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Sławomir Dworski....................................

Etos Skarbowca to kwartalnik dla Skarbowców i o Skarbowcach.
Piszcie do nas o swoich pasjach, pomysłach na życie, spotkaniach
podczas imprez integracyjnych oraz dobrych praktykach wprowadzanych w waszych jednostkach skarbowych i ciekawych
osobowościach ze Skarbówki. Zbieramy też informacje o historycznych postaciach związanych ze Skarbowością, o których warto
pamiętać budując naszą zawodową tożsamość.

List otwarty

Etos Skarbowca – Kwartalnik Fundacji Skarbowości im. Jana
Pawła II, wydawany jest dzięki darowiznom. Każdy, kto przekaże
na ten cel darowiznę w wysokości nie mniejszej niż 30 zł otrzyma
roczną prenumeratę Kwartalnika – z pierwszym numerem miła
niespodzianka.

Położyliśmy kładkę

Dołącz do nas! Pomóż nam pomagać!
• Przekaż 1% odpisu podatku dla Podopiecznych Fundacji
• Zostań regularnym Darczyńcą Fundacji i skorzystaj z programu
Ubezpieczony Darczyńca Fundacji
• Przekaż dowolną darowiznę dla Podopiecznych lub na wybrane
projekty Fundacji
• Przynajmniej raz w miesiącu wyślij SMS-a o treści WSPIERAM
pod nr 7248 (2,46 zł z VAT)
• Kupuj poprzez portal internetowy www.fanimani.pl
• Zgłoś się jako SkarboWolontariusz w swojej jednostce skarbowej
• Weź udział w konkursach z wartością dodaną: Kilogramy Dobra,
Ekoskarbuś, Miss Skarbowości, Mister Skarbowości. Szczegóły: www.fundacjaskarbowosci.pl i w kolejnych numerach
Kwartalnika.

Czarny Las

Darowizny prosimy przekazywać:
Bank PEKAO S.A. I/O Bydgoszcz
Nr 83 1240 1183 1111 0000 1291 2865
Tytułem: Darowizna – Etos Skarbowca
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Korekta: Magdalena Dworska
Fotografie na okładce pochodzą z „Księgi
Pamiątkowej Polskiej Administracji Skarbowej
w Wielkopolsce i na Pomorzu”, rok wydania 1930,
Wydawnictwo Stowarzyszenia Urzędników
Skarbowych Okręgów Poznań-Grudziądz.

nasi podopieczni
Z naszej Rodziny Skarbowej odeszli
Listopad to miesiąc
wzruszeń i głębokiej
pamięci o tych, których
darzyliśmy szacunkiem
i zaufaniem, o tych,
których kochaliśmy...

„„Spieszmy się
kochać ludzi,
tak szybko
odchodzą…”
ks. Jan Twardowski

IS Bydgoszcz: 	Teresa Podgórska (III US Bydgoszcz)
Stanisław Doman (II US Bydgoszcz)
Łukasz Drzewuski (US Włocławek)
IS Gdańsk:	Małgorzata Filak (III US Gdańsk)
IS Katowice:

Karina Kulas (US Siemianowice Śl.)

IS Kraków: 	Mirosław Bukowski (US Kraków Nowa Huta)
Marta Szeląg (US Olkusz)
UKS Olszyn:

Piotr Burakiewicz (UKS Olsztyn)

IS Poznań:

Miłosz Jarka (US Chodzież)

IS Warszawa:	Jerzy Kosowski (US Siedlce)
Andrzej Szczęsny (US Sierpc)
Anna Piotrowska (US Szydłowiec)
IS Wrocław: 	Ewa Pałka (Dolnośląski US Wrocław)
Danuta Stembalska (US Wrocław Śródmieście)
Dziękujemy raz jeszcze wszystkim, którzy kierując się wrażliwością
i potrzebą niesienia pomocy ciężko chorym, wsparli Podopiecznych
Fundacji Skarbowości. To dzięki hojności Darczyńców Fundacja mogła
otoczyć należytą troską i opieką Skarbowców – nasze koleżanki,
kolegów, znajomych i przyjaciół. I chociaż odeszli, to żywa pamięć
ich obecności pozostała...

„„A jednak nie cały umieram,
to co we mnie niezniszczalne
trwa wiecznie…”
św. Jan Paweł II

Św. Jan Paweł II prosił, aby pomnikami
ku Jego pamięci były realne działania na
rzecz słabszych i potrzebujących pomocy.
Wierni idei Jana Pawła II, Patrona Fundacji
Skarbowości, robimy wszystko, aby
tę ideę wprowadzać w życie poprzez
konkretne czyny. Dołączcie do nas:
www.fundacjaskarbowosci.pl
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Spiswydawcy
Od
treści

wyobraźnia

Miłosierdzia

Często stawiane są mi pytania: Jak to się
zaczęło? Dlaczego Fundacja? Dlaczego
Skarbowości? Dlaczego imienia Jana
Pawła II? Aby zrozumieć istotę misji i wizji
organizacji charytatywnej, której jestem
prezesem od 17 lat muszę przywołać imię
śp. Teresy Podgórskiej pracującej do 1998
roku w III US w Bydgoszczy.

martwiając się skąd wziąć fundusze na silniej działające leki
przeciwbólowe, odżywki, opiekę.

Poznanie Tereski, Jej odwaga i determinacja w walce o innych, umiejętność zjednywania sobie ludzi i wspierania ich
w chwilach trudnych miały dla mnie znaczenie kluczowe.
Oto wśród pracowników administracji skarbowej znalazła
się osoba, która doskonale rozumiała, że siła wszelkich
działań tkwi w jedności, we wspólnocie, w byciu razem –
w sukcesach, zabawie, porażkach, ale też, a może przede
wszystkim w... odchodzeniu.

Pierwsza zbiórka, która została zorganizowana dla Teresy
Podgórskiej uświadomiła mi jak wielki potencjał tkwi w naszym środowisku, jak wielu ludzi dobrej woli jest gotowych
wesprzeć drugiego człowieka w potrzebie, trzeba tylko to
umożliwić, zorganizować tę pomoc, dotrzeć do potrzebujących i być skutecznym, wiarygodnym ogniwem łączącym
Potrzebujących z Darczyńcami.

Po odejściu Teresy pozostała pustka, wielka pustka... Mogło
ją zapełnić tylko działanie – zgodnie z Jej ostatnią wolą –
otoczenie życzliwością, troską i wsparciem ciężko chorych
Skarbowców oraz członków ich rodzin. I tak zrodziła się
wizja zbudowania silnej wspólnoty osób wspierających się
wzajemnie, wrażliwych na potrzeby drugiego człowieka.
Od wielu lat staram się sprostać temu zadaniu podejmując
niezliczone próby organizowania pomocy i tworzenia wspólnoty, a przez to i naszej zawodowej tożsamości.

Tak postrzegałem i nadal postrzegam moją misję: uruchamiać „wyobraźnię miłosierdzia, aby przyjść z pomocą
Człowiekowi...” (Św. Jan Paweł II). Kształtowanie i rozwijanie
tej wyobraźni u siebie i innych to moje zadanie codzienne.
Czasem jestem pytany skąd biorę siły, entuzjazm, zapał,
jak to robię, że mi się chce tak właśnie działać? Odpowiedź
jest prosta... co rano uruchamiam „wyobraźnię miłosierdzia”
i wtedy nie ma już drogi odwrotu – motywator działania
zostaje włączony, kolejne projekty nabierają kształtów
i sensu, kolejna osoba, rodzina nie pozostaje w bólu sama,
ma nas …SKARBOWCÓW, którzy potrafią przyjść z pomocą.
Postrzegam to jako wielki zaszczyt i jestem dumny, z tego,
że dane mi jest działać ze Skarbowcami i dla Skarbowców.

Niezwykle trudno było pogodzić się z odchodzeniem Teresy
– miała dopiero 49 lat, dorastającą córkę, męża, ogromną
chęć życia i nieustające pragnienie wspierania i pomagania
innym w mądry, zaplanowany sposób. Zbyt późno zdiagnozowany rak trzustki to wyrok skazujący na niewyobrażalne
cierpienie – nie tylko chorego, ale całą Jego rodzinę. Wobec
dramatu tej rodziny postanowiłem, że uczynię wszystko,
aby najbliżsi Teresy mogli Ją pożegnać w spokoju, nie za-

Zapraszam, dołączcie do nas! Pomagając innym nadajemy
wartościowy cel i sens naszemu życiu!

„„Potrzeba wielkiej wyobraźni
miłosierdzia, aby przyjść
z pomocą Człowiekowi...”
Św. Jan Paweł II

Prezes Zarządu Fundacji Skarbowości im. Jana Pawła II
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List otwarty

Chciałabym również podziękować Sławkowi i wielu innym kolegom i koleżankom za pomoc w mojej chorobie.
Pomoc nie tylko finansową lecz także organizacyjną oraz
wsparcie duchowe. Lista tych przyjaciół była by długa, bo
myślę o kolegach z UKS Kraków, III US w Bydgoszczy, II US
w Gdańsku. Myślę także o moich przełożonych, ministrze
Rudowskim, Naczelniku III US, pracownikach ministerstwa.
Często zadawałam sobie pytania dotyczące sensu i celu
mojego życia i nie umiałam odpowiedzieć sobie na najbardziej podstawowe pytanie: co powinno nas uszczęśliwiać
i być powodem do satysfakcji, co jest wartością najwyższą.
U schyłku swojej materialnej egzystencji' wiem, że przede
wszystkim zdrowie. Wiem także, że wielkim darem losu,
jest posiadanie oddanych przyjaciół. Pomimo ogromnego
ciężaru jaki przyszło mi dźwigać, mam również ogromną
satysfakcję, że w tym trudnym okresie okazało się, że mam
przyjaciół skupionych wokół Sławka, tworzących najszlachetniejsze grono ludzi oddanych nie tylko idei związkowej
lecz przede wszystkim innym ludziom.

do Delegatów Zjazdu
Sekcji Krajowej NSZZ Solidarność
w Gdańsku
Nie mogąc być z Wami w tym szczególnym
dla wszystkich, którym nie jest obojętny
los drugiego człowieka, (…) dniu, który jest
naturalną konsekwencją działań podjętych
we wrześniu 1997 roku, przesyłam
wszystkim delegatom prócz pozdrowień
także życzenia podjęcia słusznych decyzji
i dokonania prawidłowych wyborów.

