•
Admin

• Ranking: Administrator
• Zarejestrowany: 04-06-2006
• Ostatnia wizyta: 28-10-2008
• Postów: 1873
Wysłany: 19-12-2010 - 13:40
W dniu 14 grudnia 2010 roku, podczas posiedzenia Sejmowej Komisji
Kultury i Środków Przekazu, Posłowie Komisji przyjęli projekt Uchwały w
sprawie uczczenia 100. rocznicy powstawania Związku Strzeleckiego we
Lwowie i "Strzelca" w Krakowie. W posiedzeniu Komisji udział wzięli przedstawiciele
dwóch współczesnych organizacji strzeleckich. W dniu 17 grudnia 2010 roku Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej przegłosował Uchwałę.

Przejdź do komentowanego newsa
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Już w komentarzu dopiszę, że wspomnieni powyżej dwaj przedstawiciele organizacji
strzeleckich to mł. insp. ZS Marcin Waszczuk z ramienia ZS "S" OSW oraz mł. insp. ZS
Roman Burek z ramienia ZS.

Kulisy powstania uchwały dość ciekawe
•
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Admin
Kulisy powstania uchwały dość ciekawe
Wcale to nie powinno dziwić - dwóch specjalistów od "zawieszania"w jednym miejscu, do
tego obaj za sobą nie przepadają - "de beściaki" ruchu strzeleckiego ?

___________________________________________________________
"...i nie przebaczaj, zaiste nie w Twojej mocy przebaczać w imieniu tych których zdradzono
o świcie..."
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No właśnie o to pojęcie "ruch strzelecki" chodzi, które było w pierwotnym projekcie
Uchwały.

Cuda, cuda opowiadać...
•
•
•
Desperad33

• Zarejestrowany: 01-11-2006
• Ostatnia wizyta: 26-10-2008
• Postów: 328
Wysłany: 19-12-2010 - 15:19

Admin
Cuda, cuda opowiadać...

Czyli Panowie "de beściaki" zafundowali posłom przedstawienie?
Pytanie czy nie lepiej byłoby jakby i jeden i drugi nie pojawiali się na posiedzeniach
Komisji?
___________________________________________________________
"...i nie przebaczaj, zaiste nie w Twojej mocy przebaczać w imieniu tych których zdradzono
o świcie..."
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Mi chodziło tylko o jednego pana. Ale wybacz, nie będę rozwijał szerzej swojej
wypowiedzi.
A to, że się pojawili na posiedzeniu Komisji uważam za bardzo dobre wyjście.
Zastanawiałbym się tylko czy nie lepiej by było gdyby sprawą zajmowali (zajmował) się Ci
(ten), którzy już od ponad pół roku zajmowali się tym przedsięwzięciem. Bo tak na ostatni
gwizdek dołączyła druga osoba i się porobiło co się porobiło.
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Szanowny Adminie,

jak widzisz po kilku miesiącach starań i pracy na rzecz pozyskania uroczystej rezolucji UCHWAŁY SEJMU na 100-lecie Strzelca, cel został osiągnięty.
Czytając jednak komentarze specjalisty od wszystkiego, "de beściaka" od krytykowania
wszystkiego mam wrażenie, że nie mówimy o uchwale Sejmu Rzeczypospolitej, ale o
artykuliku na 11 stronie dziennika czy lokalnej gazetki szkolnej...
Adminie, zostaw zatem pole do popisu najbardziej znanemu krzykaczowi, niech opowie co
wie, bo tradycyjnie ten Pan wie wszystko najlepiej.
W temacie wzniosłym i wartym uwagi - treść Uchwały wkrótce zostanie przedstawiona do
wiadomości całego Ruchu Strzeleckiego. Mimo pewnych problemów z sukcesem Sejmowa
Komisja ds. Kultury i Środków Przekazu a w piątek Sejm RP przyjęli tekst Uchwały
OGÓLNY DLA WSZYSTKICH ORGANIZACJI STRZELECKICH!
To jest 100-lecie Strzelca i ta Uchwała odnosi się do całego Ruchu Strzeleckiego.
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Oczywiście że powiem p. Wiktorze - nie tak dawno, na początku listopada obiecywał Pan
100- 200 miejsc na uroczyste odczytanie Uchwały Sejmu, no ale ile jest warte Pana słowo?
To już wiem i za chwilę możemy przypomnieć 100 obietnic Wiktora na 100 lecie Strzelca.

