
                                                               Radom, dnia 28 grudnia 2010 r.

 Oświadczenie

                                                              

                      Szanowni Przedmówcy!

          Chciałbym zauważyć, że projekt Uchwały wraz z uzasadnieniem (Druk 
nr 3609) w pierwotnym brzmieniu zawierał wiele błędów. 

Dla  zrozumienia  tematu,  składający  projekt  Uchwały  obligatoryjnie  składa 
uzasadnienie, które jest wymogiem ogowiązkowym. Nad treścią uzasadnienia 
Sejm (komisja) nie pracuje – zatem uzasadnienie nie ulega zmianie.

      Projekt  Uchwały  wraz  z  uzasadnieniem  został  poddany  naszej  (tj. 
Komendzie  Głównej  ZS analizie.  Analiza  wykazała  liczne błędy historyczne  
i  redakcyjne.  Można  stwierdzić,  że  materiał  został  opracowany  w  sposób 
niedbały przez fachowców niskiej klasy. Na SPI stwierdzono jakoby projekt był 
opracowany  przez  profesorów,  znanych  historyków!  Dodam,  że  w  czasie 
trwającego posiedzenia Komisji Kultury i Środków Przekazu w dniu 14 grudnia 
2010 r. Poseł na Sejm RP prof. Ryszard Terlecki dopiero analizował projekt,
w którym zauważył błędy. Powstaje pytanie czy był jej  autorem? Czy tylko 
doradcą?

            Jest wiele ciekawych wątków przy procesie przed i po złożeniu projektu 
Uchwały do Sejmu. Złym przykładem dla strzelców jest to, że przedstawiciele 
ZS  S  OSW  i  ZP  RP  chcieli  tylko  w  sposób  osobliwy  pracować  nad  w/w 
projektem. Natomiast podawanie informacji, że działali dla dobra wszystkich 
strzelców i co gorsza dla jakiegoś ,,ruchu strzeleckiego" jest moim zdaniem 
[dziedziczną  chorobą  ,,zachłannością"].  Każda  organizacja  strzelecka
i piłsudczykowska ma swoją nazwę złożoną we wniosku do sądu, (KRS), ma 
również historię. Każdy przedstawiciel ma prawo działać i odpowiadać za swoją 



organizację.  Używanie  określenia  ,,ruch  strzelecki"  jest  określeniem  nicości
a posługiwanie się tym terminem zmierza do zatarcia historii, dokonań wielu 
ludzi  na  przestrzeni  100-lat,  przede  wszystkim  Związku  Strzeleckiego  jako 
najstarszego  założonego  organizmu.  Niech  każdy  dba  o  swoja  organizację. 
Natomiast  śmiesznym jest  fakt  jak  organizacje  strzeleckie,  które  do  nazwy 
Związek  Strzelecki  dobudowały  jakąś  przybudówkę......  ,  jak  za  PRL-u 
zmieniono nazwę Państwa Polskiego, tak teraz odwołują się do historycznego 
znaczenia jakim było powstanie i dokonania Związku Strzeleckiego!

Przy budowie projektu Uchwały  powinni znaleźć się znawcy tematu. Zabrakło 
ich  z  prostej  przyczyny  –  zawężenia  przekazu  informacji.  Ja  o  projekcie 
dowiedziałem się dopiero w końcu listopada. 

       W sprawozdaniu stenograficznym z 81. posiedzenia Sejmu z dnia 17 
grudnia  2010 r.,  wynika,  że Poseł  Sprawozdawca Piotr  Babinetz  przedstawił 
zarys  historii  w  sposób  prawidłowy  i  rzeczowy.  Mi  bardzo  podoba  się  ten 
materiał, chciałbym aby był wykorzystany do nauki dla innych. Posłowi należą 
się  serdeczne  podziękowania.  Natomiast  Poseł  Krzysztof  Tołwiński  przyjął 
zasadę prezentacji jednej organizacji ZS S OSW. Komu to miało służyć w tak 
ważnej chwili, w której była  podejmowana przez Sejm Uchwała w 100-lecie 
powołania Związku Strzeleckiego i drugiej organizacji ,,Strzelca"?

        W wypowiedziach na SPI czyta się tylko ''Strzelec", ''Strzelca": czyżby 
ludzie bali  się używać nazwy  Związek Strzelecki, gdyż boją się jak diabeł 
święconej  wody?  Czy  są  to  próby  zmarginalizowania  i  odrzucenia
w  zapomnienie  Związku  Strzeleckiego?  Pierwszej  legalnej  organizacji 
strzeleckiej!

Dlatego  ja  i  wielu  ludzi  uważa,  że  historia  nie  powinna  być  zamazywana
i  zmieniana,  zapewniając  przy  tym,  iż  –  tak  jak  dotychczas  –  dobro
i pomyślność niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej jest i będzie najwyższym 
prawem strzeleckim i celem naszego działania. 

    Jako  strzelcy  –  członkowie  100-letniego  Związku  Strzeleckiego  nie 
ustaniemy  w  działaniach  nakierowanych  na  pomyślność  i  rozwój  naszej 
Ojczyzny, której służyć chcemy jako wzorowi obywatele – a jeśli zajdzie taka 
potrzeba – żołnierze Rzeczypospolitej.                         
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