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Stary człowiek odparł: „Nie mogę tego zrobić! Wiatr je porozrzucał i nie wiem, gdzie je znaleźć.”
Sędzia powiedział wtedy: „Tak samo proste słowa i komentarze mogą zniszczyć honor, dobre imię i godność osoby do
tego stopnia, że nigdy nie będzie ona w stanie tego naprawić.
Jeśli nie umiesz powiedzieć o kimś nic dobrego, prawdziwego,
czy pożytecznego, lepiej nie mów nic. Plotki są gorsze od
złodziei, bo kradną godność drugiej osoby, honor, reputację
i jej wiarygodność, których nie da się odzyskać.

My Skarbowcy

Warto zapamiętać: Gdy się potykasz, zawsze odzyskujesz
równowagę, ale gdy Twój język się potyka, nigdy nie możesz
cofnąć słów! Bądźmy szefami naszych ust, abyśmy nie stali
się niewolnikami swoich słów.
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Od wydawcy

„„Bądźcie strażnikami
poranka czuwającymi
u progu trzeciego
tysiąclecia...”
św. Jan Paweł II

To wezwanie patrona Fundacji św. Jana
Pawła II jest dla mnie, przedstawiciela
Pokolenia JP2, ciągle żywe i aktualne. Moją
odpowiedzią na to wezwanie są działania,
które podejmuję jako prezes Fundacji na
rzecz grupy zawodowej jaką są Skarbowcy.

zł. od indywidualnych darczyńców zebrane na kosztowną
rehabilitację Marka Rembiasza, pracownika dawnej służby
celnej, rannego w zamachu terrorystycznym w Brukseli- to
robi wrażenie! Rzesze ludzi dobrej woli skupione wokół
śp. Roberta Matuszkiewicza i Jego Rodziny – to robi wrażenie! Prawie 3 500 uczestników XVII Mistrzostw Polski
Skarbowców z wartością dodaną – to robi wrażenie! Kilka
ton monet zebranych w akcji KILOGRAMY DOBRA – to robi
wrażenie! Tysiące starych telefonów komórkowych zebranych w akcji EkoSkarbuś 2028 – to robi wrażenie! Ogromna
rzesza SkaroWolontariuszy rozsiana po niemal wszystkich
jednostkach skarbowych całego kraju – to robi wrażenie!

Tak liczny udział Skarbowców na Mistrzostwach – prawie
3 500 uczestników z 241 jednostek skarbowych z całego
kraju – to wyraz ogromnej potrzeby naszego środowiska,
aby być razem, aby rywalizować w konkurencjach sportowych oraz integrować się wokół szlachetnych celów.

Pokazujecie doskonale w jaki sposób czuwać i w co się
angażować? Która grupa zawodowa nam dorówna?

SKARBOWCY dla NIEPODLEGŁEJ – to brzmi dumnie! To
właśnie podczas Mistrzostw mamy okazję pokazać się jako
zintegrowana grupa zawodowa, która nie tylko realizuje
doskonale zadania budżetowe, ale potrafi też dzielić się
i wspierać potrzebujących pomocy. Wrażliwość naszej grupy
zawodowej na potrzeby innych jest niebywała. Ok. 430 tys.

Drodzy Skarbowcy – mimo, że doświadczamy wielu trudności, a nawet przeciwności, to budujemy etos i prestiż
naszej grupy zawodowej! Pozostawiamy po sobie trwały, dobry ślad! Prymas Polski Stefan Kardynał Wyszyński
powiedział: „Sztuką jest umierać dla Ojczyzny, ale jeszcze
większą sztuką jest dobrze dla niej żyć.” Robimy to na co
dzień. Czuję się zaszczycony, że mogę
być jednym z Was!
Do zobaczenia w Wiśle!

1918-2018
Prezes Zarządu Fundacji Skarbowości
im. Jana Pawła II
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Europejski festiwal schumana

Idźmy
kształtować
Europę
pod sztandarem Sługi Bożego
Roberta Schumana!
Instytut Myśli Schumana i Grupy Schumana realizują
misję szerzenia i wdrażania idei Sługi Bożego Roberta
Schumana w oparciu o wartości chrześcijańskie.
Promujemy Wspólnotę Narodów Europy i powrót
Europy do jej chrześcijańskich korzeni.

Instytut Myśli Schumana i Grupy Schumana są organizatorami „Europejskiego Festiwalu Schumana”, na który
serdecznie zapraszamy wszystkich Polaków i cudzoziemców, a który odbędzie się w niedzielę, 13 maja 2018 roku
w Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie, pod patronatem
Jego Eminencji Kazimierza Kardynała Nycza Arcybiskupa
Metropolity Warszawskiego.

Festiwal jest poświęcony osobie Roberta Schumana – sługi
Bożego, którego proces beatyfikacyjny aktualnie prowadzony jest w Watykanie.
W świetle skomplikowanej i trudnej sytuacji, w jakiej znalazły
się dzisiaj kraje Europy, dostrzega się wielką potrzebę podejmowania działań zmierzających do odbudowy i naprawy
relacji między narodami. Instytut Myśli Schumana, tak jak
Robert Schuman, podejmuje, poprzez działanie w różnych
obszarach życia społecznego, rolę integrowania różnych
podmiotów społecznych i wszystkich ludzi dobrej woli,
którym zależy na powrocie do fundamentu kultury naszego
kontynentu, jakim było i jest chrześcijaństwo.

Miejsce Festiwalu, czyli Świątynia Opatrzności Bożej symbolizuje i niejako odzwierciedla niezwykłą pokorę z jaką Robert
Schuman odnosił się do Opatrzności Bożej, co wyrażał
w sposób następujący: „Wszyscy jesteśmy – z pewnością
niedoskonałymi – narzędziami Opatrzności, która posługuje
się nami, by dokonać wielkich rzeczy, dla których nasze
własne siły byłyby niewystarczające. Świadomość tego
zobowiązuje nas do wielkiej skromności, lecz z drugiej strony
ofiarowuje nam ona spokój wewnętrzny, który nie byłby
usprawiedliwiony, gdybyśmy postrzegali nasze osobiste doświadczenia jedynie z czysto ziemskiego punktu widzenia”.

Kluczową koncepcją Festiwalu jest zastosowanie wartości chrześcijańskich i idei Roberta Schumana w różnych
obszarach życia społecznego, gospodarczego, kulturalnego, patriotycznego, edukacyjnego i naukowego. W takim
kontekście będą omawiane tematy w 15 panelach, które stanowią zestaw projektów o charakterze cyklicznym
i systematycznym podejmowanych przez Instytut Myśli
Schumana i Grupy Schumana.

Europejski Festiwal Schumana jest połączony z obchodami
100-lecia odzyskania Niepodległości Polski w kontekście
wkładu Polski w budowanie Jedności, Solidarności i Pokoju
w Europie i świecie opartych na wartościach chrześcijańskich i ideach Sługi Bożego Roberta Schumana.
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Do tematów, które podejmuje Instytut Myśli Schumana
i będą dyskutowane na Europejskim Festiwalu Schumana
w celu ich wdrażania należą: Rola Kapitału Polonii w promocji
i rozwoju Polski oraz tworzeniu relacji z Narodami Europy
i świata wg idei Roberta Schumana; Debata Ambasado-
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Europejski festiwal schumana

Fundacja Skarbowości im.
Jana Pawła II współpracuje
z INSTYTUTEM MYŚLI SCHUMANA w zakresie promowania
idei głoszonych przez Roberta
Schumana, zgodnych z nauczaniem patrona
Fundacji Skarbowości, św. Jana Pawła II.
IMS „podejmuje, poprzez działanie w różnych obszarach życia społecznego, rolę

integrowania różnych podmiotów społecznych i wszystkich ludzi dobrej woli, którym
zależy, pracując w prawdzie, służyć na rzecz
dobra wspólnego ludzi w oparciu o wartości
chrześcijańskie”. Prezes IMS, prof. Zbigniew
Krysiak uczestniczył w XXI Pielgrzymce Służb
Skarbowych na Jasną Górę, gdzie zabrał głos
na spotkaniu panelowym z uczestnikami
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pielgrzymki promując chrześcijańską myśl
Roberta Schumana.
Z wielką radością przyjęliśmy zaproszenie
do współpracy z IMS w zakresie promowania wartościowych idei oraz włączenia się
w wartościowe akcje i działania Instytutu.
Serdecznie zapraszamy do udziału w akcjach
organizowanych przez Instytut Myśli Schumana.
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Europejski festiwal schumana