___________________________________________________________
"...i nie przebaczaj, zaiste nie w Twojej mocy przebaczać w imieniu tych których zdradzono
o świcie..."
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Wysłany: 19-12-2010 - 16:20
Panowie! Koledzy!
Proszę, dajcie spokój tym interpersonalnym wytykom. A jeśli już, to przez PW, mail, telefon,
komunikator internetowy - jest tyle sposobów.
Jeśli już się rozpoczęła dyskusja na temat Uchwały Sejmowej, to o niej dyskutujmy.

Wiktor
Szanowny Adminie,
jak widzisz po kilku miesiącach starań i pracy na rzecz pozyskania uroczystej
rezolucji - UCHWAŁY SEJMU na 100-lecie Strzelca, cel został osiągnięty.
Moje najszczersze gratulacje!

Wiktor
To jest 100-lecie Strzelca i ta Uchwała odnosi się do całego Ruchu
Strzeleckiego.
I całe szczęście, że tak się stało. I całe szczęście, że odniesienie do reaktywacji związków
strzeleckich w Uchwale ma odzwierciedlenie w postaci 1989 roku, a nie jak niektórzy sobie
tego życzyli w 1994 r. Jeszcze raz powtórzę - całe szczęście.

Wiktor
W temacie wzniosłym i wartym uwagi - treść Uchwały wkrótce zostanie
przedstawiona do wiadomości całego Ruchu Strzeleckiego.
Projekt już ujrzał światło dzienne. Został zamieszczony na stronie KoMendy Głównej
Związku Strzeleckiego:
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Proszę, proszę... Ponownie Pan publicznie pokazuje na co Pana stać.
W temacie poinformuję Pana jednak, że owszem tak to miało wyglądać. We wtorek 14.

grudnia 2010 r. po posiedzeniu Sejmowej Komisji ds. Kultury... ustaliliśmy z Paniami i
Panami Posłami RP, że na pierwszym posiedzeniu Sejmu w 2011 r. tj. 4-6.stycznia zostanie
uchwalona Uchwała strzelecka. I w rzeczy samej na to posiedzenie Sejmu miało być ok. 100
miejsc dla Strzelca na lożę sejmową.
Jednak o godz. 10.30 w piątek 17.go grudnia zostałem telefonicznie powiadomiony, że
Marszałek Sejmu RP Pan Grzegorz Schetyna podjął decyzję, że naszą Uchwałę Sejm
powinien przyjąć jeszcze w tym roku. Tak oto strzelecka Uchwała trafiła pod głosowanie
jeszcze tego samego dnia 17.go grudnia 2010 r. o godz. 13.30.
Z tego powodu nikt z nas nie mógł być w Sejmie w czasie głosowania nad naszą Uchwałą i
w ostatniej chwili dosłałem do Sejmu tylko komentarz, o który poprosili posłowie.
Pół roku starań i Uchwała na 100-lecie Strzelca jest, ale jak widać jak zwykle najwięcej ma
do powiedzenia ten, który palcem nie kiwnął w przedmiotowej sprawie. Niesamowity
tupet...
Pozdrawiam. Czołem!
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Panowie, prosiłem. Każdy kolejny post w tym wątku nie wnoszący nic do tematu będę
usuwał, przykład już dałem usuwając przed momentem dwa posty.
Wracam do komentowanego newsa.
Gdyby kogoś sprawa szerzej interesowała, to podaję bezpośredni link do poselskiego
projektu uchwały w sprawie uczczenia 100 rocznicy powstania w 1910 r. "Związku
Strzeleckiego" we Lwowie i "Strzelca" w Krakowie oraz do uzasadnienia tej uchwały.
>> KLIK <<
Warto zwrócić uwagę na ostatni akapit Uchwały:

Projekt Uchwały Sejmowej (druk nr 3609)
Dzisiaj Sejm Rzeczypospolitej, w 100-lecie powstania organizacji strzeleckich,
w uznaniu ich służby, a także ofiar i zasług Strzelców, uchwala:
RUCH STRZELECKI DOBRZE ZASŁUŻYŁ SIĘ DLA
RZECZYPOSPOLITEJ!
Uważacie, że jest w nim coś nie tak? Jednego z zaproszonych gości z organizacji

strzeleckich ten zapis niesamowicie raził...
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W taki razie poproszę o usunięcie wpisu Wiktora, też nic nie wnosi. Mamy kolejne
"mydlenie oczu", i pokrętne tłumaczenia - jakich wiele nie tylko na tym forum.

