
„Filantropi” 
z OPS... s.8

Niemiecki obóz 
zagłady dla 
Polaków KL 
Warschau - 
Pamiętamy ...s.1

Jerzy Nasierowski 
- Celebryta 
minionej epoki... 
s.10

“Nigdy tak wielu 
nie zawdzięczało 
tak wiele tak 
nielicznym” - 
Winston Churchill. 
s.4

Moja 
Ojczyzna... 
wywiad z Panią 
Bali Marzec 
- Prezes 
Wspólnoty 
Kazachskiej 
w Polsce. cz.2 
s.5

Zagłada Warszawy była przez Niemcy hitlerowskie zaplanowana jako część Generalnego Planu Wschód (Generalplan 
Ost), którego realizacja miała doprowadzić do zdobycia i zgermanizowania dla niemieckiej rasy panów należnej im 
przestrzeni życiowej.

Obóz Koncentracyjny w Warszawie, w oryginalnej terminologii norymberskiej: Konzentramtionslager Warschau, zało-
żony na rozkaz Himmlera z 16 lutego 1943 r. Od chwili utworzenia był podwójnie podporządkowany: przede wszystkim 
Głównemu Urzędowi Bezpieczeństwa Rzeszy oraz Głównemu Urzędowi Gospodarki i Administracji. KL Warschau miał 
wyznaczone dwojakie funkcje: funkcje gospodarcze, tj. rozbiórkę zrujnowanej zabudowy byłego getta oraz rozbudowę 
z odzyskanych materiałów obiektów KL Warschau. W przyszłości na terenie getta miał być urządzony duży park dla 
SS; funkcje ludobójcze, tj. zaprogramowane zmniejszenie liczby mieszkańców Warszawy do 500 tys.

Do urzeczywistnienia zaprogramowanej eksterminacji miasta konieczny był zorganizowany program zagłady. Obóz 
w swej strukturze posiadał pięć lagrów, był wyposażony w urządzenia masowego zabijania (krematorium). Plan ludo-
bójczy wykonywały formacje SS oraz kolaboranci ukraińscy i łotewscy. Lagry KL Warschau rozlokowano w trzech 
dzielnicach Warszawy: na osiedlu Koło (jeden lager za miejscowym laskiem); w pobliżu Dworca Zachodniego dwa 
łagry); na terenie zlikwidowanego getta utworzono lager wzdłuż ulicy Gęsiej i przy ulicy Bonifraterskiej. Wymienione 
łagry rozbudowywano i uruchamiano sukcesywnie, przy czym wszystkie zostały połączone między sobą bezpośrednią 
obwodnicą kolejową, tworząc zwarty kompleks organizacyjny i funkcjonalny pod jedną Komendanturą. KL Warschau 
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jący w krematorium wyczyścili piec, a następnie 
schowali jego prochy do urny.