rów Wspólnoty Narodów Europy jako platforma porozu• Należy ustalić obszary wspólnego zarządzania na
mienia i budowania relacji pomiędzy ludźmi w kontekście
jasno określonych zasadach, które zakładają zarówMyśli Roberta Schumana; Jak przygotować młodzież do
no brak hegemonii największych państw, jak i anarżycia we Wspólnocie Narodów Europy? na rzecz promochizacji przez prawo veta, w tym przede wszystkim
wania i wdrażania chrześcijańskich wartości społecznych;
dotyczącym wspólnej polityki naukowej, energetyczMłodzież w Europie i dla Europy jako międzynarodowe
nej oraz obronnej.
• Trzeba stworzyć silne prawo antymonopolowe, które
współdziałanie w „Ruchu Młodych Europy” we wspólnocie
z rówieśnikami z innych krajów w celu promowania i wdrabędzie aktywnie niwelować dominację ponadnarodożania chrześcijańskich wartości społecznych; „Wigilia bez
wych korporacji, z zachowaniem prawa suwerenności
granic” i Wielkanoc bez granic” jako praktyczne metody
prawnej każdego państwa Wspólnoty w stosunku
budowania relacji wg Roberta Schumana; Robert Schuman
do korporacji.
„nieświadomym spadkobiercą” Pierwszej Rzeczpospolitej
• Instytucje wspólnotowe powinny mieć charakter
a budowa Wspólnoty Narodów Trójmorza; Troska o natusłużebny zamiast władczego.
• Należy postawić akcent na równomierny rozkład
ralne środowisko życia człowieka na podstawie Encykliki
Papieża Franciszka Laudato Si; “Bieg Gwiaździsty po Myśli
ośrodków badawczych w całej Europie oraz pełny
Schumana” sztafetą Wspólnoty Narodów Europy; „Życie
dostęp do ich efektów dla wszystkich członków
bez granic” to grupy wsparcia i systemowa troska o ludzi
Wspólnoty.
• Koniecznym jest zagwaranniepełnosprawnych od poczęcia
do naturalnej śmierci; Cała Polska
towanie kształtowania spraw
strefą ekonomiczną jako wyraz
światopoglądowych przez posolidarności gospodarczej; Służszczególne kraje, z przyznaba publiczna na wzór Roberta
niem, że fundamentem kultury
Liczymy na przybycie
Schumana; Rynek finansowy we
europejskiej jest chrześcijańWspólnocie Narodów Trójmorza;
stwo.
dużych grup osób ze
Promocja idei Roberta Schuma• Fundusze wspólnotowe powinśrodowiska Skarbowców
na w mediach; Konstytucja IV
ny być przeznaczone głównie na
Rzeczpospolitej wyrazem misji
niwelację nierówności w rozz Krajowej Administracji
Polski w budowaniu Wspólnoty
woju infrastrukturalnym poNarodów Europy opartej na warszczególnych krajów i regionów
Skarbowej z całej Polski.
tościach chrześcijańskich i nauce
Wspólnoty.
Zachętą do uczestnictwa
społecznej kościoła; Renesans
• Instytucje wspólnotowe powinAfryki a idee Roberta Schumana.
ny wspierać kulturę i tradycję
Skarbowców może być
chrześcijańską na forum euroW procesie realizacji praktycznych
pejskim i światowym.
fakt, że przedstawiciele
celów Europejskiego Festiwalu
• Solidarność gospodarcza musi
KAS będą prelegentami
Schumana i Instytutu Myśli Schubyć podstawą budowania relacji
mana w ramach podjętych debat
ekonomicznych między narodaw panelach.
postawiono 13 tez pomocniczych:
mi Europy.
• Wspólnota powinna dążyć do
• Unia Europejska powinna
zagwarantowania każdemu
być przekształcona we
człowiekowi niezbywalnego,
Wspólnotę Narodów Eunaturalnego prawa do życia.
ropy.
• Należy powrócić do pierwotnego rozumienia polityki
Uczestnikami Europejskiego Festiwalu Schumana będą
jako roztropnej służby dobru wspólnemu i wdrożyć
wszystkie środowiska związane z wymienionymi temakodeks etyczny polityka jako męża zaufania putami Festiwalu, a także wszyscy inni chętni do udziału
blicznego.
w dowolnej części Festiwalu. Szczegółowe informacje na
• G łównym priorytetem instytucji wspólnotowych
temat Europejskiego Festiwalu Schumana znajdują się na
powinno być ułatwianie i wspieranie budowania
stronie: www.EuropejskiFestiwalSchumana.com
relacji między obywatelami poszczególnych państw
Prof. Zbigniew Krysiak
na wszelkich możliwych poziomach i na wszelkie
Prezes Instytutu
możliwe sposoby w sferze kultury, edukacji, nauki,
Myśli Schumana
gospodarki, religii i życia społecznego.
• Kraje Wspólnoty powinny mieć całkowitą swobodę
w ustalaniu wewnętrznych reguł prawa, poza niezbędnym pakietem minimum, który będzie funkcjonalną podstawą Wspólnoty i będzie przyjęty przez
wszystkich członków jednomyślnie.
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Związani ze Skarbowością

niezwykłe spotkanie

Delegacja Caritas Polska pod
przewodnictwem ks. Marcina Iżyckiego,
obecnie Dyrektora Caritas Polska,
wcześniej długoletniego Dziekana Służby
Celnej i Krajowego Duszpasterza Służb
Skarbowych i Służby Celnej, spotkała się
z Papieżem Franciszkiem w Watykanie.

Przedstawiciele Caritas Polska przekazali Ojcu Świętemu
flagę Polski otrzymaną od Prezydenta RP. Ks. Marcin Iżycki
w rozmowie z Ojcem Świętym poinformował o przeżywanych w naszym kraju obchodach związanych ze 100 -leciem
odzyskania przez Polskę Niepodległości. Papież otrzymał
też ikonę Madonny z Dzieciątkiem jako dar mieszkańców
Syrii. Zapadającym w pamięć momentem była chwila, kiedy
jeden z Syryjczyków przybyłych do Ojca Świętego, przeżywając spotkanie zapomniał wcześniej przygotowanego tekstu w języku hiszpańskim. Zapadła cisza, Papież Franciszek,
chcąc rozładować atmosferę i wspomóc członka delegacji
w dokończeniu sentencji, zapytał go, gdzie studiował język
hiszpański.

Przedstawiciele Caritas Polska wraz z młodzieżą z Syrii
wzięli udział w dwóch audiencjach u Ojca Świętego. Poranna
audiencja miała charakter prywatny.
Delegacja wjechała na Plac Świętej Marty Busem, tzw.
Mobilną Ambasadą Niepodległej, promującą największe
społeczne obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę
Niepodległości.

Ojciec Święty pobłogosławił także nowemu projektowi
Young Caritas, który ma na celu aktywizacje młodych ludzi
do działań na rzecz ubogich i ich formację duchową. Ojciec
Święty skierował do młodych wolontariuszy pozdrowienia. Wszyscy członkowie ekipy busa otrzymali od Papieża
różance, a całe spotkanie zostało uwieńczone wspólnym
zdjęciem m.in. w Papa Mobile.

W trakcie audiencji Dyrektor Caritas Polska ks. Marcin Iżycki przedstawił Papieżowi pracowników i wolontariuszy
przybyłych do Watykanu, a następnie poprosił o błogosławieństwo projektu #Polacyna100, którego kulminacyjnym
punktem będzie wielki finał na PGE Narodowym 26 sierpnia
2018 roku.

Reprezentacja Caritas Polska złożyła także kwiaty
i oddała hołd Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. Po
porannej audiencji załoga busa udała się na audiencję generalną na Plac Świętego Piotra. Witając
delegację Caritas Polska Papież podkreślił, że jej
kampania „Mobilna Ambasada Young Caritas” m.in.
uwrażliwia na problemy najbiedniejszych, promuje
wolontariat i niesie pomoc prześladowanym w Syrii.
Bus wyjedzie do Polski w celu dalszej promocji
projektu #PolacyNa100.
Informacja prasowa
Caritas Polska

Wesprzyj działania Caritas Polska
wysyłajac SMS o treści POMAGAM
na numer 72052 (koszt 2,46 z VAT)
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Fot.: Papież Franciszek i Ks. Marcin Iżycki, Dyrektor Caritas Polska

z Papieżem
Franciszkiem!

PIERWSZ Y POL AK W NATO

Ryszard Kukliński
Z ich odwagi
czerpiemy siłę

HISTORIA

Życiowe wybory Ryszarda Kuklińskiego były pełne trudnych dylematów.
Stanowiły one ogromne
wyzwanie, gdyż ich waga
i skutki zmieniały oblicze
zimnowojennego starcia
dwóch światowych mocarstw.

„Miecz i Pług”. Ponadto wielokrotnie
pomagał swoim kolegom zamkniętym w getcie warszawskim. Po wojnie
wstąpił do sił zbrojnych komunistycznej Polski rozpoczynając swoją karierę od Oficerskiej Szkoły Piechoty we
Wrocławiu. Następnie został wysłany
na wybrzeże, m.in. do Kołobrzegu, jednocześnie dokształcając się w Akademii Sztabu Generalnego w Rembertowie. Pierwsze kroki w Akademii stawia
w roku 1956 uczęszczając na kurs
doskonalenia oficerów piechoty, by
następnie podjąć studia wyższe. Jego
pracowitość i sumienność doprowadza
go do bezpośredniej służby w Sztabie
Generalnym. Od 1963 roku pracuje
w obszarze strategiczno-obronnym,
gdzie związany jest z opracowywaniem manewrów wojskowych. Kukliński sprawdza się w swojej roli. Uznawany za bardzo dobrego sztabowca
pnie się w górę wojskowej hierarchii.
W 1964 roku kończy studia i jako major
zostaje przeniesiony do Warszawy celem służby w roli oficera sztabowego.
Praca w stolicy wzmacnia jego pozycję.
Już w drugiej połowie lat 60. XX wieku znajduje się w gronie sztabowców
przygotowujących plany inwazji wojsk
Układu Warszawskiego na Czechosłowację. Pozyskana wiedza, a także
charakter jego udziału w pracach przygotowawczych, m.in. w manewrach
wojskowych „Wiosna-69”, stanowi
czynnik, który kieruje wzrok Ryszarda Kuklińskiego na Zachód. Już wtedy próbuje on przekazać informacje
o planowanej agresji, co ostatecznie
mu się nie udaje.