Edytowany przez Desperad33 o 19-12-2010 - 16:41.
___________________________________________________________
"...i nie przebaczaj, zaiste nie w Twojej mocy przebaczać w imieniu tych których zdradzono
o świcie..."
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Cieszę się Adminie, że już opublikowałeś treść Uchwały na 100-lecie Strzelca. Poczekamy
jeszcze na "elegancką" jej formę, żeby Dowódcy mogli wykorzystywać ją na swoim terenie
- jako bez wątpienia bardzo ważny dla nas dokument.
Niech Dowódcy i kadra Strzelca śmiało korzystają z tej Uchwały, bo ta Uchwała jest
wyrazem uznania Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej dla Waszej służby i pracy.
Dodam, że Uchwała została przyjęta jednogłośnie przez wszystkie ugrupowania sejmowe.
Były drobne zgrzyty, ale w tak szczególnym momencie o banalnych "przepychankach" nie
ma sensu wspominać.
Ważne i istotne jest to, że taka Uchwała została przyjęta przez SEJM RP!
*** ocenzurowano ***
Po otrzymaniu "eleganckiej" formy Uchwały z uzasadnieniem zostanie opublikowana do
publicznej wiadomości Strzelców i niech dobrze Wam służy!
Pozdrawiam. Czołem!
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Desperad33
W taki razie poproszę o usunięcie wpisu Wiktora, też nic nie wnosi. Mamy
kolejne "mydlenie oczu", i pokrętne tłumaczenia - jakich wiele nie tylko na tym
forum.
Jak dla mnie wnosi - a ostateczna decyzja co tu zostanie należy do mnie. W ostatnim wpisie
Wiktora mamy genezę powstania uchwały oraz kilka kwestii zakulisowych, które w moim
subiektywnym odczuciu wnoszą sporo do komentowanego newsa.
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Gratuluję Adminie!
Nic nie może przysłonić tego szczególnego wydarzenia:
- przyjęcia przez SEJM RP - Uchwały na 100-lecie Strzelca!
Jeszcze raz zachęcam Dowódców i kadrę strzelecką do korzystania i prezentowania
strzeleckiej Uchwały Sejmowej dla dobra Waszych Jednostek i Oddziałów.
Pół roku pracy, starań, a momentami chwile zwątpienia czy cel zostanie osiągnięty, bo były
ku temu powody, ale warto było!
Co złego niech pójdzie w niepamięć, a dzisiaj ważne jest tylko to, że cały Ruch Strzelecki
ma swoją Uchwałę Sejmową na 100-lecie Strzelca!
Życzę całej kadrze całego Ruchu Strzeleckiego i wszystkim Strzelcom, żeby ta Uchwała
mogła i była Wam przydatna!
Pozdrawiam. Czołem!
•