Dlatego ofiarowuję moje cierpienia za ich pomyślność i polecam
ich Opatrzności Boskiej. Dziękuję Wam za umożliwienie mi
poprzez dokonany wybór czynienia spraw wielkich i małych
lecz zawsze dotyczących nas maluczkich. Z ogromną satysfakcją mogę powiedzieć, że zrobiliśmy wszystko, aby w tym
krótkim czasie i burzliwym okresie dokonać zmian na lepsze,
a przede wszystkim otworzyliśmy szansę do dalszych działań.

Dzisiaj, gdy sama walczę o życie, w każdej godzinie nie
przepełnionej wszechogarniającym bólem i cierpieniem,
jak w kalejdoskopie przez mój umysł przepływają obrazy
przeszłości. (…). Moje spojrzenie jest tym bardziej wyostrzone, bo (…) zbliżone do ostatecznego rozrachunku z Bogiem,
jedynym sprawiedliwym sędzią naszego życia. (…)

Z przyjacielskim pozdrowieniem Teresa Podgórska

PS. Dzisiaj obudziłam się w środku nocy z niespodziewanym uczuciem wielkiej przykrości. Przypomniałam sobie, że nie będę z Wami i zrobiło mi się żal, że to
już minęło, tak dziwnie żal. Dlatego pragnę: „nie dajcie się skusić pseudowartościami, półprawdami, urokiem miraży, od których później będziecie się odwracać
z rozczarowaniem, porażeni, a może nawet ze złamanym życiem” (...) Nie w słowach prawda lecz w czynach.
(Jan Paweł II, Poznań’97)

Dzisiaj powtarzam te słowa z całą odpowiedzialnością (…),
że nikomu nie powierzyłabym mojego problemu z większym
zaufaniem, niż właśnie jemu [Sławkowi Dworskiemu].
(…)jeśli chcecie, by Wasze sprawy były reprezentowane
z ogromnym zaangażowaniem, bez cienia wahania, z uporem i stanowczością, do wyczerpania się ostatniej szansy,
to zróbcie wszystko, aby w dalszym ciągu zechciał Wam
przewodniczyć. Wśród kolegów, z którymi współpracowałam w tym czasie, tylko jego było stać na kierowanie się
wrażliwością na los innych, gotowością naprawiania
spraw trudnych i wydawało by się nie do zrealizowania.
Ktoś kiedyś określił te szczególne cechy "charyzmą".
Nie ma w nim dążności do posiadania władzy z nadzieją
zysku. Dla mnie Sławek był drogowskazem na początku
drogi jaką mieliśmy do pokonania. Ja ze swojej strony
dodałam działanie i dobrą wolę, by z tego drogowskazu
skorzystać. To Sławek pokazał nam, że odwaga połączona z mądrością może wstrząsnąć nawet tym, co
Wydaje się niewzruszalne.

Śp. Teresa Podgórska (pierwsza z prawej) z przyjaciółmi,
koleżankami i kolegami z II i III US w Bydgoszczy, listopad 1998 r.

A korzystanie z daru wolności to czyny i prawda, to ciągłe czuwanie i budzenie ludzkich sumień do przestrzegania prawa moralnego. (…) Wiem jedno, że gdybym nie
nakreśliła tych kilku słów, nie mogłabym ze spokojem
i cierpliwie zmagać się z chorobą, a tym samym w chwili
ostatecznej wyrzucałabym sobie, że zaniedbałam swojego obowiązku w cierpieniu, które jest wielką próbą nie
tylko sił fizycznych ale i też duchowych.
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Współczesny

przedsiębiorca

jak dobry Samarytanin

Kim bliżej był miłosierny Samarytanin z ewangelicznej
przypowieści nie wiemy. Możemy go sobie wyobrazić jako
współczesnego owym czasom przedsiębiorcę. Z całą pewnością nie był bowiem człowiekiem ubogim, skoro stać
go było na pobyt w gospodzie i na wydanie 2 denarów za
opiekę nad nieznajomym. Możemy też sobie wyobrazić go
jako kupca, który przemieszczał się w celach handlowych.

Wybrane fragmenty wykładu wygłoszonego na spotkaniu
uczestników XX Pielgrzymki na Jasną Górę Administracji Podatkowej, Służby Celnej i Kontroli Skarbowej – 9 września 2016 r.

Współczesnego przedsiębiorcę
kierującego się w biznesie etyką
chrześcijańską możemy przyrównać do
podróżnego z ewangelicznej przypowieści
o miłosiernym Samarytaninie. Podróżny
udający się z Jerozolimy do Jerycha napotkał
człowieka napadniętego i okaleczonego
przez zbójców. Postanowił się nim
zaopiekować. Opatrzył mu rany, wsadził na
swoje bydlę i zawiózł do gospody prosząc
gospodarza o dalszą opiekę. Ale istotne
jest, że za opiekę nad poszkodowanym
zapłacił (Łk, 10, 30-37).

Nie każdy człowiek zdolny do pracy ma dar przedsiębiorczości. Pomyślność w prywatnych przedsięwzięciach gospodarczych uwarunkowana jest takimi cechami jak kreatywność,
umiejętność myślenia strategicznego, cierpliwość i wiara
w końcowy sukces. Te niezbędne cechy posiada niewielu
z nas. Aktywność zawodowa ludzi powinna być dostosowana do ich zdolności. Przypomina nam o tym ewangeliczna
przypowieść o talentach. Pewien bogaty człowiek, według
tej przypowieści, postanowił podzielić nagromadzony majątek pomiędzy swoje sługi, aby go pomnożyli. Majątku nie
przydzielił jednak każdemu słudze po równo, lecz według
ich zdolności. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa
talenty a trzeciemu tylko jeden. (Mt, 25,14-31). Świadom
był zapewne różnej zdolności obdarowanych do pomnażania kapitału. Miał zresztą rację, bo tylko pierwsi dwaj
słudzy, którzy dostali najwięcej, zdołali podwoić otrzymany

Drogę krzyżową na wałach Jasnej Góry
przygotowali Skarbowcy z IS w Bydgoszczy.
Foto. Józef Rzękeć, US Stalowa Wola
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darmo kapitał. Zresztą i oni uzyskali odmienne rezultaty.
Pierwszy zdołał zarobić dodatkowo pięć talentów, a drugi
sługa tylko dwa talenty. Trzeci sługa okazał się nieudolny,
gdyż nie potrafił uzyskać nic więcej ponad to, co otrzymał.
Nie nadawał się więc na przedsiębiorcę, co oczywiście nie
znaczy, że nie mógł być dobrym pracownikiem i szlachetnym
człowiekiem. Jednak nie był kreatywny. Zakopał kapitał,
który otrzymał, naiwnie wierząc że postępuje właściwie.
Był uczciwy, bo w ostateczności otrzymanego kapitału nie
roztrwonił. Nie osiągnął też wszakże celu, który wskazał
mu właściciel majątku. Dar przedsiębiorczości, czyli dar
pomnażania zasobów materialnych, należy bowiem uznać
za dar szczególny, za cechę pozytywną. Istota pomnażania
kapitału wiąże się jednak zawsze z motywacją temu towarzyszącą. I od charakteru tej motywacji zależy akceptacja
społecznej nauki Kościoła dla sensu materialnej aktywności
człowieka. Tak jak w przypowieści o talentach, pomnożony
kapitał powinien prowadzić człowieka do umocnienia wiary
i do pomnażania owoców „Dobrej Nowiny”

Laborem Exercens nauczał, że płaca sprawiedliwa powinna
wystarczyć na realizację potrzeb duchowo-materialnych
pracownika i jego rodziny. Powinna też być na takim poziomie, aby było możliwe odłożenie jej części na potrzeby
materialne w wieku poprodukcyjnym. Nie da się realizować
koncepcji płacy godziwej bez ograniczenia niepohamowanego pędu biznesu do maksymalizacji zysku. Zwłaszcza
w okresach kryzysów przedsiębiorcy powinni zmniejszyć
margines swoich zysków tak, aby pracownicy nie byli zwalniani z powodu zastoju w gospodarce.
Niskie płace ograniczają popyt i konsumpcję. Pracownicy
są przecież także odbiorcami dóbr i usług. To właśnie niskie
płace, ograniczając konsumpcję, prowadzą do kryzysów.
Papież Franciszek mówił, iż „sprawiedliwy podział owoców ziemi i pracy ludzkiej to nie filantropia, lecz moralny
obowiązek”.
Pomnażanie zysku bez pomocy bliźniemu nie ma sensu.
Bogactwo jest po to, aby nim się dzielić z tymi, którzy cierpią
niedostatek. Tak jak ewangeliczny miłosierny Samarytanin
bezinteresownie pomógł nieznajomemu napadniętemu
przez zbójców, tak ma czynić współczesny przedsiębiorca.
Takie postępowanie przyciąga do wiary chrześcijańskiej
ludzi wątpiących, poszukujących. Pokazuje, że warto być
chrześcijaninem.

Nierzadko nasze potencjalne talenty są marnowane
z powodu braku środków materialnych potrzebnych do
ich rozwoju. Niezbędnym warunkiem osiągnięcia sukcesu
w życiu zawodowym jest bowiem wykształcenie, które
przecież kosztuje. Iluż to współczesnych Janków Muzykantów z Sienkiewiczowskiej noweli marnuje swoje zdolności
z braku niezbędnych środków materialnych potrzebnych
do ich doskonalenia. Możemy nawet powiedzieć, ze tak się
dzieje z większością młodych ludzi żyjących w niedostatku.
Dotyczy to między innymi młodych kreatywnych ludzi,
mających szansę odnosić sukcesy w biznesie. „Szlifowanie”
takich talentów warto jest wspierać poprzez
ułatwienie im dostępu do wykształcenia.