Dla samego pułkownika, mimo tragizmu całej sytuacji, osobiste podjęcie
współpracy z wywiadem amerykańskim miało głębszy sens. Ryszard
Kukliński nie zdecydował się zaryzykować wszystkiego, łącznie z życiem własnym i najbliższej rodziny,
w związku z nagłą zmianą oceny
zastanej wizji świata. Nie stał się
bezrefleksyjnym apologetą Zachodu
kosztem sowieckiego komunizmu. Po
prostu miał do wyboru dwa wyjścia,
które ważyły o losie Polaków: „albo
służbę narodowi albo czerwonemu
imperium”, jak to określił w wywiadzie
dla „Tygodnika Solidarność” w 1994
roku. Porzucił Moskwę, by ratować
swoją Ojczyznę..

Młodość i kariera
w Ludowym Wojsku
Polskim
Urodzony w 1930 roku Ryszard Kukliński od najmłodszych lat zaangażowany był w działalność konspiracyjną.
W trakcie II wojny światowej Ryszard
Kukliński brał udział w pracach kolportażowych organizacji podziemnej
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W początek lat 70. XX wieku Ryszard
Kukliński wchodzi z bagażem doświadczeń wojny wietnamskiej, gdyż
został tam wysłany na rok do pracy
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„„Bądźcie Strażnikami
Poranka, czuwającymi
o świcie trzeciego
tysiąclecia!” św. Jan Paweł II
W roku 2001 gen. Ryszard Kukliński
przekazał swój jacht Chrześcijańskiej
Szkole Pod Żaglami kierowanej przez
ks. prałata Andrzeja Jaskułę. „„Strażnik
poranka” służył młodzieży przez wiele
lat. Obecnie jacht wymaga generalnego
remontu.
Wspierając rewitalizację jachtu generała
Kuklińskiego mamy niepowtarzalną
okazję uczcić w ten sposób 100 rocznicę
odzyskania przez Polskę Niepodległości
akcentując rolę i znaczenie działań
gen. Kuklińskiego na rzecz odzyskania
suwerenności.

wywiadowczej, a także masakry Polaków na wybrzeżu w grudniu 1970
roku. Jest bardzo przejęty decyzjami
komunistycznych władz, które użyły
regularnych jednostek wojskowych do
tłumienia protestów robotników. Ma
to ogromny wpływ, na Jego późniejsze
decyzje i życiowe wybory.

III wojna światowa
Już od końca lat 60. XX wieku Ryszard Kukliński, jako oficer sztabowy,
ma dostęp do tajnych dokumentów
dotyczących planów strategicznych
ewentualnej wojny państw Układu
Warszawskiego z krajami NATO. Wiedza Kuklińskiego na temat rozegrania
przez Moskwę przyszłego konfliktu,
nazywanego III wojną światową, była
niezwykle szeroka. Towarzyszyła
mu wówczas refleksja o kierunku
potencjalnych działań dwóch bloków
państw. Dostrzegał on dwa bardzo poważne zagrożenia. Pierwsze odnosiło
się do żołnierzy polskich. W przyszłej
wojnie Ludowe Wojsko Polskie miało
być „mięsem armatnim” – 600 tyś.
żołnierzy, wyposażonych w broń atomową, miało uderzyć na Zachód, torując drogę wojskom sowieckim. Z kolei
drugie, znacznie poważniejsze, dotyczyło akcji odwetowej państw NATO,
które skierowałyby atak atomowy na
ziemie polskie. Ryszard Kukliński był
bardzo poruszony planami Moskwy.

Kwartalnik Fundacji Skarbowości

Te wszystkie czynniki, od posiadanej wiedzy, po doświadczenia „Praskiej Wiosny” czy Wybrzeża 1970,
spowodowały, że Ryszard Kukliński
postanowił nawiązać trwałą relację
z wywiadem amerykańskim. Jego
motywacja była prosta – uważał, że
poinformowanie Amerykanów o skali planów sowieckich może uchronić
Polskę i Polaków przez widmem atomowej rozgrywki mocarstw. Przekazane zaś informacje pomogą Stanom
Zjednoczonym odpowiednio reagować

na działania ZSRR, a także wpłyną
na opracowanie pokojowego planu
nacisku, a nawet demontażu Bloku
Wschodniego. Determinacja Kuklińskiego w tym zakresie nie opierała
się jedynie na dokumentach i pozyskanych informacjach. Miał on to (nie)
szczęście, że jako jeden z nielicznych
oficerów Sztabu Generalnego, widział
silosy i głowice atomowe umiejscowione przez Sowietów w Bornem Sulinowie. To bez wątpienia wzmocniło
jego przekonanie o konieczności skontaktowania się ze stroną amerykańską. Pierwotnie myślał o utworzeniu
grupy oficerów, którzy nawiązaliby
współpracę z Waszyngtonem. Uznając
jednak, że jest to zbyt ryzykowne –
postanowił samodzielnie zgłosić się
do CIA.

niem przez niego 35 tys. dokumentów.
W tym okresie rozpoczyna się dla niego samotna misja, którą prowadzi pod
pseudonimem Jack Strong. Współpraca z CIA towarzyszy rozwojowi jego
kariery w Sztabie Generalnym. Kukliński zostaje szefem Oddziału Planowania Obronno-Strategicznego. Jest
w tym czasie sekretarzem delegacji
polskiej na posiedzeniach Układu Warszawskiego. Co więcej – otrzymuje
funkcję oficera łącznikowego między
Ludowym Wojskiem Polskim, a Armią
Czerwoną. Z roku na rok pozycja Kuklińskiego w ramach amerykańskiego wywiadu wzrasta. Wartość przekazywanych przez niego informacji
jest tak znacząca, że centrala CIA od
1973 roku zaczyna uznawać polskiego
pułkownika za agenta o szczególnym
znaczeniu. Rok później współpraca J.
Stronga uzyskuje klauzule najwyższej
tajności. Informacje od Kuklińskiego
mogli wówczas otrzymywać jedynie
Prezydent Stanów Zjednoczonych
i grupa 6 osób z CIA. Kolejne miesiące obfitują w przekazywanie nowych
materiałów i informacji. W tym okresie,

Wywiad amerykański
Współpracę z wywiadem amerykańskim rozpoczął w 1971 roku. Trwająca
9 lat operacja konspiracyjna Ryszarda
Kuklińskiego zaowocowała przekaza-

Maj 1998, płk. Ryszard Kukliński w Gdańsku ogląda swój jacht. Fot. Maciej Kosycarz/KFP
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Nie zgadzał się z rolą, jaką mają odegrać polscy żołnierze, a także ludność
cywilna. Wiedział bowiem, że to Polacy, wraz z Czechami i Słowakami, będą
w ostateczności głównymi ofiarami
potencjalnego konfliktu zbrojnego.
Wiedział też, że NATO, w tym głównie Stany Zjednoczone, nie skieruje
swoich działań na teren ZSRR, bo oba
mocarstwa zrobią wszystko by chronić
własne terytoria. Teatrem walki miała być Europa Środkowo-Wschodnia,
co sztabowcy w Moskwie dokładnie
zaplanowali.

głębiej w system „wojskowej arystokracji” ZSRR otrzymując dostęp do
najtajniejszych planów militarnych
Moskwy.
U progu lat 80. XX wieku gen. Jaruzelski powołuje Ryszarda Kuklińskiego do wąskiej grupy oficerskiej
przygotowującej plan wprowadzenia
stanu wojennego. Jest w tym czasie
zaufanym człowiekiem Jaruzelskiego
– specjalistą w rozwiązywaniu sztabowych problemów operacyjnych.
Posiadane informacje, a także dostęp
do wielu dokumentów, pozwala mu
na przekazanie za ocean ważnych
danych o przygotowywaniu zamachu
z 13 grudnia 1981 roku.
Zanim jednak gen. Jaruzelski ogłosił wprowadzenie stanu wojennego,
nastał dla Ryszarda Kuklińskiego
ciężki okres. W listopadzie 1981
roku podniesiono alarm w Sztabie
Generalnym o przecieku informacji
na Zachód. Wizja dekonspiracji Kuklińskiego stała się coraz bardziej realna.
Amerykanie postanawiają działać. Jack
Strong niszczy wszystkie tajne materiały i 7 listopada 1981 roku rozpoczyna akcję ewakuacyjną na zachód. Po
trzech dniach kontrwywiad wojskowy orientuje się, że Ryszard Kukliński, wraz z rodziną, zniknął. Komuniści
rozpoczynają pościg za pułkownikiem.

u progu 1975 roku, Jack Strong tworzy
swoje opus vitae, czyli memoriał analityczny na temat wybuchu III wojny
światowej. W monograficzny sposób
opisuje on to, co motywowało go do
podjęcia współpracy z wywiadem
amerykańskim.

HISTORIA

U boku generała

Zasłużona emerytura?