Uchwała Sejmu w sprawie 100. rocznicy "Strzelca"
•
• Drukuj temat
Idź do strony [-1] 1 - 2:
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Adminie, skoro wspomniałeś o genezie powstania... Nie ma jeszcze oficjalnej, uroczystej,
tej "eleganckiej" formy Uchwały, ale kilka słów nie zaszkodzi.
W maju 2010 r. złożyliśmy wniosek do Sejmu RP z ramienia ZS "Strzelec" OSW o
uroczyste uczczenie 100-lecia całego Ruchu Strzeleckiego.
Kilka miesięcy "starań", zakulisowych spotkań i w sierpniu z płk Ząbkiem, Prezesem
Związku Piłsudczyków RP przygotowaliśmy pierwotną wersję strzeleckiej Uchwały.
Przed złożeniem projektu treści Uchwały do Sejmu RP, Uchwałę zredagowali dwaj znani
historycy - prof. Janusz Cisek /Komendant Główny ZS "Strzelec" OSW/ i prof. Ryszard
Terlecki /Poseł na Sejm RP/.
Uchwała przechodziła przez niejedne "ręce" i było wiele zakusów, żeby pozmieniać jej
treść. Nie dopuściliśmy jednak, żeby tak szczególna Uchwała na 100-lecie Ruchu
Strzeleckiego została "ograniczona" do którejkolwiek organizacji strzeleckiej.
Do prac przy Uchwale włączył się insp. ZS Krzysztof Grabiec - członek Związku
Strzeleckiego "Strzelec", który również wiele wniósł dla jej kształtu "ponad podziałami".
Przez cały okres procedowania nad uchwałą najwięcej starań i pracy wniósł Poseł na Sejm
RP Pan Krzysztof Tołwiński - za co składam tutaj szczególne wyrazy uznania.
Po kilku miesiącach przygotowań, w listopadzie otrzymaliśmy informację z Sejmu RP, że
Uchwała ma zostać przyjęta w dniu 3.grudnia 2010 r., z którą mieliśmy pojechać do Zułowa
k.Wilna /miejsca urodzenia Marszałka Józefa Piłsudskiego/, żeby tam ją uroczyście
odczytać.
Jednak pojawiły się kolejne przesunięcia - ale o tym nie warto wspominać w tak
szczególnym dla Strzelców momencie.
Ostatecznie została ustalona data posiedzenia Sejmowej Komisji Kultury i Środków
Przekazu na dzień 14. grudnia 2010 r. w której również wziął udział Komendant Główny ZS
mł. insp. ZS Roman Burek, przedkładając swoje poprawki i uwagi.
Ostateczny kształt strzeleckiej Uchwały na 100-lecie Strzelca zawdzięczamy Paniom i
Panom Posłom z Sejmowej Komisji Kultury..., którzy przez kilka godzin, z bardzo dużym
zaangażowaniem pracowali na rzecz kształtu Uchwały. Prowadzący, wiceprzewodniczący

Sejmowej Komisji Kultury... - Pan Poseł Jerzy Fedorowicz skutecznie poprowadził obrady
Komisji, tak że jednolity tekst Uchwały został przyjęty.
Na szczególną uwagę zasługuje merytoryczna współpraca Posłów w tej sprawie.
Resztę już przedstawiłem powyżej. Ostatecznie w dniu 17. grudnia Sejm RP przyjął
Uchwałę Strzelecką w ogólnej postaci dla wszystkich Strzelców.
Oficjalne podziękowania do zaangażowanych osób zostaną skierowane po przekazaniu nam
uroczystej formy Uchwały.
Różnie więc było z losami Uchwały, ale warto było. Teraz niech ta Uchwała Sejmowa na
100. rocznicę działania Strzelca dobrze służy Ruchowi Strzeleckiemu.
Pozdrawiam. Czołem!
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Ja powiem tylko tyle. I co z tego wynika dla Strzelca? GÓWNO!
Banda warchołów przegłosowała jakiś kurtuazyjny świstek i mam się nad tym spuszczać i
podniecać?
Bez przesady...
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Z kolei ja uważam, że jeśli będzie się organizowało nabór w szkole, chciało coś załatwić w
Urzędzie Miasta czy w Kuratorium Oświaty bądź innej instytucji, której pomoc w bieżących
działaniach lokalnych struktur "Strzelca" może być nieoceniona, to taki - jak to nazywasz "kurtuazyjny świstek" może sporo pomóc przy załatwieniu danej sprawy.
•
•
•
gaademyt

• Zarejestrowany: 17-06-2009
• Ostatnia wizyta:
• Postów: 99
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"Po 1989 roku Strzelcy nadal szkolą i wychowują polską młodzież w duchu patriotyzmu."
a teraz fragmenty z ustawy o posiadaniu broni i amunicji
USTAWA
z dnia 21 maja 1999 r.
3. Pozwolenie na broń może być wydane w szczególności w następujących celach:
[...]
6) szkoleniowych.
Art. 29. 1. Świadectwo broni może być wydane:
[...]
4) szkołom, organizacjom sportowym i łowieckim, stowarzyszeniom obronnym w celu
szkolenia i realizacji ćwiczeń strzeleckich lub innym placówkom oświatowym oraz
organizatorom kursów, kształcącym w zawodzie pracownika ochrony,