Prof. Andrzej Kaźmierczak,
Członek Zarządu NBP
Szkoła Główna Handlowa, Warszawa

Zysk nigdy nie może być ostatecznym celem doczesnego życia chrześcijanina. Jezus
wyraźnie przecież wskazywał, że „Nie możecie służyć Bogu i Mamonie” (Łk 16, 1-13).
Ale może być celem aktywności zawodowej. Powinien jednak pełnić rolę służebną,
to znaczy umożliwiać czynienie dobra, tak
jak to miało miejsce w przypowieści o miłosiernym Samarytaninie. Bóg powiedział do
człowieka „Czyńcie sobie ziemię poddaną”.
Zysk zatem powinien być przeznaczony na
cele godziwe, społecznie użyteczne, uwiarygadniające postępowanie prawdziwie
chrześcijańskie. Ma też służyć doskonaleniu
chrześcijańskich stosunków międzyludzkich.
W pierwszej kolejności odnosi się to do relacji pracodawca-pracownik. Przedsiębiorca
ma obowiązek dbać o swych pracowników,
gdyż to oni tworzą nową wartość w przedsiębiorstwie. Sam kapitał rzeczowy i finansowy niewiele jest wart, jeżeli nie zostanie
aktywnie przekształcony przez pracownika
w procesie produkcji. Sukces ekonomiczny
przedsiębiorcy zależy od trudu zatrudnionych. Dlatego powinien on godziwie ich wynagradzać. Święty Jan Paweł II w Encyklice

Dyrektor IS
w Bydgoszczy – Pan
Andrzej Robakowski,
odczytuje Akt
Zawierzenia Matce
Bożej Pracowników
Administracji
Podatkowej, Służby
Celnej i Kontroli
Skarbowej (na zdjęciu
z lewej: ks. Marcin Iżycki
– Krajowy Duszpasterz
Służb Skarbowych
i Służby Celnej).
Foto. Józef Rzękeć,
US Stalowa Wola
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Jan Szczepan
Przedpełski ps. „„Paweł”
Urzędnik skarbowy z Sierpca
Porucznik

Znaliśmy pana Jana jako eleganckiego
starszego mężczyznę, poruszającego się
często po mieście na rowerze. Czarny,
duży beret zawadiacko nasunięty na
ucho, wojskowa kurtka „angielka” i miły
uśmiech to jego charakterystyczne cechy.
W dni świąteczne zakładał wojskowy
mundur z oficerskimi gwiazdkami.
Odwiedzał nas w Urzędzie dosyć często,
a zawsze towarzyszył z okazji uroczystych
i świątecznych spotkań. Był bardzo lubiany
i szanowany.

wanym pracownikiem. Przechodził przez coraz wyższe
stanowiska w dziale wymiarowym podatków i opłat skarbowych, by na trwale pozostać w dziale egzekucji. Kochał
swoją pracę i lubił o niej opowiadać jako emeryt. W zasadzie
praca urzędników niewiele uległa zmianie. Podobnie też
wyglądały relacje skarbowiec – podatnik.
Choć występowały charakterystyczne cechy wynikające
np. ze struktury demograficznej. W powiecie sierpeckim
rzemiosłem zajmowała się głównie ludność polska i niemiecka, a handlem – pochodzenia żydowskiego. Inne były
środki transportu. W delegacje jeździło się na bliższe odległości rowerem, a na dalsze -pociągiem i rowerem. Mówił
zawsze z pasją o swoim Urzędzie Skarbowym w Sierpcu.
Miał w sobie etos pracy w administracji skarbowej i poczucie
dumy z jej wykonywania. A my- urzędnicy byliśmy dumni
z faktu, że nas odwiedza i możemy dowiedzieć się od niego
jak wyglądała praca w przedwojennym urzędzie.

Jan Szczepan Przedpełski urodził się ponad sto lat temu
- 26 grudnia 1912 r. w Bodzanowie pod Płockiem. Szkołę
podstawową oraz Gimnazjum Męskie Polskiej Macierzy
Szkolnej ukończył w Sierpcu zdając w 1934 roku egzamin dojrzałości. Od razu chciał podjąć pracę w Urzędzie
Skarbowym, bowiem była to najbardziej – obok Polskich
Kolei Państwowych – szanowana i dochodowa posada.
Gdy wreszcie to się udało został, po licznych szkoleniach
i egzaminach, młodszym urzędnikiem.

Do końca życia miał klasę urzędnika. Uczestniczył aktywnie
w życiu społecznym miasta Sierpca. Miał doskonałą pamięć.
Biegle posługiwał się łaciną. Kiedy uczestniczył w spotkaniach wigilijnych – na zaproszenie naczelnika Urzędu
Skarbowego w Sierpcu- śpiewał donośnym głosem na
cześć swoich młodszych urzędników skarbowców: Primulos
annos, primulos. Był przez nas szanowany i wręcz kochany,
brany także za wzór postawy człowieka.

Był bardzo szczęśliwym człowiekiem z tego powodu, stał
się od razu jako kawaler dobrą partią w mieście. Ożenił się
z piękną i posażną panią. Sam pracując, jak to było przed
II wojną światową w zwyczaju, wybudował duży, solidny
dom oraz wychował i wykształcił dwie córki.

Po wybuchu wojny 1939 roku,jak wielu innych młodych
mężczyzn, 15 grudnia 1940 r. wstąpił do Polskiej Organizacji
Zbrojnej, działającej również na terenie Sierpca. Zaprzysiężony został przez komendanta Mieczysława Teodorczyka
pseudonim „Roman”.

Ustawa z dnia 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie
cywilnej stawiała przed urzędnikami duże wymagania,
szczególnie w zakresie szkoleń -brakowało z racji wcześniejszej polityki oświatowej zaborców- wykształconych
kadr. Dawała jednak także intratne uprawnienia: awanse,
relatywnie wysokie dochody i zapewniała bezpieczeństwo
finansowe w razie przeniesienia służbowego do urzędu
w innym mieście. Przepisy prawne dawały narzędzia motywujące do efektywnej pracy i jednocześnie stwarzały
urzędnikowi podstawy dla uznania i szacunku społecznego.

W wojskowej służbie zajmował się kolportacją prasy niepodległościowej w powiecie sierpeckim, którego teren dobrze
znał z pracy w egzekucji.
Ze względu na kilka wpadek i aresztowań żołnierzy podziemia między innymi przy likwidacji tajnej drukarni w Białych
Błotach u rodziny Nowickich [13 stycznia 1942 roku], uciekł
do Generalnej Guberni, gdzie przez jakiś czas ukrywał się
w okolicach Legionowa.
Następnie przedostał się do Warszawy i wstąpił do Związku
Walki Zbrojnej, przemianowanej w ramach scalania wojsk
podziemnych, 4 lutego 1942 roku na Armię Krajową. Zo-

Jan szkolił się dużo i awansował zawodowo oraz finansowo,
co ściśle ze sobą było powiązane. Był dobrym, zaangażo-
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stał żołnierzem batalionu „Kiliński” II kom.”Szare Szeregi”.
Skierowany rozkazem do dalszego kształcenia, dnia 15
lipca 1943 r. ukończył konspiracyjną Szkołę Podchorążych
Piechoty przy ul. Wiśniowej 5, otrzymując stopień kaprala.
Objął dowództwo drużyny strzeleckiej, pełnił także funkcję podoficera broni. Walczył w powstaniu warszawskim
w poczcie dowódcy rejonu Śródmieścia do 5 września,
kiedy to został ranny podczas bombardowania. Akcje bojowe, w których brał osobiście udział zostały opisane w historycznej literaturze. Za bohaterstwo, a wręcz brawurę
w walce z okupantem- 25 września awansowany został
na podporucznika Armii Krajowej.

tywowania na Mazowszu Światowego Związku Żołnierzy
Armii Krajowej i aktywnym członkiem Zarządu jego sierpeckiego Obwodu.
W rocznicę wybuchu powstania warszawskiego- 1 sierpnia
1989 roku ukonstytuował się zarząd Koła ŚZŻAK w Sierpcu.
Porucznik Jan Szczepan Przedpełski został jego sekretarzem. Z dumą nosił na ramieniu biało-czerwoną opaskę
i chętnie dzielił się swoimi doświadczeniami z młodym
pokoleniem.
Pan Jan -prawy i mądry człowiek miał dwie pasje: swój Urząd
Skarbowy i Armię Krajową. Dla wszystkich, którzy mieli
zaszczyt go poznać pozostaje wzorem patrioty i urzędnika.

Po zakończeniu walk powstańczych wzięty został do niewoli niemieckiej z nadanym numerem 299.523. Z uwagi
na odniesione ciężkie rany, przewieziono go do szpitala
wojennego w Zeitham w Saksonii. Musiał być operowany.
Odbyło się to 15 grudnia w szpitalu wojskowym w Dreźnie.

dr Henryka Piekarska
Naczelnik US w Sierpcu w latach 1991-2014

Po krótkiej kuracji, w styczniu 1945 r. został przewieziony do obozu jenieckiego
w Muhlberg (Brandenburgia), następnie w kwietniu 1945 r. w ucieczce przed
nadchodzącym frontem wojennym, wraz
z innymi więźniami ewakuowany na zachód. Stąd w okolicach Grimmy uwolnili
go Amerykanie. Wraz z innymi żołnierzami
pojechał do Wielkiej Brytanii. Nadal jego
zdrowie nie ulegało poprawie mimo kuracji w angielskim szpitalu w Nordheim. Do
Polski wrócił 31 lipca 1946 roku.
Po powrocie do Sierpca od września 1946,
ukrywając swoją podziemną i powstańczą
żołnierską przeszłość, pracował na wsi
w gospodarstwie rolnym. Dzięki kolegom
podjął od listopada 1948 r. do maja 1951 r.
pracę w Powiatowym Związku Gminnych
Spółdzielni w Sierpcu. W ramach struktur
powiatowej administracji w sierpniu 1951 r.
przeniósł się do Wydziału Finansowego
Powiatowej Rady Narodowej w Sierpcu. I tu
do roku 1975 tj. do czasu przejścia na emeryturę pozostawał wierny przekształcanej
administracji podatkowej. I jako emeryt
uczestniczył w życiu swojego – jak mawiał
pan Jan- Urzędu Skarbowego ciesząc się
wraz z nami z każdej pozytywnej zmiany
i z kolejnych osiągnięć. Zmarł w swoim
mieście w 2000 r., żegnany przez koleżanki i kolegów skarbowców oraz sztandary
i żołnierzy AK.
Do końca pozostał też wierny idei Armii
Krajowej. Był jednym z inspiratorów reakZdjęcie powyżej: Pracownicy US w Sierpcu,
1928 r. X-lecie istnienia US.
Obok: Podpis na odwrocie zdjęcia.
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Położyliśmy
kładkę,

teraz budujmy mosty
Kiedy siadałem do komputera, aby napisać
kolejny felieton do Etosu Skarbowca
wiedziałem już o zainteresowaniu jaki
w naszym środowisku wywołało jego
pierwsze wydanie. Rozdzwoniły się
telefony, wypełniały skrzynki poczty
internetowej, a każda kolejna przesyłka
zawierała wiadomości, propozycje
i „odkopane” skarby informacji o naszych
starszych koleżankach i kolegach. Tworzyli
oni podwaliny Urzędów Skarbowych
w Polsce cieszącej się z odzyskanej
niepodległości. Ludziom młodym może
się wydawać, że to już tak odległe czasy,
że tylko dla hobbystów lub historyków
mogą być interesujące. Gdyby tacy byli, to
przypominam im słowa wiersza Adama
Asnyka:

różnych zawodowych i społecznych grup stworzyliśmy
wyjątkową rodzinę. Łączy nas nie tylko praca, ale także
wypoczynek i sportowa rywalizacja. Może moja wiedza jest
niepełna lub niedoskonała, ale nie słyszałem, aby poza skarbowcami jakaś inna branżowa wspólnota systematycznie
każdego roku organizowała Mistrzostwa Polski w dziesięciu
dyscyplinach sportowych. I to na taką skalę, że możemy
być wzorem do naśladowania dla każdej grupy zawodowej.
Tutaj muszę dodać, że igrzyska sportowe to zasługa Sławomira Dworskiego - Prezesa Fundacji Skarbowości im.
Jana Pawła II, który taką formę naszej integracji wymyślił,
a rzucona przez niego iskra roznieciła płomień, który jak
znicz olimpijski poderwał skarbowców całej Polski. Także
różne formy pomocy udzielanej przez Fundację nie byłyby
możliwe, gdyby nie hojność naszych serc i coraz bardziej
jednocząca się nasza zawodowa wspólnota. Sam Prezes,
mimo wielkich starań i gorliwości niewiele mógłby dokonać,
gdybyśmy nie stanęli obok niego. Ale stanęliśmy i możemy
być dumni, że tak wiele nam wszystkim udało się dokonać.
Jako kapłan od 41 lat pracujący w duszpasterstwie i zawsze
będący blisko ludzkich spraw, z niepokojem patrzę na dzisiejszą rzeczywistość w jakiej żyjemy. Podzielone rodziny,
podzieleni pracownicy siedzący w pracy naprzeciw siebie,
nawet dzieci przenoszące myślenie rodziców na osiedlowy
plac zabaw. A może być tak pięknie. Nie dzielmy ludzi na tych
i na tamtych. Umiejmy przez dzielące nas rowy, a wiemy,
że bywają także przepaści, tu przerzucić kładkę, a tam
zbudować most. Most będzie wymagał więcej sił i starań.
Ale naprawdę warto. Gdy już przejdziemy na drugą stronę
to razem będziemy mogli zrobić coś dobrego . Nawet mały
sukces wyzwoli energię do kolejnych działań i kolejnych
wspólnych dokonań.

...Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy,
Choć macie sami doskonalsze wznieść;
Na nich się jeszcze święty ogień żarzy,
I miłość ludzka stoi tam na straży,
I my winniśmy im cześć !

Budujmy mosty, odwołujmy się do chlubnej naszej historii,
z nadzieję patrzmy przed siebie, umiejmy także wyciągać do
siebie ręce nie zaciśnięte w pięść, ale otwarte do uściśnięcia
dłoni. Może się wydawać, że to tak niewiele, ale życie pokazuje, że najtrudniej o rzeczy najprostsze i najzwyklejsze. My
w naszej rodzinie SKARBOWCÓW pokazaliśmy, że od małych
sukcesów i małych spraw przeszliśmy do rzeczy wielkich,
a jesteśmy gotowi podjąć się największych. I tak trzymać!

Informacje docierające do redakcji, najlepiej świadczą o tym,
że nie tylko nie depczemy przeszłości ołtarzy, nie tylko
wznosimy doskonalsze, ale potrafimy być dumni z naszej
historii i z jej pięknych, a niekiedy także dramatycznych kart.
To na nich budujemy nasz dzisiejszy etos skarbowca. Wśród
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Skarbowiec

Niezłomny
W skarbowości pracował nieco ponad
3 lata. W Izbie Skarbowej w Lublinie,
a następnie w Garwolinie i Łukowie, stawiał
pierwsze kroki w swojej zawodowej
karierze. U progu wybuchu II wojny
światowej porzucił pracę w administracji
publicznej na rzecz służby wojskowej
zapisując tym samym niezwykłą kartę
dziejową. W Polsce Ludowej wymazywano
go z pamięci przez dziesięciolecia i skazano
na emigracyjną tułaczkę. Na szczęście
w ostatnich latach powrócił a jego postawa
stała się synonimem bohaterstwa i oddania
ojczyźnie.

Leonard
Szczęsny
Zub
Zdanowicz
(1912-1982)

uchronna klęska Wojska Polskiego spowodowała podjęcie
przez Zub Zdanowicza decyzji o ewakuacji na zachód, by dołączyć do polskich jednostek walczących na innych frontach
II wojny światowej. Opuścił Polskę przez Węgry, Jugosławię
i Włochy by dotrzeć do Armii Polskiej we Francji. Jego pobyt
w państwie nad Sekwaną nie trwał długo. Przydzielono go
jako dowódcę do jednego z plutonów Samodzielnej Brygady
Strzelców Podhalańskich, co skutkowało niemalże natychmiastową wyprawą na północne kresy Norwegii. Po walkach
pod Narvikiem został ewakuowany do Wielkiej Brytanii,
gdzie dołączył do Samodzielnej Brygady Spadochronowej
pod dowództwem gen. Sosabowskiego. Warto podkreślić, że
czas spędzony na wyspach chciał wykorzystać jak najlepiej.
Przeszedł tam pełne przeszkolenie spadochronowe, by móc
zgłosić swój angaż jako cichociemny. Chciał zostać zrzucony do Polski. Jego determinacja przyniosła oczekiwane
skutki. W kwietniu 1942 roku nadano mu status żołnierza
konspiracyjnego a we wrześniu tego roku był już gotowy
do powietrznej ewakuacji na tereny okupowanej ojczyzny. Niestety szumnie zapowiadający się plan działalności
podziemnej został przerwany przez wydarzenie losowe.
Lądowanie Zub Zdanowicza zakończyło się złamaniem nogi,
został wiec przesunięty do biernej pracy konspiracyjnej
w ramach dywersyjnej akcji „Wachlarz”. Kolejne miesiące nie
przyniosły Leonardowi konkretnych zadań a Armia Krajowa
nie potrafiła zagospodarować jego potencjału. Gdy wyleczył
kontuzję liczył na przydział do oddziału leśnego, gdyż to był
główny cel jego zrzutu. Brak zdecydowanego planu Armii
Krajowej doprowadził w końcu do nawiązania przez Zub
Zdanowicza bliższych kontaktów z dowództwem Narodowych Sił Zbrojnych. Zaproponowano mu wstąpienie do
organizacji przy jednoczesnym powierzeniu misji tworzenia
oddziałów Akcji Specjalnej NSZ na terenie Lubelszczyzny.
Wobec propozycji nie do odrzucenia zgodził się na warunki
dowództwa tego podziemnego zrzeszenia.

Leonard Szczęsny Zub Zdanowicz urodził się w 1912 roku
na kresach wschodnich byłej Rzeczypospolitej. Maturę
zdał w 1930 roku, dzięki której rozpoczął studia prawnicze
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie wyróżniał
się aktywnością społeczną. W murach swojej Alma Mater dołączył do Korporacji Akademickiej Concordia, która
w pewien sposób, jako organizacja ideowo-wychowawcza,
ukształtowała jego patriotyczne poglądy. Ponadto zaangażowany był w prace Legionu Młodych, czyli organizacji
politycznej o charakterze narodowo-piłsudczykowskim,
Bratniaka, swoistego samorządu akademickiego oraz Sodalicji Mariańskiej, która była stowarzyszeniem katolickiej
młodzieży akademickiej. Kończąc studia w 1935 roku z tytułem magistra prawa zatrudnił się w skarbowości. W 1938
roku ukończył Kurs Aplikacyjny dla Oficerów Młodszych
w Centrum Wyszkolenia Żandarmerii w Grudziądzu, po czym
został powołany do czynnej służby wojskowej. Przydzielono
go do 3 Dywizjonu Żandarmerii w Grodnie i w tej jednostce
walczył w kampanii wrześniowej 1939 roku.
Już podczas wojny obronnej dał się poznać, jako niezwykle
solidny dowódca, gdyż dowodząc swoim plutonem zdołał
chociażby ochronić Kwaterę Główną 29 Dywizji Piechoty.
Jego zaangażowanie podczas walk z września 1939 roku
było niejednokrotnie doceniane przez przełożonych, co
przełożyło się na przyznanie mu Krzyża Virtutti Militari. Nie-

W ramach NSZ walczył zarówno z okupantem niemieckim,
jak i z partyzantką sowiecką spod znaku Gwardii a następnie
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Armii Ludowej. Oprócz licznych potyczek i bojów prowadził
również działania mające na celu obronę ludności cywilnej.
Do wiosny 1944 roku organizował struktury poszczególnych
oddziałów Narodowych Sił Zbrojnych z Lubelszczyzny oraz
niejednokrotnie współpracował z Armią Krajową przy okazji
akcji antyniemieckich czego efektem było chociażby rozbicie
więzienia w Biłgoraju. W wyniku koncentracji oddziałów Narodowych Sił Zbrojnych na Kielecczyźnie – latem 1944 roku
wszedł w skład Brygady Świętokrzyskiej stając się dowódcą
Grupy Operacyjnej Zachód. Należy podkreślić, że w sierpniu
tego roku mianowano go Szefem Sztabu dzięki czemu
miał on znaczny wpływ na walki podejmowane w tym
czasie przez Brygadę Świętokrzyską z dwoma okupantami
– niemieckim oraz sowieckim. Na wieść o ofensywie czerwonoarmistów Zub Zdanowicz, w obawie przed represjami
wobec żołnierzy NSZ, był jednym z tych, którzy podjęli
decyzję o ewakuacji Brygady Świętokrzyskiej na zachód.
W marcu 1945 roku przedarli się oni do Czech, a on sam
brał udział w ataku oraz wyzwoleniu niemieckiego obozu
koncentracyjnego dla kobiet w Holiszowie, skąd uwolniono
niemalże 800 więźniarek, głównie Polek i Żydówek. Sławetna Brygada Narodowych Sił Zbrojnych została rozbrojona