Misja Kuklińskiego w drugiej połowie lat 70. XX wieku wciąż pozostaje
w ukryciu. Ilość przekazywanych dokumentów stanowi dla CIA niezwykłe
źródło informacji. Aż trudno uwierzyć,
że w tym samym czasie pułkownik
wciąż pnie się po szczeblach kariery
w Ludowym Wojsku Polskim. Przełożeni wysyłają go w 1976 roku na
kursy do Moskwy, które udaje mu
się ukończyć bez zdekonspirowania
przez KGB. Po powrocie aklimatyzuje
się w otoczeniu gen. Wojciecha Jaruzelskiego. Jako jeden z najbliższych
współpracowników generała ma
dostęp do wielu tajnych informacji.
Dzięki tej znajomości wnika jeszcze

Ryszard Kukliński wraz z rodziną
ukrył się w Stanach Zjednoczonych.
Już w lutym 1982 roku Dyrektor CIA
wnioskował do Prezydenta Reagana
o najwyższe odznaczenie państwowe dla pułkownika. Wskazywał on,
że „nikt na świecie, w ciągu ostatnich
40 lat, nie zaszkodził komunizmowi
jak ten Polak […] przyczynił się on do
utrzymania pokoju”. Uznanie i podziw
strony amerykańskiej nie korelowało
z nastrojami w Warszawie. W 1984
roku Sąd Wojskowy skazał Kuklińskiego na karę śmierci, choć nie dopatrzył

się materialnych korzyści w związku
z jego współpracą z CIA.
Przełom 1989 roku nie skutkuje rehabilitacją pułkownika Kuklińskiego.
Dopiero sześć lat później uchylony zostaje wyrok z lat 80. XX wieku. W tym
samym czasie Prokuratura Wojskowa
rozpoczyna nowe śledztwo przeciwko
zdradzie PRL przez Ryszarda Kuklińskiego. Pod naciskiem środków masowego przekazu temat ten zostaje
nagłośniony i ostatecznie prokuratura,
pod presją opinii publicznej, umarza
postępowanie w roku 1997. W międzyczasie dochodzi do rodzinnej tragedii.
Na przestrzeni kilku miesięcy 1994
roku giną w niewyjaśnionych okolicznościach dwaj synowie pułkownika.
Sam Ryszard Kukliński mieszka na
Florydzie aż do swojej śmierci, której
przyczyną był udar mózgu. Jego urna
znajduje się na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie.

Zakończenie
O gen. Kuklińskim należy rozmawiać.
Trzeba zadawać trudne pytania i patrzeć na jego życie z różnych perspektyw. Co więcej – można oczywiście
w zupełnie różny sposób oceniać jego
wybory, które
zapewne na lata pozostaną kontrowersyjne dla wielu osób. Ostatnie lata
obfitują jednak w przywracanie społecznej pamięci o postaci Ryszarda Kuklińskiego. Głośny film fabularny JACK
STRONG, działalność Izby Pamięci jego
imienia, a także pośmiertne mianowanie go generałem brygady wskazują
na kierunek w jakim nasze państwo
i wiele grup społecznych chcą kreślić
narrację o jego życiu i dokonaniach.
Michał Dworski
Doktorant Instytutu
Historii, student
prawa, KUL

Projekt pod nazwą STRAŻNIK PORANKA – rewitalizacja jachtu gen. Kuklińskiego można wspierać:
1. Przekazując dowolna darowiznę na konto
Fundacji Skarbowości:
83 1240 1183 1111 0000 1291 2865
1221 tytułem: 254. STRAŻNIK PORANKA
– rewitalizacja jachtu gen. Kuklińskiego
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2. Przekazując dowolną darowiznę online:
www.fundacjaskarbowosci.pl/przekazdarowizne cel szczegółowy: 254.
STRAŻNIK PORANKA – rewitalizacja
jachtu gen. Kuklińskiego
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3. Wysyłając SMS-a o treści:
WSPIERAM.254 pod numer 72 601
(koszt: 2,46 z VAT, regulamin:
www.fundacjaskarbowosci.pl)

Kwartalnik Fundacji Skarbowości

ma głęboki sens
i znaczenie
Wywiad z ks. kpt. jacht.
Andrzejem Jaskułą,
kaphornowcem
– pomysłodawcą
i założycielem
Chrześcijańskiej Szkoły
pod Żaglami

W 2001 roku generał Ryszard Kukliński
przekazał swój jacht Chrześcijańskiej
Szkole pod Żaglami, której prezesem
jest ks. prałat od 20 lat. Z historycznego punktu widzenia to dar wyjątkowy,
wspomnienie niezwykłego człowieka,
„żywa, pływająca historia”. Doskonała lekcja odwagi dla młodzieży. CSPŻ
robi wszystko, aby ta lekcja była nadal
żywa, bo w ten sposób najlepiej trafia
do serc młodych ludzi i... pozostaje na
zawsze. Aby jednak jacht, po tylu latach
użytkowania, mógł bezpiecznie pływać
i służyć młodzieży wymagał generalnego remontu i CSPŻ podjęła to wyzwanie.
Na czym polegały dotychczasowe
prace remontowe i na jakim są one
obecnie etapie?
Dotychczasowe prace remontowe polegały na oczyszczeniu kadłuba, demontażu pokładu wraz z nadbudówką,
wyjęciu silnika i usunięciu zużytych elementów wyposażenia. Niestety na kolejny etap remontu zabrakło funduszy.
Jaki jest ogólny koszt rewitalizacji
takiego jachtu? Ile jeszcze
potrzeba funduszy, aby zakończyć
remont i aby jacht był gotowy do
wypłynięcia?
Niestety koszty rewitalizacji tak starego jachtu są ogromne. Inspektor z Urzędu Morskiego opracowuje zalecenia dla
przywrócenia jednostce uprawnień do
żeglugi po wszystkich wodach świata. Wstępna ocena szkutnicza to ok.
800 000 zł. Doliczyć też trzeba nowe
wyposażenie, silnik i żagle.

Jakie plany Chrześcijańska Szkoła
Pod Żaglami wiąże z jachtem
generała?

HISTORIA
STRAŻNIKA PORANKA
1965 r. – budowa jachtu typu opal przez
Gdańską Stocznię Jachtową im. Josepha Conrada dla Wojskowego Klubu
Jachtowego „Kotwica”

Planujemy, aby jacht po remoncie
stacjonował na polskim wybrzeżu,
przypominając bohaterskie czyny
gen. Kuklińskiego i aby był dostępny
do zwiedzania dla każdego, kto zechce
„dotknąć żywej historii”. Natomiast
podczas rejsów stażowych na pokładzie jachtu młodzież ma zdobywać nie
tylko kolejne stopnie żeglarskie, ale
też uczyć się postawy patriotycznej,
a w odwiedzanych krajach świadczyć o tożsamości swojej Ojczyzny.
Na zakończenie roku 100-lecia Niepodległości pragniemy wyruszyć na
ŚDM do Panamy. Życzeniem wdowy
po generale było odwiedzenie Polonii
amerykańskiej. Może kiedyś wypełnimy jej testament.

Listopad 1980 – właścicielem jednostki
staje się płk Ryszard Kukliński
Konfiskata jachtu wyrokiem sądu
z 1984 r. po ucieczce płk Kuklińskiego
do USA i użytkowanie jachtu przez
Yacht Klub Polski w Gdyni
1.10.1997 r. zakup kadłuba jachtu płk.
Kuklińskiego od Yacht Klub Polski
w Gdyni przez Wytwórnię Klejów
i Zapraw Budowlanych „Atlas”
24.06.1999 r. przekazanie umową
darowizny wyremontowanego jachtu
płk. Ryszardowi Kuklińskiemu przez
Wytwórnię Klejów i Zapraw Budowlanych „Atlas”
5.11.2001 r. – przekazanie przez Ryszarda Jerzego Kuklińskiego aktem
notarialnym w formie darowizny
pełnomorskiego jachtu „OPAL II”
„Chrześcijańskiej Szkole pod Żaglami”

To piękne i szczytne cele. Ma ks.
prałat w Fundacji Skarbowości
sprzymierzeńców. Z wielkim
entuzjazmem wspieramy
ten projekt, który jest bliski
wartościom, jakie Fundacja realizuje
na co dzień. No i ta piękna nazwa:
STRAŻNIK PORANKA, nawiązująca
do wypowiedzi patrona Fundacji
św. Jana Pawła II: „Bądźcie
strażnikami poranka, czuwającymi
u progu trzeciego tysiąclecia...”

Listopad 2001 – wrzesień 2002 remont
jachtu w Gdańsku po dwuletnim staniu na nabrzeżu, „pod chmurką”
21 września 2002 r. – uroczyste
poświęcenie i nadanie imienia s/y
„Strażnik Poranka” na Matławie
w Gdańsku
28.06.-23.09.2003 r. 5-etapowy rejs
dookoła Europy.
Październik 2003 r. dotarcie jachtu do
zamorskiej bazy szkoleniowej „Chrześcijańskiej Szkoły pod Żaglami” na
wyspie Iż w Chorwacji

Zapraszamy Skarbowców
do włączenia się w to piękne
i wartościowe przedsięwzięcie.
Mamy w tej chwili jedyną i wyjątkową
okazję, aby w ramach projektu
realizowanego przez Fundację –
SKARBOWCY dla NIEPODLEGŁEJ,
włączyć się w realizację tego celu
i na stałe zapisać się w historii jako
grupa zawodowa, która z okazji 100
rocznicy odzyskania przez Polskę
Niepodległości wsparła tak piękny
projekt.