W czasie Powstania Warszawskiego batalion 
„Zośka” otrzymał jedno z najważniejszych zadań 
na Woli – zdobycie „Gęsiówki”. Przedstawiono 
dwa priorytetowe cele uderzenia: uwolnienie 
więzionych tam kilkuset europejskich Żydów 
oraz otwarcie drogi Zgrupowaniu „Radosław” na 
Stare Miasto przez ruiny getta. Część obozu od 
strony ul. Okopowej znajdowała się od początku 
walk w rękach Powstańców. Niemcy wycofali się 
do wschodniej części obozu. Część ta była silnie 
umocniona wieżami i bunkrami z dużą ilością 
broni maszynowej. Nieprzyjaciel miał doskonałą 
możliwość obserwacji terenu w pobliżu obozu. 
Załogę „Gęsiówki” stanowili esesmani z formacji 
„Sonderdienst”. W obozie znajdowało się kilkuset 
Żydów, których Niemcy jeszcze nie zdążyli zamor-
dować. Atakowany obiekt był silnie broniony, więc 
jego zdobycie przez kilka plutonów piechoty było 
przedsięwzięciem niezwykle trudnym. W planach 
por. „Jerzego” pierwszorzędną rolę odegrać miała 
powstańcza „Pantera”. Główne zadanie powie-
rzono plutonowi „felek” sierż. pchor. „Kuby” oraz 
3 kompanii ppor. „Giewonta”. Uderzali lewym 
skrzydłem na wejście do obozu. Pluton „Alek” 
sierż. pchor. „Kołczana” miał zająć stanowiska 
od strony ul. Okopowej wiążąc ogniem wieże 
obozu i ściągając na siebie uwagę nieprzyjaciela. 
Atak rozpoczął się rano 5 sierpnia. Powstańcza 
„Pantera” z łatwością pokonywała kolejne umoc-
nienia niemieckie na ul. Gęsiej. Hitlerowcy przez 
jakiś czas uważali, iż to czołg przysłany im na 
wzmocnienie przez Wehrmacht. Gdy zorien-
towali się, że to nie ich pojazd rozpoczęli silny 
lecz nieskuteczny ostrzał. „Pantera” rozpo-
częła uderzenie ogniowe na wieże „Gęsiówki”. 
W tym samym momencie pluton „felek” ruszył 
do szturmu w kierunku pierwszej wieży. Czołg 
sforsował bramę umożliwiając wejście do środka 
żołnierzy por. „Giewonta”. Wszystkie gniazda 
broni maszynowej nieprzyjaciela znalazły się pod 
ogniem powstańczego wozu bojowego. Obsługa 
„Pantery” rozbiła wszystkie wieże kończąc na 
wypędzeniu Niemców z „białego domu” zamy-
kającego obóz od strony wschodniej. Uwolnieni 
Żydzi pełni wdzięczności za ocalenie życia zapo-
wiedzieli chęć uczestniczenia w Powstaniu. Jeden 
z więźniów zameldował por. „Wackowi” - „Panie 
poruczniku podchorąży Henryk Lederman melduje 
batalion żydowski gotowy do boju”. Część Żydów 
została przydzielona do Zgrupowania „Radosław” 

działał przez dwa lata: od października 1942 do 
sierpnia 1944 r.

2. Lagry na terenie byłego getta: Gęsiówka

Polecenie przeniesienia obozu koncentracyjnego na 
teren getta warszawskiego zawarte było w rozkazie 
Himmlera z 16 lutego 1943 r. Obóz koncentra-
cyjny „Gęsiówka” znajdował się w gmachu byłego 
więzienia wojskowego przy ulicy Gęsiej. Był to klasy-
cystyczny budynek dawnych koszar artylerii konnej 
Stanisława Augusta. W okresie międzywojennym 
było to więzienie wojskowe. fronton budynku znaj-
dował się przy ulicy Zamenhofa, główne wejście 
od ulicy Gęsiej. Jednak pomieszczenia dawnego 
więzienia wojskowego okazały się niewystarcza-
jące. Wobec tego włączono do niego więzienie 
Pawiak, rozbudowując równocześnie nowe obiekty 
i baraki obozowe. Do pracy przy rozbiórce ruin 
getta i poszukiwaniu wszelkich wartościowych 
przedmiotów przywieziono Żydów z pozostałych 
obozów koncentracyjnych. Na Gęsiej powstał euro-
pejski konglomerat Żydów. Pochodzili oni z Węgier, 
francji, Holandii, Grecji i Polski. Przypomnijmy, że 
najbardziej makabrycznym obowiązkiem Żydów 
w Gęsiówce było palenie tysięcy zwłok zamordo-
wanych Żydów oraz rozstrzelanych w ruinach getta 
Warszawiaków.