na terenie okupowanych przez Aliantów Niemiec, co było
impulsem dla Leonarda, by przedrzeć się do Włoch celem
wstąpienia do 2 Korpusu Polskiego gen. Andersa. Gdy to się
udało – wraz z większością żołnierzy wylądował na ziemi
brytyjskiej. Wiedział, że nie ma możliwości powrotu do kraju.
Jako cichociemny oraz, co gorsza, żołnierz Narodowych
Sił Zbrojnych będący następnie w Armii Andersa miałby
z góry orzeczony wyrok śmierci. W 1952 roku wyjechał do
Stanów Zjednoczonych. Tam, pracując jako inżynier, nigdy
nie zapomniał o swoich korzeniach. Przez cały czas swojego
emigracyjnego życia starał się wspierać Polaków w kraju
poprzez akcje pomocowe dla Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego czy represjonowanych
związkowców z pierwszej „Solidarności”. Zmarł w 1982 roku a pochowano
go na Cmentarzu Polskich Weteranów
w Doylestown.
Michał Dworski
Student historii i prawa
w Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim im. Jana Pawła II

pamięci polskich Skarbowców ze Stanisławowa

Czarny Las
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W roku 1991, w 50. rocznicę stanisławowskiej zbrodni, staraniem Rodaków z Kraju
i z Wychodźstwa oraz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, ufundowano trzy
pamiątkowe tablice. Na tej w Czarnym Lesie napisano: „Miejsce uświęcone krwią mieszkańców
Stanisławowa i okolic zamordowanych przez hitlerowców w sierpniu 1941 r. Rodacy”. W górnej
części tablicy dodatkowo widnieje zapis po polsku: „Jeśli zapomnę o nich, Ty Boże na niebie zapomnij
o mnie.”
Jeszcze do niedawna niewielka liczba osób znała smutną
tajemnicę Czarnego Lasu. Gdyby nie splot wielu zaskakujących okoliczności, prawda o masowym wymordowaniu przez
Gestapo polskiej inteligencji ze Stanisławowa na Kresach
Wschodnich nie ujrzałaby światła dziennego. W tym roku
minęła 75 – ta rocznica wymordowania w miejscowości
Pawełcze, koło Stanisławowa, znanej bardziej jako Czarny
Las – Polaków różnych zawodów zamieszkujących stolicę
przedwojennego województwa stanisławowskiego. Z 14
na 15 sierpnia 1941 r. rozstrzelanych tu zostało kilkuset
nauczycieli oraz przedstawicieli innych zawodów, w tym
lekarzy i urzędników.
Długa pozostaje lista ofiar zbrodni, wśród nich są także
urzędnicy skarbowi. Z przeprowadzonych ustaleń wynika,
że ofiarami zbrodni stali się następujący pracownicy skarbowości w Stanisławowie:

Zdjęcie rowów w Czarnym Lesie (miejscowość Pawełcze), w których
znajdują się szczątki rozstrzelanych mieszkańców Stanisławowa
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ce informacje: „ w 1939 r. wywieziony – deportowany, w głąb
Rosji w czasie II wojny światowej po wkroczeniu Rosjan na
Kresy Wschodnie. Ostatnia informacja, uzyskana została
w czasie II wojny światowej od NN żołnierza rosyjskiego,
który przechodził z frontem wojska rosyjskiego w 1944
roku przez miejscowość Przeworsk, wskazywała na to, że
ów żołnierz znał Edwarda Kędzierskiego, pracował z nim
w kopalni na Uralu. E. E. Kędzierski nie chciał zapisać się do
partii komunistycznej, co prawdopodobnie uratowałoby mu
życie. Prawdopodobnie zmarł z wycieńczenia i chorób pracując do końca życia w kopalni złota.” Dopiero około dwóch
lat temu okazało się jednak, że prawda była odmienna,
jednakże równie tragiczna. Teraz już wiadomo, że wiąże się
ona ze zbrodnią dokonaną na polskich obywatelach Stanisławowa w 1941 roku w Czarnym Lesie (wieś Pawełcze).
E. Kędzierski stał się jedną z kilkuset ofiar rozstrzelania z rąk
gestapowców. Jedną z kilku osób zatrudnionych w organach
skarbowości przed 1939 rokiem w Stanisławowie tragicznie
zmarłych w czasie II wojny światowej. Jedyną Jego winą
wyło to, iż był Polakiem i urzędnikiem – przedstawicielem
polskiej inteligencji w Stanisławowie.

Akcją eksterminacyjną Polaków w Stanisławowie dowodzili
oficerowie Gestapo, wykonawcami byli zarówno Niemcy jak
i Ukraińcy. Na zawsze zapamiętano nazwiska zbrodniarzy
takich jak H. Kruger, Johann i Wilhelm Mauerowie. Akcja
gestapo zorganizowana w Stanisławowie wpisuje się w ciąg
konsekwentnych działań III Rzeszy wyniszczenia polskiego
społeczeństwa w ramach operacji „Intelligenzaktion”. (…)
Całościową liczbę zamordowanych Polaków w Stanisławowie szacuje się na ok. 860 osób!

Czarny Las – miejsce tragiczne dla
pracowników Skarbowości. Wspomnienie
o Edwardzie Eugeniuszu Kędzierskim,
pracowniku Urzędu Skarbowego
w Stanisławowie
Jednej z wymienionych i ustalonych ofiar rozstrzelanych
w Czarnym Lesie, której chciałbym poświęcić więcej uwagi
jest - Edward Eugeniusz Kędzierski. Był on bratem mojego
dziadka, kierownika Urzędu Pocztowego w Krystynopolu,
Jarosława Kędzierskiego. Urodził się w dniu 9 kwietnia
1908 r. w miejscowości Kołomyja, jako syn Jakuba Kędzierskiego, nauczyciela szkół powszechnych, kierownika
szkoły w Kołomyi oraz Walerii Marii Wróblewskiej h. Ślepowron. Studiował prawo na Uniwersytecie Jana Kazimierza
we Lwowie, które ukończył z tytułem magistra. Początkowo,
po ukończeniu studiów, pracował w Kołomyi a następnie
przeniósł się do Stanisławowa.

Zdjęcie ślubne Edwarda Kędzierskiego oraz Janiny Müllerówny

Należy zaznaczyć, że na pierwszej sporządzonej liście przez
prof. Józefa Zielińskiego nie widnieje nazwisko „Kędzierski”. Dopiero w drugiej publikacji prof. Józefa Zielińskiego
umieszczono nazwisko Edwarda Eugeniusza Kędzierskiego.
Oznaczało to, że jakaś osoba przesłała do redakcji „Tygodnika Powszechnego” list wskazując na osobę o nazwisku
„Kędzierski” jako jedną z ofiar zbrodni w Czarnym Lesie k.
Stanisławowa. Prawdopodobnie był nią Antoni Wierzejski
z Wrocławia. Od tamtej pory w różnych cytowanych publikacjach, odnoszących się do zbrodni w Czarnym Lesie, widnieją
zapisy dotyczące brata mojego dziadka jako osoby określanej:
mgr Kędzierski, imię nieznane pracownik Urzędu Skarbowego, Kędzierski N czy Kędzierski w konfiguracji z trzema
innymi osobami jako pracownikami administracji skarbowej
w Stanisławowie (w tym kierownika
II Urzędu Skarbowego).

Jeszcze przed II wojną światową Edward Eugeniusz Kędzierski zawarł związek małżeński z Janiną Millerówną,
córką właściciela sklepu papierniczego i zabawkarskiego
w Kołomyi. Mieli oni córkę Barbarę, która zmarła w wieku 10
lat. Janina Millerówna przeżyła wojnę i w 1945 roku została
przesiedlona (repatriacja) z terenów Wschodnich do Polski.
Przed II wojną światową Edward Eugeniusz Kędzierski
przeniósł się z Kołomyi do Stanisławowa, gdzie rozpoczął
pracę jako urzędnik egzekucyjny w Urzędzie Skarbowym.
Z opowieści rodzinnych ustalono, że na wyposażeniu posiadał służbowy rewolwer ze względu na wykonywane zadania
i niebezpieczeństwo na terenach okolicznych miejscowości
położonych wokół Stanisławowa. Po wybuchu II wojny
światowej nadal zamieszkiwał Stanisławów utrzymując
kontaktu z rodziną w Kołomyi. W pewnej chwili, w 1941 r.,
urwały się kontakty E. Kędzierskiego z rodziną w Kołomyi.
Przez długie lata nie było pewności co do jego losów.

dr Maciej Aleksander Kędzierski
Dyrektor Departamentu
Informacji Finansowej w MF

ciąg dalszy
w kolejnym
numerze

Poszukując wiele lat śladu jego zaginięcia w pierwszych latach II wojny światowej, początkowo posiadałem następują-
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AA Nieznany z imienia naczelnik II Urzędu Skarbowego w Stanisławowie – o nazwisku Plackowski
AA Pracownik działu egzekucyjnego Urzędu Skarbowego
– Edward Eugeniusz Kędzierski
AA Pracownicy Urzędu Skarbowego w Stanisławowie:
– Feliks Chmiel – pracownik Urzędu Skarbowego
– Łucjan Orzechowski – urzędnik skarbowy
– Andrzej Perczyński – rewident Urzędu Skarbowego
– Janina Stefanicka – adiunkt skarbowości
– Stefania Wyszyńska – urzędnik skarbowy
– Marian Tarkiewicz – pracownik skarbowosci.

podopieczni

Małgorzata Milo
I US w Poznaniu

Pod koniec marca 2016r. przyjęłam też pierwszą dawkę leku
o nazwie herceptyna. Leku tego nie miałam refundowanego
przez NFZ, a że jego koszt znacznie przekraczał możliwości
finansowe mojej rodziny rozpoczęło się zbieranie funduszy,
między innymi poprzez Fundację Skarbowości im. Jana
Pawła II. Niestety po przyjęciu kilku dawek tego leku - na
początku czerwca 2016r. - okazało się, że choroba postępuje
- pojawił się nowy przerzut na węźle chłonnym na szyi oraz
prawdopodobnie przerzuty na płuco (prawdopodobnie, bo
wynik badania jest niejednoznaczny).
19.09.2016r. przyjęłam pierwszą dawkę leczenia finansowego przez NFZ składającego się z podawanych dożylnie
leków: herceptyny, pertuzumabu oraz chemii - taxotere.
W międzyczasie, tj. od momentu pojawienia się nowych
przerzutów zaczęłam przyjmować różnego rodzaju zioła,
witaminy i suplementy, które miały spowodować wzmocnienie organizmu, wzrost odporności oraz oczyszczenie
organizmu z toksyn, bakterii, metali ciężkich i innych niechcianych elementów. Miałam też nadzieję, że suplementy
te i zioła spowodują zahamowanie rozwoju choroby.