10.2003 r. – 06.2015 r. służba na Adriatyku; jacht jako jednostka flagowa
CSpŻ służy do rejsów stażowych,
w których bierze udział młodzież polska i polonijna (20 rejsów stażowych,
111 członków załogi młodzieżowej,
20 000 Mm)
06.06. – 27.09. 2015 r. – 9-etapowy
rejs powrotny „Strażnika Poranka”
do Polski (48 członków młodzieżowej
załogi)
09.2015 – 07.2017 r. postój w Marinie
Gdańsk (bezskuteczne poszukiwanie
przez CSpŻ środków tak budżetowych, jak i od prywatnych sponsorów
na rewitalizację jachtu)

Prosimy wszystkich, którym jest drogi
„honor i Ojczyzna”, by pomogli przywrócić do eksploatacji słynnego opala.
Jacht stanowi także „memento”, że
w zamyśle niektórych, nasza polska
ziemia miała być areną militarnych
zmagań i imperialnych planów.

07.2017 r. – dzięki pomocy Pomorskiego
Związku Żeglarskiego jacht zostaje
odholowany do mariny w Błotniku,
gmina Cedry Wielkie
09.2017 r. – jacht zostaje przetransportowany do pobliskiej hali produkcyjnej firmy ACTIV, gdzie na koszt
firmy dokonano demontażu pokładu
i nadbudówki

Kibicujemy zatem z całego serca
i jeszcze raz zapraszamy do
włączenia się w realizację tego
niezwykłego przedsięwzięcia.

Na chwilę obecną nie ma żadnych
środków na kontynuację odbudowy
jednostki.

Wywiad przeprowadził Sławomir Dworski
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Patriotyczne
wychowanie
młodzieży

Związani ze Skarbowością

Święta miłości
kochanej Ojczyzny...

Ze wspomnień dzieciństwa wyłania się postać mojego
dziadka po kądzieli Władysława Gaszyńskiego.
Miałem niespełna dziesięć
lat kiedy zmarł. Mieszkał
we wsi Rzeszynek, parafia
Kościeszki na Kujawach,
gdzie uprawiał piętnastohektarowe gospodarstwo. Był powstańcem wielkopolskim oraz uczestnikiem bitwy warszawskiej i chociaż byłem
zbyt mały, aby wsłuchiwać się w dziadkowe opowieści kiedy
z rodzicami i siostrą przyjeżdżaliśmy na wieś, to okruchy
tych wspomnień zapadały w dziecięce serce. Z dumą pokazywał Wielkopolski Krzyż Powstańczy, który otrzymał
1958. Z bronią w ręku brał czynny udział w oswobodzeniu
Kruszwicy 5 i 6 stycznia 1919 r. a podczas walk o wyzwolenie
Inowrocławia został ranny w prawą rękę powyżej dłoni.
Jako inwalida został z tego powodu zwolniony do cywila.
Jednak nie przeszkodziło to dziadkowi, aby jako ochotnik
wziąć udział w bitwie warszawskiej 1920 r.

historii, której nie uczono w szkołach. Zaborcy, uzurpując
sobie prawo do nauczania, pozostawili Kościołowi niewielki
margines działalności oświatowej. Istniejące przy parafiach
podczas zaborów towarzystwa i organizacje uczyły polskiej
świadomości narodowej, uczyły pracy pozytywistycznej,
czyli pracy od podstaw. Pod pojęciem pracy organicznej
rozumiano stworzenie warunków do wszechstronnego
rozwoju społeczeństwa. Zakładano kółka rolnicze, czytelnie, towarzystwa śpiewacze, a wszystko po to, aby nie
ulec germanizacji, czy rusyfikacji. To tu kultywowano polską
tradycję, kulturę i historię. Nie było Polski na mapie Europy,
ale była w ludzkich sercach.
Kiedy odzyskaliśmy Niepodległość w 1918 roku mówiło się,
że wybuchła Polska, to też zapamiętałem z zasłyszanych
wtedy rozmów. Młode pokolenie tamtych dni patrzyło jak
to, co było dotychczas w sferze marzeń, stało się rzeczywistością. Jak ziarenka piasku zbierane z rozmów w domu
i ze spotkań w kościele, te okruszyny niesionej w sercach
polskości zmaterializowały się w heroicznym patriotyzmie,
który przed stu laty, a potem w kolejnych dramatycznych
dziejach naszej historii porywał nie tylko ludzi młodych do
walki w obronie niepodległości, a potem do pracy, aby tą
bezcenną zdobycz jak najmądrzej i jak najowocniej dla dobra
Ojczyzny zagospodarować. Świętując ten tak piękny i wyjątkowy jubileusz wpisujmy się w długi szereg bohaterów tego
stulecia, który tworzą tacy zwykli ludzie jak mój dziadek,
aż po takie wielkie postaci jak Marszałek Józef Piłsudski,
Stefan Kardynał Wyszyński, Jan Paweł II i wielu, wielu innych.

Wyjątkowy jubileusz 100 lecia odzyskania Niepodległości
przez naszą Ojczyznę w wielu polskich domach będzie okazją
do wspomnień, do spoglądania na pożółkłe fotografie, na
wzruszające pamiątki. To będzie wydobywanie z minionych
lat swoich przodków, a może nauczycieli bądź duszpasterzy,
którzy nie tylko wywalczyli niepodległość, ale dla tej umiłowanej Ojczyzny pracowali w trudnych latach budowania
państwowości. Oni także bronili tej bezcennej wolności,
którą całemu narodowi, a nie wybranym grupom przyniósł
rok 1918. Mój dziadek, młody kujawski rolnik, idąc walczyć
za Polskę, po 123 latach niewoli znowu wpisaną na mapę
Europy, pozostawił w domu młodą niedawno poślubioną
żonę Wiktorię. On jak tysiące jemu podobnych nie pytał, co ja
z tego będę miał. Powstała jak Feniks z popiołów Ojczyzna,
z dumą i wzruszeniem niesiona w sercach i na ustach POLSKA była w potrzebie. Zostawili domy, gospodarstwa i fabryki, ale także żony z dziećmi, narzeczone, starych rodziców.
Poszli. Idąc zaś musieli mieć świadomość,
że mogą nie wrócić. Z pewnością był w nich
strach i obawa. Mogę sobie wyobrazić jak
przy pożegnaniach płakały nie tylko dzieci, żony czy narzeczone, ale choć chcieli to
ukryć po ich policzkach także płynęły łzy.
Myślę, że nie było w ich ustach wielkich
i patetycznych słów. Nie wynieśli ze szkół
administrowanych przez zaborców patriotycznego wychowania. Co było siłą tych
młodych obrońców Ojczyzny? Był dom rodzinny i Kościół. Rodzice, a najczęściej matki
uczyły nie tylko pacierza, ale także polskiej
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Pierwszym utworem należącym do liryki patriotycznej
w czasie zaborów zaliczany jest tekst napisany w roku
1774 przez Ignacego Krasickiego. Może to te słowa, wciąż
żywe i aktualne, kierowały do walki młodych Powstańców
Wielkopolskich, którzy pożegnawszy najbliższych i ocierając
ostanie płynące po policzkach łzy przywoływali z pamięci: Święta miłości kochanej
Ojczyzny, Czują Cię tylko umysły poczciwe! Dla ciebie zajadłe smakują trucizny, Dla
ciebie więzy, pęta nie zelżywe. Kształcisz
kalectwo przez chwalebne blizny, Gnieździsz w umyśle rozkoszy prawdziwe. Byle
cię można wspomóc, byle wspierać, Nie żal
żyć w nędzy, nie żal i umierać.!
Ks. Kanonik Ryszard Pruczkowski
Duszpasterz Skarbowców
Diecezji Bydgoskiej
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Stare komórki zbieramy,
podopiecznych Fundacji wspieramy

Nagroda Prezesa Fundacji Skarbowości
dla jednostek skarbowych, które
potrafią się doskonale integrować
i „rozwijać skrzydła”

Iloraz ilości uczestników Mistrzostw
i przejechanych kilometrów do Wisły
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„„Potrzeba wielkiej
wyobraźni miłosierdzia,
aby przyjść z pomocą dziecku...”
św. Jan Paweł II

Amelka Skonieczna (4 latka)
Zespół di Georga, choroba Fallota
PODOPIECZNA 137

Możesz pomóc Amelce:
• Przekazując dowolną darowiznę
online: www.fundacjaskarbowosci.
pl/przekaz-darowizne/, cel szczegółowy: 137. Amelka Skonieczna
• Przekazując 1% podatku –
KRS 0000039541, cel szczegółowy:
137. Amelka Skonieczna

•W
 płacając darowiznę na subkonto nr:
93 1240 1183 1111 0010 6118 3246
tytułem: 137. Amelka Skonieczna
• Wysyłając SMS na numer 72 601
o treści WSPIERAM.137 (koszt SMS

2,46 zł z VAT). Regulamin: www.fundacjaskarbowosci.pl/akcja-wspieram-dobro-wraca

Julitka Plich (13 lat)
choroba nowotworowa
PODOPIECZNA 176

Możesz pomóc Maciusiowi:
• Przekazując dowolną darowiznę
online: www.fundacjaskarbowosci.
pl/przekaz-darowizne/,
cel szczegółowy: 176. Julita Plich
• Przekazując 1% podatku –
KRS 0000039541, cel szczegółowy:
176. Julita Plich