Dyskusyjną sprawą jest, czy w obozie przy ulicy 
Gęsiej działały komory gazowe. W ramach prowa-
dzonego śledztwa, w archiwum IPN znaleziono 
raporty i informacje wywiadu i kontrwywiadu 
Narodowych Sił Zbrojnych, w których mowa jest 
o gazowaniu Polaków. Czytamy tam - „W nocy 
z 17/18 października 1943 r., w byłej dzielnicy 
żydowskiej przy ulicy Gęsiej 26, w byłym gmachu 
polskiego więzienia wojskowego, w komorze 

gazowej po raz pierwszy zagazowano 150 Polaków 
zatrzymanych z ostatnich łapanek na ulicach 
Warszawy. Informacja ta zgodna jest z prawdą i nie 
podlega żadnym zastrzeżeniom. W grupie zgładzo-
nych Polaków było 20 belgijskich Żydów z obozu 
koncentracyjnego w getcie. Komora po pierw-
szym wypróbowaniu ma być czynna dla dalszych 
mordów Polaków.” Nie wszystkie komórki Polskiego 
Państwa Podziemnego tak jednoznacznie jak NSZ 
potwierdzały istnienie komór gazowych. Nie da się 
jednoznacznie wykluczyć istnienia komór gazowych 
w KL Warschau przy ulicy Gęsiej. Jeżeli działały, 
to nie na pewno nie na skalę masową, tak jak 
w innych obozach zagłady. Być może była tylko 
na etapie rozruchu. Natomiast bezspornie dowie-
dzione jest, że na terenie obozu przy ulicy Gęsiej 
działało krematorium, w którym palono ciała zmar-
łych i zabitych więźniów z tego obozu, więźniów 
z Pawiaka oraz Warszawiaków rozstrzelanych 
w latach 1943-1944.

Jedną z form czynnego oporu więźniów w Gęsiówce 
były próby ucieczki. Niezwykła była ucieczka Żyda 
z Salonik o nazwisku Saul Sznejo. Był on moralnym 
przywódcą wszystkich Żydów z Gęsiówki. Przed 
wojną był dyrektorem banku w Salonikach. Człowiek 
nieprzeciętnie zdolny, znający wiele języków: 
angielski, francuski, hiszpański, włoski, niemiecki, 
grecki, hebrajski i arabski. Uczył się także polskiego 
i wykazywał duże postępy. W czasie ucieczki został 
postrzelony, skierowany do szpitala, a następnie 
powieszony na szubienicy na dziedzińcu Gęsiówki, 
w obecności wszystkich więźniów. 

W czasie egzekucji nie pozwolił sobie zawiązać 
oczu chustką. Powiedział z uśmiechem - „Grek 
potrafi żyć i potrafi umierać.” Ciało Saula Sznejo 
zostało spalone w krematorium. Więźniowie pracu-
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Lubelskim). Od 1 maja 1944 r. KL Warschau stał 
się filią obozu koncentracyjnego na Majdanku.

KL Warschau zlokalizowany został początkowo 
w budynkach przy ul. Gęsiej 24. następnie w jego 
skład włączone zostały zabudowania wycho-
wawczego obozu pracy mieszczącego się przy 
tej samej ulicy pod numerem 22. Po pracach 
adaptacyjnych i budowlanych KL Warschau przy 
ul Gęsiej składał się ostatecznie z dwóch obozów 
(starego i nowego – ulokowanego między ulicami 
Smoczą i Okopową). Na jego terenie znajdowało 
się 21 baraków. W różnych okresach przetrzy-
mywano w nich od 7000 do 40 tysięcy więźniów. 
W KL Warschau stwierdzono istnienie trzech 
krematoriów (w tym jednak tylko jednego czyn-
nego). Brak natomiast jednoznacznych dowodów 
świadczących o istnieniu i wykorzystywaniu do 
mordowania więźniów komór gazowych. W ciągu 
roku funkcjonowania (do ewakuacji w końcu lipca 
1944 r.) Niemcy zamordowali w nim około 20 
tysięcy więźniów.

