasza Fundacja
pomaga Potrzebującym, to może być nas dwa razy więcej!
Wiemy, że to możliwe!
Dołączcie do nas! Razem zmieniajmy to, co zmieniać
możemy czyniąc, poprzez swoje decyzje, trudną sytuację
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375 350,52 zł

dla Podopiecznych Fundacji z 1%
To dzięki Wam, ludziom wrażliwym
na potrzeby drugiego człowieka,
możemy wypełniać misję Fundacji
pomagając osobom znajdującym się
w trudnej sytuacji zdrowotnej
i życiowej.
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Zobacz jak i komu pomaga Twój 1%
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