•W
 płacając darowiznę na subkonto nr:
82 1240 1183 1111 0010 6032 8486
tytułem: 176. Julita Plich
• Wysyłając SMS na numer 72 601
o treści WSPIERAM.176 (koszt SMS

2,46 zł z VAT). Regulamin: www.fundacjaskarbowosci.pl/akcja-wspieram-dobro-wraca

Maciej Badek (7 lat)

opóźnienie psychoruchowe po zakażeniu bakteryjnym
PODOPIECZNY 163

Możesz pomóc Maciusiowi:
• Przekazując dowolną darowiznę
online: www.fundacjaskarbowosci.
pl/przekaz-darowizne/,
cel szczegółowy: 163. Maciej Badek
• Przekazując 1% podatku –
KRS 0000039541, cel szczegółowy:
163. Maciej Badek
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•W
 płacając darowiznę na subkonto nr:
57 1240 1183 1111 0010 7745 7584
tytułem: 163. Maciej Badek
• Wysyłając SMS na numer 72 601
o treści WSPIERAM.163 (koszt SMS

2,46 zł z VAT). Regulamin: www.fundacjaskarbowosci.pl/akcja-wspieram-dobro-wraca

Kwartalnik Fundacji Skarbowości

choroba nowotworowa
PODOPIECZNY 109

Możesz pomóc Antosiowi:
•P
 rzekazując dowolną darowiznę online:
www.fundacjaskarbowosci.pl/przekaz-darowizne/,
cel szczegółowy: 109. Antoni Kłos
• Przekazując 1% podatku – KRS 0000039541,
cel szczegółowy: 109. Antoni Kłos
•W
 płacając darowiznę na subkonto nr:
41 1240 1183 1111 0010 6032 8545
tytułem: 109. Antoni Kłos
• Wysyłając SMS na numer 72 601 o treści
WSPIERAM.109 (koszt SMS 2,46 zł z VAT). Regulamin:
www.fundacjaskarbowosci.pl/akcja-wspieram-dobro-wraca

Paweł Kraszkiewicz (14 lat)
zapalenie poprzeczne rdzenia kręgowego
PODOPIECZNY 225

Możesz pomóc Pawełkowi:
•P
 rzekazując dowolną darowiznę online:
www.fundacjaskarbowosci.pl/przekaz-darowizne/,
cel szczegółowy: 225. Paweł Kraszkiewicz
• Przekazując 1% podatku – KRS 0000039541,
cel szczegółowy: 225. Paweł Kraszkiewicz
•W
 płacając darowiznę na subkonto nr:
03 1240 1183 1111 0010 7412 4278
tytułem: 225. Paweł Kraszkiewicz
• Wysyłając SMS na numer 72 601 o treści
WSPIERAM.225 (koszt SMS 2,46 zł z VAT). Regulamin:
www.fundacjaskarbowosci.pl/akcja-wspieram-dobro-wraca

Antek Pochopin (13 lat)

krwiak mózgu i tętniaki z ogniskami rozsianymi w mózgu
PODOPIECZNY 221

Możesz pomóc Antkowi:
•P
 rzekazując dowolną darowiznę online:
www.fundacjaskarbowosci.pl/przekaz-darowizne/,
cel szczegółowy: 221. Antek Pochopin
• Przekazując 1% podatku – KRS 0000039541,
cel szczegółowy: 221. Antek Pochopin
•W
 płacając darowiznę na subkonto nr:
52 1240 1183 1111 0010 7357 0205
tytułem: 221. Antek Pochopin
• Wysyłając SMS na numer 72 601 o treści
WSPIERAM.221 (koszt SMS 2,46 zł z VAT). Regulamin:
www.fundacjaskarbowosci.pl/akcja-wspieram-dobro-wraca

Kwartalnik Fundacji Skarbowości
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Antoś Kłos (9 lat)

pożegnanie

Robert

Poznałem Roberta (dalej nazwanym Robasem) w 1994r.,
gdy razem zaczęliśmy pracę w UKS w wydziale osób
prawnych. Praca była uporządkowana i systematyczna.
Zaczęliśmy pracę w podobnym czasie i pracowaliśmy dla
dobra budżetu. W 1998r. pojechaliśmy jako żółtodzioby
na XIV ogólnopolski rajd skarbowców i w Piotrkowie
Trybunalskim w piątek o 19:00 organizatorzy zapytali
się, czy zaśpiewamy piosenkę rajdową. Popatrzyliśmy po
sobie z negacją, gdy Robas powiedział „OK”. W ciągu pół
godziny napisał tekst, rozpisał na cztery kartki i rozdał
nam abyśmy zapoznali się z tekstem (strona obok).

Krótkie spodenki, skóry i okulary to przez 20 lat była wizytówka ekipy z Poznania. Na festiwalu tak się piosenka
z podobała, że wygraliśmy organizację XV ogólnopolskiego
rajdu skarbowca w Poznaniu a dokładniej w Błażejewku
koło Poznania. Impreza była przednia i Robas był osobą
jedną z kilkorga, które organizowały z pietyzmem ten rajd.

W dniu 13.03.2018 r. pojechałem do Robasa do szpitala.
Był wychudzony, oddychał ciężko, podłączony był pod tlen
i aplikowano mu morfinę. Lekarze stwierdzili, że Go nie
boli ale nic już nie można zrobić, medycyna okazała się już
bezradna. Gdy byłem wtedy w szpitalu to Robas powiedział
jedno zdanie „Dawidku otwórz okno” tylko tyle albo aż tyle.
O 22:00 Magda żona Robasa, gdy ponownie przyjechałem
do szpitala, powiedziała, że śpi i stan się nie zmienił.

Robas zawsze miał lekkie pióro i w pracy często pisał
śmieszne wierszyki z tytułu imienin, urodzin, odejścia na
emeryturę, przychodziło mu to zawsze bardzo lekko. Potem
były kolejne rajdy, organizacja grupy siatkarskiej, spotkania
no i oczywiście praca, zawsze razem ze śmiechem, radością,
akceptacją.

W dniu 14.03.2018 r. o godz. 9:00 Magda zadzwoniła, że
Robas odszedł w ciszy i spokoju. Wiadomość rozeszła się
lotem błyskawicy, wszyscy poczuli ogromny i wielki smutek,
nie taki, że no odszedł, tylko to straszne, że odszedł.

W międzyczasie Robas przeniósł się do innego wydziału
a później do Izby Skarbowej w Poznaniu, co nie przeszkadzało, że spotykaliśmy się systematycznie i omawialiśmy
sprawy służbowe jak i prywatne, było wiele śmiechu i radości podczas tych spotkań.

Na cmentarzu podczas uroczystości pogrzebowych w dniu
21.03.2018 r. zjawił się tłum ludzi z Poznania i całej Polski
aby pożegnać Robasa.
Robas kochał życie i czerpał je garściami, był super kompanem i fajnym gościem, dało się Go lubić, miał dar rozprzestrzeniania wokół siebie aury dobrego samopoczucia.

Łączyła mnie z Robasem więź zrozumienia i oczekiwania
na kolejny rajd.

Zapamiętam Go jako szczerego kumpla, który przegrał
wojnę ale w międzyczasie wygrywał bitwy. Cześć Jego
Pamięci, będzie w naszych sercach, zasłużył na to.

W maju 2014 r. niepokojące oznaki, rozpoznanie rak jelita
grubego ale operacja usunęła według lekarzy złośliwe tkanki. Następna operacja i szok jelito zszyte rozerwało się, zapalenie otrzewnej, SEPSA i śpiączka farmakologiczna. Było
ciężko ale Robas wyszedł z tego lecz już nigdy nie wrócił
do zdrowia. Po drodze wysiadła nerka, powstawały skrzepy, hemoglobina drastycznie malała. Ale Robas cały czas
miał humor i nie pokazywał jak jest poważnie chory. Wiele
miesięcy nie mógł nic jeść i był karmiony farmakologicznie.
Wielu by odpuściło ale nie Robas, wystarczy stwierdzić, że
Profesor, który opiekował się Robasem przez ostatnie pół
roku, stwierdził, że w swojej 30 letniej praktyce lekarskiej
nie poznał takiej determinacji do chęci życia jak u Robasa.
Niestety ciało zaczęło się poddawać, Robas nie lecz z dnia
na dzień w marcu 2018r. było coraz gorzej.
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Dawid Habelar,
Przyjaciel Roberta, SkarboWolontariusz
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roDzina
roberta
W marcu br pożegnaliśmy
Podopiecznego Fundacji Skarbowości
– Roberta Matuszkiewicza, IAS Poznań.
Wokół Roberta zgromadziła się
niezwykła wspólnota LUDZI DOBREJ
WOLI. Dziękujemy wszystkim, którzy
w jakikolwiek sposób włączyli się
w pomoc i wsparcie naszego kolegi
i Jego Rodziny. Dzięki Waszej wrażliwości
Robert wiedział, że nie jest sam…
Niech odpoczywa w spokoju…

XIV ogólnopolski rayd skarbowców „Borki 1998”
(Melodia: hej podskocyła , hej zaśmiała się….)
Wszystkim ludziom dobrej woli, tym którzy mnie znają jak i tym nieznajomym a jednak
bliskim, za wymierne – materialne wsparcie jak i za zwykłe słowa, gesty solidarności w mojej
nie najweselszej sytuacji walki z przebrzydłym i złośliwym raczyskiem bardzo, bardzo
dziękuję.