O tym, że mam raka dowiedziałam się
w jego zaawansowanym stadium –
stopień IIIC – rak piersi z przerzutami do
węzłów chłonnych pod pachą, nad i pod
obojczykiem oraz przymostkowego. Od
połowy sierpnia 2015 roku rozpoczęłam
leczenie, w trakcie którego przyjęłam 16
kursów chemioterapii, przeszłam operację
oraz 25 naświetlań (radioterapia). Leczenie
zakończyłam pod koniec marca 2016 r.

Obecnie, kiedy otrzymuję leczenie finansowane przez NFZ,
nadal przyjmuję witaminy i suplementy. Miesięczny koszt
takiej suplementacji oscyluje około kwoty 1.000 do 1.500
złotych.
Od redakcji kwartalnika ETOS SKARBOWCA otrzymałam
możliwość złożenia na jego łamach podziękowań. Chciałabym zatem podziękować moim koleżankom i kolegom
z pracy oraz ich rodzinom, które tak bardzo zaangażowały
się w pomoc dla mnie, zbieranie środków finansowych (na
leczenie herceptyną i obecnie na środki wzmacniające) i które
cały czas bardzo mnie wspierają. Wystarczy wspomnieć
tutaj o organizowanych przez nich licytacjach na Facebook
w ramach otwartej grupy "PYRUSY NIE SKNYRUSY. Pomagamy Gosi". Bardzo serdecznie dziękuję także wszystkim
osobom biorącym udział w organizacji oraz wszystkim
uczestnikom Turnieju Piłki Nożnej Halowej "Gramy dla
Gosi", który odbył się 22.10.2016r. w Hali Sportowej OCS
w Obornikach - turniej organizowany był przez Naczelnika
Urzędu Skarbowego w Obornikach, a patronat nad nim
objął Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu. Bardzo dziękuję mojej rodzinie, także moim przyjaciołom, znajomym
oraz innym osobom z poza środowiska pracy, które także
wspierają mnie w walce z chorobą. Dziękuję wszystkim
darczyńcom, którzy przekazali i nadal przekazują darowizny na subkonto należące do Fundacji Skarbowości
im. Jana Pawła II, a utworzone z myślą o mnie. Dziękuję
osobom, które przekazały 1% podatku na moje leczenie. Bardzo serdecznie dziękuję także Zarządowi oraz
wszystkim osobom pracującym w Fundacji Skarbowości.
Brakuje mi słów, żeby w odpowiedni sposób wyrazić
wdzięczność za okazane mi serce, wsparcie i pomoc
materialną. Dobrze jest mieć świadomość, że w tak
ciężkich chwilach można polegać na drugim człowieku,
który nie odwraca się przed nieszczęściem innej osoby
i poświęca swój czas i pieniądze, by jemu pomóc. Bardzo
Wam wszystkim jeszcze raz dziękuję i proszę o dalsze
wsparcie. Jednocześnie gorąco życzę Wam zdrowia
i pomyślności. Pozdrawiam serdecznie.

znę
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Renata
Łukasiewicz
UKS we Wrocławiu
Kochani, ze swojej strony
dziękuję wszystkim
i każdemu z osobna za
ogromne zaangażowanie,
wsparcie, okazane serce
i wrażliwość.
Cieszę się bardzo, że można na Was
liczyć, że Jesteście cudowni i trudno
opisać słowami moją wdzięczność za
to, że pomogliście w zbiórce pieniędzy,
które mogą uratować moje życie.
Po sześciu latach nastąpił gwałtowny
nawrót choroby, przerzut do kości. Okazało się, że zmiana jest nieoperacyjna,
w Polsce nie mam szans na wyleczenie.
Po długich poszukiwaniach udało mi się
znaleźć klinikę w Marburgu, gdzie podjęto się leczenia. Jestem już po jednej
operacji, niestety nie udało się usunąć
całej zmiany za pierwszym razem. Pilnie
konieczna jest kolejna operacja, której
koszt wynosi 50 000 zł.
Dlatego proszę Was o dalszą pomoc.
Każda złotówka może być tą, która
uratuje moje życie.
Życzę Wam dużo zdrowia – uwierzcie
mi, że to jest w życiu bardzo ważne,
a może nawet najważniejsze!
Z pozdrowieniami,
Renata Łukasiewicz

„„Człowiek jest wielki
nie przez to kim jest,
lecz przez to czym
dzieli się z innymi...”
św. Jan Paweł II

Możesz pomóc przekazując Darowiznę na subkonto Fundacji Skarbowosci:

31 1240 1183 1111 0010 6755 7359 z dopiskiem: dla Renaty Łukasiewicz
oraz przekazując 1% odpisu z podatku: KRS 0000039541,
cel szczegółowy: 193. Renata Łukasiewicz
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Paragon z chińskiej
Szary. To pierwsze wrażenie po wylądowaniu z Pekinie. Nie jest to
tyko efekt kolorystyki budynków, gdzie dominuje szarość, ale również
powszechnego smogu, wiszącego w powietrzu, pozwalającego jedynie na
rozpoznanie zarysów budynków oddalonych o niecałe 300 metrów.

Dajemy jednak Pekinowi drugą szansę. Wsiadamy do taksówki, a tu niespodzianka – taksówkarz włącza taksometr,
a potem wystawia paragon. 1 Trzeba dodać, że jazda samochodem po Pekinie nie należy do najprzyjemniejszych.
Wprawdzie Chińczycy jeżdżą dużymi i drogimi samochodami, ale poruszanie się w żółwim tempie w kompletnie
zakorkowanym mieście, nie daje frajdy. Kto narzeka na

nasze korki powinien raz przejechać się po Pekinie. 20 km
w 3 godziny – to nasz rekord.
Za to po Pekinie, czy Szanghaju doskonale podróżuje się
metrem - chyba jednymi z najdłuższych na świecie! Metro
jest tanie i bardzo dobrze oznaczone również po angielsku.
Z kolei jazda autobusem jest sporym wyzwaniem, bo często
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dworcu kolejowym. Jeśli mamy szczęście i nasz
rozmówca umie czytać - jesteśmy w domu.
W kalamburach wszystko zależy od naszej kreatywności, chęci i bystrości odbiorcy a także odrobiny
szczęścia, potrzebnego by pokazywane symbole nie
napotkały ściany różnic kulturowych. Najważniejsze
by ten cyrk był skuteczny. Trzeba przestać myśleć
o tym jak o błazenadzie i uzbroić się w cierpliwość,
co dla nas często było trudne. Odkąd zaczęliśmy traktować ten skomplikowany proces komunikacyjny jak
przygodę, mieliśmy dużą szansę na sukces i przy okazji
nieźle się ubawiliśmy.

trudno na liście przystanków znaleźć
ten właściwy. Jednak dzięki angielskim
zapowiedziom w autobusach odpada
problem wysiadania na właściwym
przystanku. 2

Posiłki – zbiorowy rytuał
Chińczyków

Chińczycy są jak dzieci

1
Jedzenie w Chinach to nowe i często zaskakujące doświadczenie.
Wchodząc do pierwszego lepszego lokalu można
spanikować. Karta menu najczęściej nie ma obrazków!
Wodzenie wzrokiem po znakach na nic się zdaje. Pozostają
dwie opcje - albo na oślep wskazuje się palcem cokolwiek,
albo wychodzi na zewnątrz i wybiera obrazek, dalej nie
wiedząc co można otrzymać.

Chińczycy są jak dzieci, którym nikt nigdy nie wdrukował
w świadomość, że czegoś nie wypada robić. I tak bez
skrępowania plują i bekają, mężczyźni odsłaniają gołe
brzuchy wystawiając je na wiatr a kobiety chodzą po ulicy
w piżamach. Śmieci rzucają pod siebie, okrutnie się pchają,
depczą, szturchają, stają za blisko i mówią za głośno.
Chińczycy są prostolinijni i szczerzy, ciekawscy i bezpośredni, nieuważni i nierozważni. Są jak dzieci, które nie myślą
o przykrych konsekwencjach swoich czynów. Wchodzą na
ulicę bez rozglądania się, na budowę bez kasku. Są jak dzieci,
które cieszą się z małych rzeczy. Nawet tak malutkich jak
nasze nieudolne „ni hao” (dzień dobry).

Dla Chińczyków jedzenie wydaje się czymś więcej niż jedzeniem. Wydaje się być sensem życia. W Chinach ludzie
jedzą pojedynczo tylko wtedy gdy się naprawdę spieszą
albo... są obcokrajowcami. 3 4

Warto odnotować, że w chińskim społeczeństwie powoli
zaciera się granica tego co wolno mężczyznom, a co wolno
kobietom. Podczas gdy polski mężczyzna musi posadzić
drzewo, zbudować dom i spłodzić syna, chiński jest winien posłuszeństwo rodzicom, ożenić się i spłodzić syna.
Właściwie w dzisiejszych czasach może być też córka, co
może niezgodnie z tradycją, ale zgodnie z pragmatycznym
sposobem myślenia Chińczyków. Córce nie trzeba dziś
zapewniać posagu, a syn potrafi doprowadzić rodzinę do
bankructwa próbując przypodobać się wybrednej przyszłej
żonie. Nic nie słyszałam o drzewie, za to w chińskiej wersji warunkowania męskości pojawia się Wielki Mur, który
każdy prawdziwy mężczyzna winien choć raz w swoim
życiu odwiedzić. Odwiedzić oznacza dokładnie wejść i zejść.
Żaden Chińczyk nie rozumie potrzeby zagranicznego turysty
chodzenia po Murze.

Testowana w małych lokalach kuchnia nie ma nic wspólnego ze znanymi nam chińskimi potrawami. Oferowane tu
dania, to codzienna kuchnia zwykłych Chińczyków, smaczna
i treściwa. Na kaczkę po pekińsku, czy kurczaka w słodko-kwaśnym sosie, trzeba się wybrać do lepszego lokalu.
Zupa na śniadanie i pierożki z marchewką i imbirem już nas
nie dziwią. Trochę brakowało mi noża i widelca, ale przecież
pałeczkami też można zjeść zupę. 5 6

Porozmawiajmy w... kalamburach
W Chinach jednego można być pewnym, a mianowicie, że
99% Chińczyków nie zna i nie rozumie ani jednego słowa
po angielsku.
Przez ograniczenia językowe Chińczycy dzielą się oni na
tych, którzy chcą cię zrozumieć i pomóc i na tych, którzy
nie mają na to najmniejszej ochoty lub z góry zakładają,
że to niemożliwe. Czasami jednak konwersacja z turystą
przeszkadza im w oglądaniu milionowego odcinka łzawej
telenoweli lub w obmyślaniu strategii przejścia przez kolejny
poziom smartfonowej gry. Niezbyt pomocne są również
wszelkie aplikacje, chociażby z uwagi na problemy z Internetem i blokowanie wielu stron.