Na SPI był jakiś wątek o poprawkach do tej ustawy, lecz nie mogę znaleźć, gdyż dzisiaj
brakuje mi chęci i energii do tego. Był tam jeden punkcik, który się pokrywał z
przedostatnim zdaniem w uchwale o strzelcach.
Dziękuję tym, którzy się przyczynili do uchwalenia tego "świstka", ponieważ teraz będę
miał szansę jeszcze bardziej upgradeować poziom swojej zajebis..ści. Jeszcze raz dziękuję i
pozdrawiam :*
___________________________________________________________
Przemysław Grzyb
nie wiem, nie mogę, nie dam rady, nie orientuję się, to nie ma sensu, nie warto
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Ta uchwała da praktyczne możliwości otwierając kolejne drzwi.
Treść Uchwały jest jak najbardziej w porządku.
Mam natomiast zastrzeżenia do uzasadnienia i monopolizacji historii współczesnej.
Uzasadnienie uchwały wskazuje tylko jedną organizację strzelecką i to jeszcze w bardzo
jednoznacznym ujęciu, z którym ja, jako dwudziestoletni członek Strzelca, zgodzić się nie

potrafię.
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Grzesiek (MiGAT), daj se spokój ... takie teksty łagodnie mówiąc są niesmaczne ... Taka
uchwała, nie wchodząc w sprawy personalne, to dobre zwieńczenie roku 100-lecia. Mimo to
zawsze ktoś musi czymś "dosrać" ...

Edytowany przez Koniu o 20-12-2010 - 12:37.
•
•
•
Wiktor
• Zarejestrowany: 23-08-2007
• Ostatnia wizyta: 28-10-2008
• Postów: 216
Wysłany: 20-12-2010 - 12:52
Panie Komendancie!
Ostatecznej treści uzasadnienia na dobrą sprawę sami do końca nie znamy, ponieważ
ostatnie poprawki w Sejmie tak szybko postępowały, że tylko dobra stenotypistka byłaby w
stanie wszystko zanotować.
Wspomniałem już, że insp. ZS Krzysztof Grabiec bardzo przysłużył się zapisom "ponad
podziałami" i w ostatnim dniu w Sejmie także podnieśliśmy wartość uzasadnienia dla
kształtu "ponad podziałami".
Ostateczny jednak kształt uzasadnienia nie powinien jednak zawierać żadnych odniesień do
konkretnej organizacji.
Pan jednak powinien dostrzec, że reaktywacja Strzelca "po wojnie" została zapisana
UCZCIWIE I ZGODNIE Z PRAWDĄ, ZGODNIE Z HISTORIĄ - w 1989 r. czyli z
odniesieniem się do Pańskiej organizacji - jako pierwszej - z której to później "wyłaniały
się" kolejne.
Wiadomo, że zawsze znajdą się niezadowoleni, ale na jedną jeszcze sprawę zwracam uwagę.
UCHWAŁA SEJMOWA jest najważniejsza, bo ta jest publikowana, a uzasadnienie jest
sprawą wtórną i w zasadzie niewiele wnoszącą dla Jednostek i Oddziałów.
I te "przepychanki" też nie mają sensu, bo na pisma OSW z urzędów nie otrzymaliśmy
żadnego z dodatkiem "OSW" - bo nikt tego nie rozróżnia. Mimo wielu tłumaczeń,
wyjaśnień... Ponadto doskonale wiemy, że np. oddziały terenowe jednej organizacji
wykorzystują na swoich stronach internetowych zdjęcia, newsy z innych organizacji
strzeleckich. Czy to komuś szkodzi? Nie sądzę. Być może zostanie czyjaś "duma" urażona, a