Borki

Już dwa lata toczy się ten bój pożerając bardzo wiele czasu i naprawdę dużych pieniędzy.
Ta walka trwa a ja ani nikt inny nie jest w stanie przewidzieć jej, oby optymistycznego końca
czy obliczyć wysokość kwoty jaka potrzebna mi będzie na kontynuowanie leczenia lekiem
cetuximab.

Hej piękne borki, hej gęste lasy
Cieszy nas luzik i wywczasy
Dotychczasowa seria jedenastu wlewów cetuximabu kosztowała 53.000 złotych. Jestem
Hej
wódka,
wódka
zmrożona
w trakcie
serii cudna
drugiej, nie mogąc
w żaden sposób
przewidzieć ile
jeszcze będzie ich
potrzebnych.
Wisi nam praca oraz żona.
Ta sytuacja sprawia, że chcąc, nie chcąc muszę Was prosić o dalsze wsparcie, co

Wszystkich Darczyńców, którzy
przekazali 1% podatku za rok 2017 dla
Roberta Matuszkiewicza informujemy,
że zebrane fundusze zostaną
przekazane Rodzinie, która pozostaje
pod opieką Fundacji.

niniejszym, w ten właśnie sposób czynię.

Hej nasze domki, piękne salony
Z pozdrowieniami Robert Matuszkiewicz (IS w Poznaniu)
Daleko
stąd są nasze żony
Daleko ciotki, daleko matki
A więc przytulcie nas dzierlatki.

My wam się zaraz tu odwdzięczymy
Wódkę i piwo postawimy
I na popicie też coś znajdziemy
Potem do łóżka zaciągniemy.

Osierocone dzieci Roberta można nadal
wspierać za pośrednictwem Fundacji
Skarbowości im. Jana Pawła II:

Noc szybko minie, kac nam zostanie
Wieczorem nowe balowanie
Przyjdzie niedziela czas pożegnania
To będzie koniec rajdowania.

1. P
 rzekazując dowolną darowiznę
online: Cel szczegółowy:
173. Dzieci Roberta Matuszkiewicza
2. Przekazując 1% podatku –
KRS 0000039541. Cel szczegółowy:
173. Dzieci Roberta Matuszkiewicza

Hej szumi w głowie, hej trzeszczą kości
My dostarczymy wam radości
Gdy koniec rajdu wreszcie nastanie
Niejeden mąż wasz się załamie.

3. W
 płacając darowiznę na subkonto nr
57 1240 1183 1111 0010 6706 1221
Z dopiskiem 173. Dzieci Roberta
Matuszkiewicza

Minie czas jakiś hej miną lata
Synek zapyta, gdzie jest tata
A wy wspomnicie ten czas kochania
I przyjedziecie do Poznania.

4. Wysyłając SMS pod numer 72 601
o treści WSPIERAM.173 (koszt SMS 2,46 zł

z VAT). Regulamin: www.fundacjaskarbowosci.pl/
akcja-wspieram-dobro-wraca

Trudno utrzymać jest dziecko z renty
A skąd tu wziąć na alimenty
Wszak pracujemy tylko w skarbówce
A więc walnijmy se po lufce.
Kwartalnik Fundacji Skarbowości
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PODZIĘKOWANIE

podziękowanie

Kochani

„„Jeśli ktoś
prosi nas
o pomoc,
to znaczy,
że jesteśmy
jeszcze coś
warci...”

6 grudnia 2016 r. Marek wrócił do Polski po
wypadku, któremu uległ w marcu 2016 r. w czasie
zamachu terrorystycznego w Belgii. Czas od
powrotu Marka do kraju był jednocześnie
i cudowny i potwornie trudny. Ale jedno
jest pewne, w tym czasie stan Marka uległ
radykalnym zmianom, terapeuta określił to jako
przepaść między tym, co było, a tym co jest.

Początkowo Marek co 4 godziny musiał mieć zmieniane
pozycje ciała i musiał być obkładany poduchami tak, by
ciało się nie stykało, aby nie porobiły się odleżyny. Potem
sam zaczął obracać się na boki. To był wielki postęp. Za jakiś
czas z wózka inwalidzkiego dostosowanego dla całkowicie
niesprawnej osoby, przesiedliśmy się na zwykły wózek – taki
bez podparcia na głowę i z obręczami -którym Marek szybko
nauczył się sam poruszać. To było dla Niego jak wyzwolenie,
mógł pojechać tam gdzie sam chciał, a nie gdzie zawieźli go
inni. Równolegle były pionizacje, początkowo przy udziale
dwóch terapeutów. Tu moja siostra nawet niedawno wspominała, jak była świadkiem takich
zajęć, jeden terapeuta trzymał
tułów, a drugi zabezpieczał
nogi tak, by Marek mógł utrzymać równowagę. Wszystko
to było dla Marka ogromnym
wysiłkiem. Jego wzrok czasem
wręcz błagał o pomoc i wyzwolenie z tych katuszy. Szczerze
mówiąc ja sama często nie
umiałam uczestniczyć w tych
zajęciach, było to dla mnie zbyt
trudne..., ale Marek walczył. Takich potwornie trudnych chwil
było bardzo wiele, ale potem
były też pierwsze kroki, przełykanie coraz bardziej różnorodnych pokarmów... Każdego
dnia w ciągu tego roku Marek
walczył i walczy nadal. Dziś
sam jest w stanie zjeść kanapki
i obiad. Na każdej godzinie rehabilitacji funkcjonalnej chodzi
sam – jest tylko asekurowany,
a na ćwiczeniach z psychologiem dodaje, odejmuje dwucyfrowe liczby i pisze wyrazy. Cóż
może nie wszystkim wydaje się
to osiągnięciem, ale uwierzcie
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mi to najcięższa i najtrudniejsza walka jaką może podejmować człowiek, to walka z samym sobą, to uczenie się
wszystkiego od nowa. Przed nami najtrudniejsze zadanie,
przywrócenie mowy. Logopedka jest z Marka bardzo dumna, sama mówi, że łza się jej kręci w oku jak wspomina od
czego zaczynali, a jak jest dziś. Wszyscy czekamy na głos
i na pierwsze słowa, bo Marek mówi sylabami, ale na dziś
bezdźwięcznie.
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stosowanie różnych typów terapii daje szanse na poprawę,
która u Marka na pewno już jest widoczna! Kochani, walczymy o więcej. Serdecznie dziękujemy Prezesowi Fundacji
Skarbowości oraz wszystkim jej pracownikom za ciągłą
opiekę nad nami, za słowa otuchy i wsparcia, za zaangażowanie i ciągle nowe pomysły. Cudnie, że jesteście!!!!! Kochani
boję się, że brak finansów mógłby oznaczać konieczność
przerwania rehabilitacji Marka, dlatego proszę, pamiętajcie
o nas i o naszej ciągłej walce
Prosimy, bądźcie z nami, bo Wasza obecność i Wasze wsparcie daje nam siły i możliwość dalszej walki.

Zbieranie funduszy i organizowanie akcji w czasie przeróżnych imprez to również zasługa Fundacji Skarbowości, która
jest z nami już od dnia następnego po wypadku Marka na
lotnisku w Zaventem. Od 6 grudnia 2016 r. do dziś to ze środków zgromadzonych na koncie Fundacji finansujemy całą
rehabilitację Marka. Miesięcznie to około 20 000 zł. Za ten
rok to w sumie ponad 200.000 zł. Koszt przeogrooomny!!!!
Gdyby nie wsparcie Wasze i Fundacji Skarbowości, Marek
nie miałby szans na powrót do sprawności. Dzięki zebranym środkom finansowym Marek w klinice rehabilitacyjnej
uczestniczy, prócz zajęć w zakresie terapii funkcjonalnej,
w zajęciach z psychologiem, z logopedą i w zakresie dysfagii
i komunikacji. Celem przywrócenia funkcji mięśni twarzy
stosowana jest również terapia Morales. Tylko jednoczesne

Marek, Katarzyna i Mikołaj Rembiasz

Marka Rembiasza (UC-S Kraków), można można wspierać:
1. Przekazując dowolną darowiznę online: www.fundacjaskarbowosci.pl/przekaz-darowizne
2. Wpłacając dowolną kwotę na subkonto Fundacji Skarbowości:
57 1240 1183 1111 0010 6706 1221 cel szczegółowy:
186. Marek Rembiasz
3. Przekazując 1% podatku – KRS 0000039541 z dopiskiem
186. Marek Rembiasz
4. Wysyłając sms-a o treści: WSPIERAM.186 pod numer
72 601 (koszt: 2,46 z VAT, regulamin: www.fundacjaskarbowosci.pl)

Ja nie narzekam
W życiu staram się „iść pod prąd” – jakby na przekór chorobie i tym, którzy myślą, że jak zaczną ubolewać nade
mną czy nad sobą albo się skarżyć to będzie im łatwiej...
Jednak narzekanie nie pomoże w niczym osobom, z którymi rozmawiam,znajomym,przyjaciołom, rodzinie ani tym
bardziej mi. Dlatego sama wymagam od siebie, aby zbytnio
nie rozmyślać o tym, co boli, ale iść do przodu, pod prąd –
cieszyć się tym, co mam. Pomagają mi w tym wspaniali
ludzie, którzy są przy mnie – wspierają, prowadzą pod rękę,
niekiedy pożartują, a czasem pomilczą czy po prostu się
pomodlą. Nie mam więc na co narzekać. Jan Paweł II mówił,
że „musimy od siebie wymagać, nawet gdyby inni od nas nie
wymagali” – i choć nikt mnie nie zmusza do uśmiechu na
twarzy i nie stawia przede mną znaków: zakaz narzekania
– sama dobrze wiem, że tak jest lepiej.
Beata Kozłowska, MF. Choruje na stwardnienie rozsiane