Polityka jednego dziecka, stosowana przez dziesięciolecia
zrobiła swoje. Chińskie dzieci są chyba najbardziej rozpieszczonymi jedynakami na świecie. Maluchy są kochane
i niemiłosiernie rozpieszczane, 7 a młodzież fanatycznie
wpatrzona w ekran smartfona. Do systemu dostosowała
się nawet komunikacja miejska. W metrze często widać
miejsca oznaczone tabliczką „to miejsce przeznaczone dla
osób starszych, dzieci lub kobiet w ciąży”.
Chińczycy są chorobliwie uzależnieni od telefonów. Aż dziwne, że nie widziałam ani jednego wypadku spowodowanego
przez zapatrzonego w telefon pieszego lub kierowcę.

Co zatem pozostaje? Kartka, długopis i uniwersalne międzynarodowe kalambury. Kartka i długopis służą do przerysowywania (bo przecież dla Europejczyka to nie pisanie tylko
poważna lekcja rysunku) chińskich znaków. Przerysowane
znaczki pokazywane są na ulicy, w hotelu, taksówce lub na

Małgosia Brzoza
Izba Skarbowa Szczecin
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ciąg dalszy
w kolejnym
numerze

pasjonaci

taksówki

pasjonaci

Nasza przygoda
z mistrzostwami
polski skarbowców
Wspomnienia Skarbowców z Niemiec
W październiku 2016 dotarło do
nas, skarbowców z Mecklenburgii –
Pomorza Przedniego, niemieckiego
landu graniczącego z województwem
zachodniopomorskim, zaproszenie na
kolejną Spartakiadę, która w roku 2017
odbędzie się w Świnoujściu. Zaproszenie
oczekiwane z niecierpliwością już od
ostatniego dnia turnieju w Toruniu 2016,
a przyjęte z tym większa radością, iż tym
razem trzeba nam będzie przejechać ledwie
kilka kilometrów do granicy, by spotkać się
z przyjaciółmi z Polski.

żanki i koledzy z Polski. Naprawdę, mentalność, charakter,
otwartość godna podziwu i pochwały – i z tego względu
w tym miejscu nasze najgorętsze podziękowania za Waszą
postawę! Oby tak dalej !
W roku 2011 przyjechała na spartakiadę do Kołobrzegu
nasza mała delegacja – 4 osoby, które pasywnie przyglądały
się zmaganiom polskich atletów. W następnych latach już
aktywnie uczestniczyliśmy w turniejach – za każdym razem
była to dla nas ogromna frajda – zwłaszcza, iż „opiekowano” się nami wzorowo, troszcząc się o każdy szczegół oraz
reklamując i pokazując nam Polskę z jej najlepszej strony:
otwartej, nowoczesnej, rozwijającej się (a miejscami bardziej
rozwiniętej niż Niemcy) gościnnej, przyjaznej, rozsądnej,
bez uprzedzeń. Tych kolegów z Niemiec, którzy już raz
u Was gościli, nie trzeba długo przekonywać do odwiedzin
w Polsce. Innym, bardziej nieśmiałym kolegom niemieckiej
administracji (taka niemiecka „ostrożna” mentalność! :(,
próbujemy z roku na rok „narobić smaku” na wyjazd za
wschodnią granicę. Mamy nadzieje, ze nasza współpraca,
nasza przyjaźń, dalej będzie się rozwijać, owocować dalszymi spotkaniami, w coraz większym gronie – i mamy
nadzieje, że nic nie odwróci tego fantastycznego procesu
na płaszczyźnie naszych polsko – niemieckich stosunków.

Nasze przygotowania do Spartakiady 2017 rozpoczęły
się już pełną parą. W ciągu kilku godzin swój udział zgłosili ci pracownicy niemieckiej skarbówki, którzy już od lat
uczestniczą w imprezach po polskiej stronie – a więc ludzie,
którzy doskonale znają polską gościnność oraz fantastyczną
słowiańską mentalność – i z tego względu niecierpliwie
oczekują każdego następnego zaproszenia do Was – czy
to na turnieje organizowane przez kolegów z Zachodniopomorskiego (bowiem od tego zaczęła się nasza znajomość,
od "małych", przygranicznych turniejów, znajomość, która
w wielu przypadkach przerodziła się już w przyjaźń), czy
też na ogólnopolskie mistrzostwa.

Zaproszenie do Świnoujścia przekazaliśmy nie tylko kolegom
z Mecklenburgii. Przekazaliśmy je również przedstawicielom
administracji skarbowej piętnastu pozostałych niemieckich
landów. Mamy nadzieje, że efektem tego będzie udział
w turnieju coraz większej liczby kolegów z Niemiec – choć
nie mamy na to wpływu. Teraz możemy tylko czekać.

Goszcząc bowiem na wielu imprezach sportowych w Niemczech lub w innych krajach, nigdy nie spotkaliśmy się z tak
gorącym i serdecznym przyjęciem, jak na polskich spartakiadach.

Delegacja z Mecklenburgii na pewno przyjedzie. Już teraz
cieszymy się na to spotkanie. Pozdrawiamy więc w tym
miejscu wszystkich polskich kolegów i koleżanki.
Eligiusz Zittermann,
Mecklenburg-Vorpommern, Niemcy

Niemieccy koledzy po 5 latach uczestniczenia w polskich
turniejach sportowych ciągle przecierają oczy ze zdumienia,
przyjeżdżając nad Wisłę, bowiem niespotykanym w Niemczech zjawiskiem jest, iż nieznani nam ludzie z otwartymi ramionami przyjmują obcokrajowców, z uśmiechem
na twarzy próbują zagadać po angielsku, kilka słów po
niemiecku, uścisk, miłe słowo, zaproszenie do siebie, do
swojego pokoju w hotelu, prośba o spotkanie na wieczornej biesiadzie, podwiezienie swoim autokarem z hotelu na
biesiadę – a w ten sposób właśnie przyjmują nas kole-
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Do zobaczenia
za rok w maju
w Świnoujściu !!!
18

pasjonaci
Na zdjęciu u góry od lewej: Rajko, Maria, Ronny; na dole od lewej:
Thomas, Carola, Eligiusz

26-27 maja 2017 r.

ŚWINOUJŚCIE

zapraszamy

XVI Mistrzostwa Polski
Skarbowców
o Puchar
Ministra Finansów

Informacje
szczegółowe i zapisy:
www.fundacjaskarbowosci.pl

1% www.f und ac jask arbowosc i. pl 1% w w w. fun dacjaskarbow osci. pl 1%

1% w ww. fu ndacjask arbowosci .p l 1% ww w.f unda cjask ar b owosc i .pl 1%

www.fundacjas k a rbo wo s ci. pl 1 % K R S 0 0 0 0 0 3 9 541

www.fundacjas k a rbo wo s ci. pl 1 % K R S 0 0 0 0 0 3 9 541
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Warsztatowe szkolenia pilotażowe

Czy etos skarbowca
jest obecny?
Refleksje po szkoleniu
pilotażowym ETOS i PRESTIŻ
urzędnika państwowego
29-30 sierpnia, IS w Bydgoszczy
Podobno każda grupa zawodowa ma
swoją specyfikę i cechy pozwalające na
odpowiednią dozę złośliwości przy jej
opisywaniu. Są wiec zawody, które mają
monopol na wiedzę, są też takie, które dają
boskie poczucie wyższości.

obrażeń. Tych ostatnich mi nie brakuje, bo historia dostarcza
przykładów. „Słowa uczą, czyny pociągają” to rzymskie
przysłowie prowadzi do takich postaci znanych ze szkoły
jak Ignacy Mościcki czy Stefan Starzyński, Eugeniusz Kwiatkowski, Ryszard Kaczorowski. Mamy ich w polskiej historii
wiele. Te nazwiska dowodzą, że urzędnik może godnością
swej osoby, jakością swego działania i oddaniem Rzeczypospolitej, czyli wspólnocie narodowej, tworzyć instytucje
budzące powszechny szacunek, poczucie bezpieczeństwa
i wartość tej wspólnoty. Do tego nie wystarczy zwykłe
wypełnianie powierzonych zadań.

Nowoczesne podejście do zawodu stara się obedrzeć grupę
z bardzo cennego znaczenia – powołania. Racjonalizm
i techniczne podejście mówi, że chodzi o realizację przydziału obowiązków i rozliczanie się z wypełniania zadań.
Wypełnianie powinności wobec pracodawcy.

Podejmowanie rozmowy o etosie urzędnika to rewolucja!
Często tylko zadaniowe rozważanie o pracy pomniejsza
i osłabia jej znaczenie. Spotkanie, które odbyło się w Bydgoszczy budzi nadzieję. Dla wszystkich uczestników szkolenia rozmowa była nowością, odkryciem – w dużej mierze
przytłumionych przez codzienność i realizowane zadania,
marzeń o sprawnym państwie i służbie społeczeństwu.
Poczucie pełnienia służby, realizacji ważnych ideałów nadaje
pracy szlachetne rysy, stajemy się lepsi, możemy więcej
od siebie wymagać i jest to akceptowalne. Kluczowe jest
podejście do obywateli, którzy w takim ujęciu stają się
ważni i mogą czuć się bezpieczni, a urzędnicy są partnerami
realizującymi zadania dla wspólnego dobra.

Większość prac, które wykonujemy, aby zarobić na życie
można tak opisać, wszystkie są jednak związane z człowiekiem i współpracą, wszystkie mają charakter służby
drugiemu i przynoszenia dobra całej społeczności. W momencie kiedy odpowiemy sobie na pytanie czym jest dobro
wspólne mechanistyczne podejście do pracy nie wytrzymuje
próby, to za mało , musi być coś więcej.
Daleki jestem od ideologizowania i nadawania znaczenia nadprzyrodzonego, spojrzeć jednak warto na pracę
nie tylko jako na realizację zadań, ale jak na coś do czego
jesteśmy potrzebni, na coś do czego jesteśmy powołani
i nade wszystko na coś co jest służbą – w dzisiejszym
świecie, w którym prymat wydaje się mieć przyjemność, to
niepopularne słowo. A jednak jest nam potrzebne. Słowo
służba wymaga obecności słowa wartości, słowo wartości
wymaga dialogu w ich nazywaniu, troski o zachowanie
i ochronę, aby nie zostały zdewaluowane.