promocja Strzelca na tym zyskuje.
Zatem, skupmy się na DOKUMENCIE, którym jest UCHWAŁA SEJMU RP, a uzasadnienie
choć powinno być całkowicie "ogólne" jest tylko niepublikowanym dodatkiem.
Pozdrawiam. Czołem!
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Napisałęm o fakcie. Uchwała sama w sobie jest pożyteczna i jestem z faktu jej uchwalenia
bardzo szczęśliwy. Nie mam pojęcia, kto pisał uzasadnienie, zdaję sobie sprawę, że dla
niektórych posłów "nasze sprawy" to czarna magia. Mój niesmak, to odruch serca i silnej
więzi z moją organizacją, w której służę już dwudziesty rok. Przywykłem do pomyłek
dziennikarzy, polityków itd. Ale jak nad pomyłkami, nieścisłościami czy pominięciami
będziemy przechodzić do prządku dziennego, to będą się one powtarzać, powtarzać,
powtarzać .... A my będziemy sobie skakać do oczu.
Sami we własnym interesie powinniśmy dbać o siebie wzajemnie.
Co do znajomości treści uchwały i uzasadnienia to tu podaję adres :
http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/0/7F3EDC7369F6880EC12577E40057EC85/$file/360
9.pdf
Sama debata Sejmowa też była bardzo ładna i PSL ładnie się zachowało. Chociaż swoje też
próbowali ugrać. Oglądałem to na kanale sejmowym i byłem dumny.
Uzasadnienie oczywiście nie powinno się ukazać w druku uchwały i jeśli się nie mylę, to
tylko wnikliwi badacze takie rzeczy mogą odnaleźć. Ja do takich należę i staram się śledzić
od a do zet pewne wątik (wybiórczo rzecz jasna). Stąd może wyciągnąłem tego kota z
worka.
Lobbującym oczywiście gratuluję skuteczności i pozdrawiam
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Panie Komendancie!

Trafnie Pan znalazł projekt Uchwały z uzasadnieniem wg Druku sejmowego 3609. To jest
jednak PIERWOTNY zapis zarówno Uchwały jak i uzasadnienia. Poprawki do Uchwały
sejmowej przedstawia Druk 3684. Proszę sprawdzić. W Uchwale są nieznaczne poprawki
wniesione przez Komendanta mł. insp. Romana Burka, które uwzględniliśmy na
"posiedzeniu" wewnętrznym przed posiedzeniem Sejmowej Komisji Kultury... i poprawki
ostateczne, które wnieśli Panie i Panowie Posłowie już na posiedzeniu Sejmowej Komisji
Kultury i ŚP. To samo dotyczy uzasadnienia. Treść uzasadnienia została poprawiona na tym
wewnętrznym posiedzeniu i taka treść powinna zniwelować Pański niesmak ;)
A propos niesmaku. Proszę się zapoznać ze Sprawozdaniem Stenograficznym
z 81 posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 grudnia 2010 r.:
http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter6.nsf/0/4A3E57DC49A35100C12577FC006F835F/
$file/81_ksiazka.pdf
Na stronie 38 w dolnym rogu lewej szpalty może Pan przeczytać z relacji Posła
sprawozdawcy Piotra Babinetza:
cyt:
"Na posiedzeniu komisji w dniu 14 grudnia, dzięki zaangażowaniu prezydium komisji z
wiceprzewodniczącym panem posłem Jerzym Fedorowiczem, który prowadził obrady, po
wniesieniu licznych merytorycznych poprawek członków komisji oraz przede wszystkim
przedstawiciela wnioskodawców pana posła prof. Ryszarda Terleckiego, a także dzięki
aktywnej pracy przedstawicieli środowiska strzeleckiego i piłsudczykowskiego, na czele z
komendantem głównym Związku Strzeleckiego insp. Romanem Burkiem, doprowadzono do
powstania ostatecznego, przejrzystego oraz ściśle oddającego fakty historyczne i znaczenie
ruchu strzeleckiego dla losów Rzeczypospolitej kształtu uchwały." Źródło Adminie: jak
wyżej ;)
Dokładnie chodzi o ten fragment: "na czele z komendantem głównym Związku
Strzeleckiego insp. Romanem Burkiem".
Prace nad przygotowaniem Uchwały trwały ponad pół roku. Pan Komendant Burek włączył
się do tych prac może ze 2 tygodnie temu i uczestniczył w tylko jednym spotkaniu spośród
wielu. Mógłbym wiele o tym pisać. Tylko po co? Co to da? Zapis w stenogramie już
przeszedł do historii i jest jaki jest.
Oddaję tym zapisem ukłon Komendantowi Głównemu Związku Strzeleckiego, jako temu
Związkowi który nosi historyczną nazwę. To mł. insp. ZS Roman Burek ma zaszczyt
dowodzić Związkiem Strzeleckim w roku 100-lecia Ruchu Strzeleckiego i niech mu historia
ten zaszczyt zapamięta. Mam nadzieję, że ostatnie wydarzenia sejmowe także
Komendantowi Głównemu ZS przyniosły wiele nowych refleksji, pomocnych we
współpracy z innymi organizacjami strzeleckimi.
Do meritum, czyli "niesmaku"... Sądzi Pan, że powinniśmy /jako OSW/ czynić z tego
powodu awantury, albo odwoływać się? Takie działania byłyby niepoważne. Oczywiście
wydaje mi się, że gdyby sytuacja inaczej wyglądała, to miałbym okazję poczytać tutaj parę
nieciekawych opinii kilku "życzliwych". Jednak z naszej strony nie będzie żadnych ruchów,
poza tym moim wpisem, a i ten może wywołać kolejny "niesmak". Za miesiąc, za rok ten
post zostanie zapomniany a historia będzie pamiętać stenogram z Uchwały na 100-lecie
Strzelca. Dodam, że znam Posła sprawozdawcę, darzę Go ogromnym szacunkiem i tak
pozostanie.
Panie Komendancie! Mając powyższe na uwadze, sądzę, że nie powinniśmy się skupiać na
"niesmakach" i urażonych ambicjach, ale na rzeczach ważnych i istotnych.
Dodam, że dosyć niedawno, kiedy przygotowywałem do Sejmu RP inny projekt "Preliminarz wydatków ZS "Strzelec" OSW na 2011 r." w celu włączenia do poprawek do