Aby pomóc Beacie możesz:
1. Przekazać dowolną darowiznę online podając cel szczegółowy:
129. Beata Kozłowska BLUMIL
2. Przekazać

dowolną darowiznę na indywidualne subkonto Beaty:
51 1240 1183 1111 0010 7451 1414
3. Przekazać 1% KRS 0000039541 cel szczegółowy:
129. Beata Kozłowska BLUMIL
4. Wysyłać sms-a o treści WSPIERAM.129 pod nr 72 601
(2,46 z VAT) Regulamin: www.fundacjaskarbowosci.pl

Kwartalnik Fundacji Skarbowości
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podopieczni

Kochani, to naprawdę bardzo długa droga, którą udało
nam się pokonać przez ten rok. Wszystko to było i jest
możliwe dzięki temu, że Marek ma odpowiednie warunki
powrotu do sprawności, czyli Kochani dzięki Wam, dzięki
Waszemu wsparciu. Chcielibyśmy Wam za wszystko bardzo
serdecznie podziękować. I tym którzy osobiście, każdego
dnia pomagają nam w różny sposób i są z nami w najbardziej nieoczekiwanych i nieprzewidywalnych sytuacjach,
jak również anonimowym darczyńcom, którzy tak czynnie
włączają się w naszą sprawę.

CSR

Najlepsze

UBEZPIECZENIE
grupowe na życie
dla pracowników KAS
Firma Assiduus w porozumieniu z Fundacją
Skarbowości im. Jana Pawła II wynegocjowała
z towarzystwem AXA najlepsze warunki
ubezpieczenia grupowego dla pracowników
Krajowej Administracji Skarbowej,
współmałżonków, partnerów oraz dorosłych dzieci.
Ubezpieczenia dostosowane indywidualnie do potrzeb
Twoich i Twoich bliskich zapewnią Ci spokój, bezpieczeństwo i ochronią przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń
losowych.

Co zyskujesz dzięki ubezpieczeniu
w AXA za pośrednictwem
ASSIDUUS Investment Partner?
Co wyróżnia ubezpieczenie
grupowe na życie w AXA?

•W
 ysokie sumy ubezpieczenia.
•S
 zybką wypłatę świadczeń.
•P
 rofesjonalne wsparcie w procesie
likwidacji szkód.
•D
 ostęp do programu rabatowego.
•M
 ożliwość korzystania z bezpłatnych porad
doradcy finansowego ASSODUUS

• A XA jako jedyne Towarzystwo w Polsce zmieniła
niekorzystną definicję trwałego uszczerbku na zdrowiu na zwykłe uszkodzenie ciała, dzięki temu klienci
AXA otrzymują odszkodowanie również za drobne
urazy takie jak: zranienia, lekkie oparzenia, siniaki.
Minimalne odszkodowanie wynosi 0,5%. Wypłaty
następują natychmiast po zdarzeniu bez konieczności zakończenia leczenia.

Wiele innych świadczeń dodatkowych

Możliwość dodatkowego indywidualnego wyboru sum ubezpieczenia oraz zakresów świadczeń do podstawowego
NAJWAŻNIEJSI SĄ LUDZIE
ubezpieczenia grupowego.
• Karta medyczna – dostęp do lekarzy pierwszego
kontaktu, pakiet lekarzy specjalistów AXA 24 świadJak się ubezpieczyć?
czenia medyczne i opiekuńcze w razie nieszczęśliwego wypadku oraz na skutek nagłej choroby.
• Wypełnić deklarację przystąpienia do ubezpiecze• Możliwość rozszerzenia ubezpieczenia oraz zania grupowego – do pobrania u opiekuna projektu:
kresów świadczeń o dodatkowe świadczenia wg.
Dorota Werkowska, Mariusz Geppert
indywidualnych potrzeb
•O
 ddać deklarację do swojej IAS
• Pobyty w szpitalu od pierwszych minut, także wskuDLA NAS
tek choroby.

Wypłata następuje .........
DLA NAS
NAJWAŻNIEJSI SĄ LUDZIE

Chesz wiedziec więcej? Zadzwoń do opiekuna projektu:
Dorota Werkowska, tel.: 535 946 323, d.werkowska@assiduus.pl;
Mariusz Geppert, m.geppert@assiduus.pl
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CSR

PKU
broker
wspiera
Fundację
Skarbowości

• W roku szkolnym 2017/2018 ubezpieczyliśmy
ponad 3000 dzieci, młodzieży oraz studentów
od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
• Wdrożyliśmy i obsługujemy dwa autorskie
programy dedykowane pracownikom KAS:
ubezpieczenie Odpowiedzialności Majątkowej
funkcjonariuszy publicznych oraz Ubezpieczenie Regularnych Darczyńców Fundacji Skarbowości
• Profesjonalnie, kompleksowo i aktywnie likwidujemy szkody oraz prowadzimy infolinię, gdzie
doradzamy w sprawach ubezpieczeniowych
• Negocjujemy dodatkowe zniżki na ubezpieczenia prywatnych samochodów, mieszkań
i sprzętu sportowego pracowników KAS

Co nas wyróżnia?

• Stworzyliśmy platformę internetową
do obsługi ubepieczeń:
fundacja.pkubezpieczenia.com

• n owoczesna platforma internetowa
gwarantująca szybkie i wygodne zawarcie ubezpieczenia - online - zakończone możliwością natychmiastowego
wydruku certyfikatu potwierdzającego
ubezpieczenie
• szeroki zakres ubezpieczeń z możliwością dodatkowego rozszerzenia ochrony
ubezpieczeniowej dostosowane do indywidualnych potrzeb
• profesjonalne wsparcie prawne opiekuna
projektu w procesie likwidacji szkód

Kontakt:
tel.: (+48) 668-468-516, (61) 674-06-60
pkubezpieczenia.com
biuro@pkubezpieczenia.com
ul. Langiewicza 4/5
61-502 Poznań
facebook.com/PKUbroker

Chesz wiedziec więcej? Zadzwoń do opiekuna projektu:
Piotr Kęsicki, Jacek Prażyński, tel.: (+48) 534 550 712,
nnw@pkubezpieczenia.com.pl
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Mistrzostwa Polski Skarbowców

Kilogramy Dobra

Razem dla dzieci z autyzmem

Galeria artystyczno-charytatywna

Fiskuś

Fa n i M a n i

Dobry SMS

Etos i prestiż Skarbowca – szkolenia

Strażnik poranka

Razem dla koszykówki

– rewitalizacja jachtu gen. Kuklińskiego

E ko S k a r bu ś

Ubezpieczenie
Dzieci i Młodzieży

My Skarbowcy – Kwartalnik

Konkursy
plastyczne dla
dzieci

Miss/Mister Skarbowości

Osobowość Sk arbowości

Ubezpieczenie OC
dla pracowników K A S

Utylizacja
elektrośmieci

S karboW olontariat
Ubezpieczony Regularny Darczyńca
(2) 2018
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Ubezpieczenie
Grupowe
na ŻYCIE

Kwartalnik Fundacji Skarbowości

Wspieram,
bo Dobro Wraca!
Zacznij dobrze tydzień

W każdy poniedziałek
wyślij DOBREGO SMS-a
o treści: WSPIERAM
pod numer 72 601 (koszt: 2,46 zł z VAT)
lub o treści:
WSPIERAM.numer Podopiecznego.
Numery Podopiecznych:
www.fundacjaskarbowosci.pl/Podopieczni

Twój sms
ma znaczenie!
Zostań
DOBRYM DUCHEM
Fundacji
Skarbowości!

Nawet niewielkie, ale regularne
środki mają wielką moc i siłę
oddziaływania! Wysyłając,
chociaż raz w tygodniu,
DOBREGO SMS-a masz wpływ
na zmianę na lepsze trudnej
sytuacji zdrowotnej i losowej
Podopiecznych Fundacji
Skarbowości.

Zostań
DOBRYM DUCHEM
wybranego
Podopiecznego!

Dołącz do nas!
Jest nas ok. 65 tysięcy!
Jeżeli każdy z nas, chociaż
raz w tygodniu, wyśle
DOBREGO SMS-a będziemy
mogli systemowo, w sposób
zaplanowany i ciągły, wspierać
Podopiecznych Fundacji
Skarbowości dotkniętych przez
los lub zmagających się z ciężką
lub nieuleczalną chorobą.

Zmieniaj z Nami świat na lepsze!
Środki zebrane za pośrednictwem sms-ów zasilają FUNDUSZ DARCZYŃCÓW,
z którego Podopiecznym Fundacji Skarbowości wypłacane są bezzwrotne
zapomogi losowe w sytuacjach nagłych ciężkich zachorowań i wypadków
losowych lub zostaną przekazane dla konkretnego Podopiecznego Fundacji
wskazanego w treści sms-a. Regulamin akcji: www.fundacjaskarbowosci.pl.
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Baw się i pomagaj!

XVII Mistrzostwa Polski Skarbowców
z wartością dodaną!

Dostarczamy satysfakcji z pomagania! dołącz do nas!