Powiało silnym państwem, troszczącym się o swoich obywateli i budzącym szacunek u innych.
Ta refleksja zaprowadziła nas dalej – źródłem siły i takiego
podejścia do pracy jest przede wszystkim wewnętrzny system relacji i wartości, którymi żyje ta grupa zawodowa. Aby
to było możliwe system wartości musi być czytelny. Warto
nazwać Państwo systemem troski o obywatela i służbą
dla niego, warto zdefiniować siłę państwa i wiedzieć w jaki
sposób ma ja tworzyć zwykły urzędnik.

Z takimi przemyśleniami podejmowanie spotkania z pracownikami administracji skarbowej na temat etosu pracy
to wyzwanie. Nie znając ich przemyśleń i motywacji, znając
jedynie z epizodycznej działalności i medialnych opinii można
popaść w dramatyczną rozbieżność. W takich wypadkach
najlepsza jest otwartość przy zachowaniu własnych wy-
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Wysokie standardy etyczne nie mogą jednak być traktowane jako cecha pracy, ale raczej jako cechy ludzi, którzy ją
wykonują. Dobrym przykładem jest język jakiego używamy.
Urzędnik nie może przeklinać i wypowiadać się z pomocą

20

niezrozumiałych lub wieloznacznych dźwięków, czasem
negatywnie charakterystycznych a nawet obelżywych.
Dotyczy to wypowiedzi wszystkich. Przełożonych i pracowników. W stosunku do obywateli, współpracowników i podwładnych. Powaga i godność tworzonej instytucji wymaga
wysokiej kultury osobistej i ukształtowanej osobowości,
w całości jej życia – nie tylko w czasie pracy.

Prymat nad ograniczeniami osobowościowymi jakie są
obecne w każdym zespole ludzkim może wystąpić przy
obecności silnej i wyraźnie artykułowanej idei państwa
i służby państwowej. Tylko ona może minimalizować niedoskonałości osobiste uczestniczących w tym procesie
pracowników i przełożonych.
Dobre, celowe zachowania, budowanie godności urzędnika także poprzez motywację – wynagradzanie, czytelne
możliwości awansu czy sprzyjanie rozwojowi osobistemu
a nade wszystko rozwój kompetencji, przyniesie najszybciej
właściwe znaczenie urzędu w społeczeństwie jako znaku
obecności reprezentanta wspólnoty narodowej – Państwa
Polskiego.

Potrzebne jest więc ustalanie wysokich standardów i ich
wymaganie. Kształcenie postaw i zachowań. Prymatu
celowości działania i znajomości narzędzi. Kompetencji
osobistych i zawodowych.
Wspomniane grono osób nie miało doświadczeń rozmowy
w pracy o jej znaczeniu dla Państwowości Polskiej, dla
budowania Rzeczypospolitej. Pomimo tego braku ujawniły
się obecne w każdym marzenia, wyobrażenia i tęsknoty za
wartościami, za tym co nadaje sens żmudnej, często trudnej
pracy. To spostrzeżenie pokazuje jak bardzo potrzebny jest
dialog na temat wartości państwotwórczych i jak bardzo
niezbędna jest partycypacja pracowników w procesie budowy sprawnego państwa i jego standardów.

Można wiec zacząć od rozmowy, dyskusji pozwalającej na
obudzenie nieujawnianych, ale potrzebnych tęsknot. Trzeba
jednocześnie uruchomienia procesu pozwalającego na wytwarzanie standardów etycznych oraz edukacji w obszarze
kompetencji zawodowych, łącznie z historią i ideą służby
publicznej. Także popularyzowanie postaw historycznych,
a nade wszystko tworzenie nowych zachowań i relacji
wewnętrznych, propagowanie dobrych wzorów, może spowodować w perspektywie powstanie i obecność etosu
skarbowca. Jestem przekonany, ze to możliwe.

Mówimy o procesie, bo dobry urząd budujący silne państwo i troskę o dobro wspólnoty narodowej może powstać
poprzez wspólną pracę wszystkich w nim pracujących.
Takie założenie nakłada na najbliższą przyszłość wielkie
wyzwania. Są nimi: edukacja wewnętrzna z udziałem niezależnych osób, standardy zachowań w relacjach miedzy
pracownikami, a nade wszystko standardy relacji miedzy
przełożonymi i podwładnymi oraz koniecznie... wzajemny
szacunek a także partnerstwo.

Jerzy Mika
Trener zarzadzania z wartościami

Ps. Bardzo dziękuję pracownikom i przełożonym administracji skarbowej – uczestnikom szkolenia pilotażowego
w Bydgoszczy, za ożywienie nadziei na dobre Państwo.

Nie musimy się zmieniać,
przetrwanie nie jest
obowiązkowe!
William Edwards Deming
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„Potrzeba wielkiej wyobraźni miłosierdzia,
aby przyjść z pomocą Człowiekowi”
Jan Paweł II

Fundacja Skarbowości im. Jana Pawła II
ogłasza II Ogólnopolski Konkurs o tytuł

FILANTROPA SKARBOWOŚCI 2017
pt. Kilogramy Dobra

Konkurs polega na zbieraniu przez Pracowników jednostek skarbowych
monet o nominałach od 1 grosza do 5 złotych. Jednostki Skarbowe rywalizują
w rankingu zbiórki uwzgledniającym wagę i wartość zebranych monet na bieżąco
aktualizowanym na stronie internetowej Fundacji Skarbowości. Zebrane fundusze
przeznaczone zostaną na dofinansowanie kosztów długotrwałego, kosztownego
leczenia i rehabilitacji najciężej chorych Podopiecznych Fundacji,
Pracowników Administracji Skarbowej, do których należą obecnie:
• Robert Matuszkiewicz, IS Poznań
• Małgorzata Milo, I Wlkp US
• Marek Muszyński, III US Warszawa Śródmieście
• Barbara Grabowska, US Płońsk
• Piotr Gala, US Płock
• Renata Łukasiewicz, UKS Wrocław

•M
 arek Rembiasz, celnik, mąż koleżanki
z II UKS w Krakowie
•A
 melka Skonieczna, dziecko,
US W-wa Bemowo
• Julitka Plich, dziecko, US Tomaszów Maz.
• Ewa Wiśniewska, US Chrzanów.

DOŁĄCZCIE DO NAS!
ZAPRASZAMY DO KONKUSU Z WARTOŚCIĄ DODANĄ!
Więcej informacji o naszych Podopiecznych: www.fundacjaskarbowosci.pl
tam też regulamin i karta zgłoszenia jednostki do Konkursu.
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Kalendarz

20 17

w dobrym kierunku

Dziękujemy naszym Darczyńcom dlatego każdy, kto przekaże
na rzecz Fundacji Skarbowości darowiznę w wysokości nie
mniejszej niż 25 zł otrzyma w podziękowaniu KALENDARZ
trójdzielny na 2017 r. z miłą niespodzianką.
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Darowizny prosimy przekazywać: Bank PEKAO S.A. I/O Bydgoszcz
Nr 83 1240 1183 1111 0000 1291 2865 Tytułem: Darowizna – KALENDARZ 2017
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Jana, Tomasza

Albiny, Zdzisława

Zenona, Honoraty
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Adama, Ewy
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II

Niewielkie, ale regularne wpłaty mają WIELKĄ WARTOŚĆ i SIŁĘ
ODDZIAŁYWANIA!Dołączcie do nas! POMÓŻCIE NAM POMAGAĆ!

STYCZEŃ
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Izydora, Makarego
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Danuty, Genowefy

Juliana

Jana, Wilhelma

Matyldy, Honoraty

Edwarda,

Szymona

Trzech Króli

, Włodzimie

rza

Antoniego

, Rościsław

a

Piotra, Małgorzat

y

Ildefonsa,

Rajmunda

Felicji, Tymoteus
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Henryka,

Pawła, Miłosza

a

Mariusza

Weroniki,

Fabiana,

Bogumiły

Seweryna

Feliksa, Hilarego

Sebastian

a
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Świadczenie z tytułu
zwrotu kosztów leczenia
i rehabilatacji NW

25 000 zł

Trwały uszczerbek
na zdrowiu w następstwie NW

do 25 000 zł
(1% = 250 zł)

do 2 000 zł

Świadczenie z tytułu
poważnego zachorowania

3 000 zł

Świadczenie z tytułu
operacji plastycznej

1 500 zł

Zwrot kosztów
przeszkolenia zawodowego
osób niepełnosprawnych
na terenie RP

1 500 zł

10

Przekazując miesięczną
REGULARNĄ DAROWIZNĘ
w wysokości minimum

Świadczenie z tytułu
operacji chirurgicznej

1 500 zł

Świadczenie dzienne
z tytułu pobytu w szpitalu
w następstwie NW

zł

jesteś przez nas
chroniony!

Zwrot kosztów nabycia
środków pomocniczych
i ortopedycznych
Ubezpieczonego
w następstwie NW

3 000 zł

(50 zł dziennie,
maksymalnie 60 dni)
Świadczenie z tytułu
złamania kości, oparzenia,
odmrożenia, wstrząśnienia
i stłuczenia mózgu

do 20 000 zł
(1% = 200 zł)

do 3 750 zł

Warunki przystąpienia do Programu UBEZPIECZONY DARCZYŃCA FUNDACJI SKARBOWOŚCI:
1. Przesłanie na adres e-mail: biuro2@fundacjaskarbowosci.pl pra- 2. Regularne wpłaty DAROWIZNY – min. 10 zł miesięcznie, najpóźniej
widłowo wypełnionego formularza przystąpienia do Programu
do końca miesiąca poprzedzającego ochronę ubezpieczeniową na
UBEZPIECZONY DARCZYŃCA FUNDACJI SKARBOWOŚCI lub wynumer konta właściwy dla DARCZYŃCÓW: PEKAO S.A. I/O Bydgoszcz
pełnienie formularza on-line (formularz deklaracji dostępny na
stronie: www.fundacjaskarbowosci.pl)
tytułem: DAROWIZNA (za jaki okres, za kogo)

57 1240 1183 1111 0010 6410 8444

Dodatkowe informacje: e-mail: biuro@fundacjaskarbowosci.pl; biuro2@fundacjaskarbowosci.pl; tel.: 52 332 92 41
Mariusz Geppert, e-mail: m.geppert@assiduus.pl
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Łącznie to już 2

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.