budżetu państwa na 2011 r., to zostałem przez jednego z kolegów wyśmiany, ale jednak na
tym posiedzeniu Sejmu Poseł Krzysztof Tołwiński wspomniał o tym, że "strzelecki
preliminarz" został odrzucony i że w przyszłości powinien zostać uznany. Kiedyś musi być
ten pierwszy krok. Może ta uchwała przełamie "zastałe lody".
Reasumując Panie Komendancie, historia pamięta tylko istotne rzeczy i ważne wydarzenia i
na tym powinniśmy się skupiać. Pamiętam z Historii Filozofii ze Szkoły Oficerskiej słowa
Demokryta: "Podziwiać należy czyny, a nie słowa."
Doceniam starania ludzi w pracach nad Uchwałą, którzy nawet jeśli nie osiągnęli swojego
celu, to jednak kierowali się czynem - jak wyżej. Osoby zainteresowane na pewno
zrozumieją tę uwagę.
Tak na marginesie. Demokryt jest autorem jeszcze wielu mądrych maksym. Polecam zapisy
tego filozofa i wielkiego mędrca współczesnym Strzelcom.
Wierzę Panie Komendancie, że Uchwała z POPRAWIONYM uzasadnieniem wg Druku
3684 będzie dla Pana już w pełni satysfakcjonująca, choć jak wiemy wszystkich życzeń nie
da się zaspokoić. ;)
Pozdrawiam. Czołem!
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myślałem, że swoim postem zakończę już sprawę.
Oczywiście zapoznałem się ze scenogramem i uważam, że można się dopatrzeć ze strony
innych organizacji pewnych uchybień. Jak pisałem, napominać, a może trafniej - uczulać,
należy właśnie polityków i media, aby mówiąc o NAS nie zapominali o liczbie mnogiej lub
używali sformułowania RUCH STRZELECKI.

Quote
Sami we własnym interesie powinniśmy dbać o siebie wzajemnie.

Jeszcze raz gratuluję udanego lobbingu i dziękuję ze swojej strony w zainwestowaną pracę.
PS. Koledzy mówią mi, jaką mam naturę i zdaję sobie sprawę, że bywam "nad wyraz
wnikliwy i dopatrujący się dziury w całym". Taki jestem i zgadzam się z opinią moich
przyjaciół na swój temat. Proszę mojej wnikliwości nie traktować jako wrogość. Nie mam w
tym żadnego interesu, ani nie bawi mnie sprawianie komukolwiek problemów.
Samą uchwałę traktuję jako prezent świąteczny dla siebie i niech każdy strzelec ją tak
potraktuje.
Szczęść Nam Boże
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Sejm to niech się zajmie dziurą w budżecie i obniżką podatków, a nie usprawiedliwianiem
swojego jestestwa.
___________________________________________________________
“(..) tolerancja bowiem to nic innego jak przyjęcie żydowskiego punktu widzenia, zaś dialog
to nic innego jak potulne spełnianie wszystkich zachcianek przedsiębiorstwa Holocaust.”
Stanisław Michalkiewicz
•