Akcja 1005 – mająca na celu zatarcie śladów maso-
wych zbrodni popenionych przez Niemców rozpo-
częta została w czerwcu 1942 r. Pod dowództwem 
SS-Standartenfuhrera Paul’a Blobel̀ a utworzono 
oddziały specjalne pod nazwą Sonderkommando 
1005, nadzorujące spalanie ciał ofiar w obozach 
zagłady. Począwszy od czerwca 1943 roku 
„Sonderkommando 1005” wracały do miejsc 
masowych zbrodni na terenach okupowanych 
Związku Radzieckiego oraz Polski i zacierały 
po nich ślady, spalając ciała ofiar w ogromnych 
stosach. Sonderkommanda 1005 składały się 
głównie z Żydów oraz więźniów różnych naro-
dowości, których likwidowano po wykonaniu 
zadania.

Rozbicie KL Warschau

W wyniku udanego ataku żołnierzy AK z batalionu 
„Zośka” – 5 sierpnia 1944 r. uwolnionych zostało 
348 więźniów żydowskiego pochodzenia (w tym 
89 obywateli polskich). Do bataliony „Zośka” wstą-
piło w sumie nie więcej niż kilkunastu więźniów, 
w tym w walkach powstańczych poległo 7.

Opracowanie: Stowarzyszenie edukacja 
i Nauka
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(mechanicy i elektrycy), innych oddelegowano do 
pozostałych oddziałów.

3. Kontrowersje wokół KL Warschau

W sprawie KL Warschau istnieją dwa diametralnie 
różniące się od wersje. Sędzia Maria trzcińska 
podtrzymuje tezę, że był to obóz zagłady dla 
ludności Warszawy, gdzie Niemcy zamordo-
wali ponad 200 tys. ludzi. Wyżej wymieniona 
badaczka twierdzi jednoznacznie, że w ludobój-
czym procederze hitlerowcy stosowali na masowa 
skalę komory gazowe i krematoria. Zdaniem 
historyka z IPN Bogusława Kopki na obszarze 
Dworca Zachodniego nie działały żadne komory 
gazowe, w których byliby mordowani ludzie na 
masową skalę. Żadne dokumenty wytworzone 
przez niemieckiego okupanta lub Polskie Państwo 
Podziemne nie potwierdzają istnienia tych komór 
gazowych. Zdaniem Kopki właściwy obszar KL 
Warschau zamykał się w obrębie ulic: Zamenhofa, 
Wołyńskiej, Ostrowskiej, Glinianej, Okopowej 
i Gęsiej. Najstarszą część KL Warschau stanowiły 
cztery podwórza byłego więzienia wojskowego, 
zwanego przez warszawiaków „Gęsiówką”. Były to 
miejsca egzekucji Polaków i Żydów oraz miejsce 
realizacji akcji 1005, czyli zacierania śladów nazi-
stowskich zbrodni. W ramach tej operacji specjalne 
jednostki 1005 miały za zadanie spalenie pomor-
dowanych ciał tak, aby Armia Czerwona nie mogła 
znaleźć śladów ludobójstwa. W tym celu wybu-
dowano w obozie krematoria. Oddziały 1005 

składały się z Żydów oraz więźniów innych naro-
dowości, których likwidowano natychmiast po 
wykonaniu zadania. Przygotowywano drewno, 
na nim kładziono nagie trupy, oblewano Brzyną 
i palono. Spalono w ten sposób tysiące zwłok. 
Ostatnią pracą grup 1005 było spalenie archiwum 
Pawiaka i chorych ze szpitala więziennego.

Już w 1945 r. w obiektach „Gęsiówki” utworzono 
obóz pracy NKWD, który był miejscem izolacji 
i eksterminacji żołnierzy AK i NSZ oraz polskiej 
inteligencji sprzeciwiającej się sowietyzacji kraju. 
Z tego powodu badania nad KL Warschau zostały 
przerwane. Przyjęto więc kierunek stopniowego 
wyciszania tej kwestii, aż do jej całkowitego 
wyciszania. Ofiary tego obozu wliczono do strat 
Powstania Warszawskiego.

Informacje dodatkowe na temat KL Warschau, 
prezentujące stanowisko Instytutu Pamięci 
Narodowej

KL Warschau utworzony został faktycznie 19 
lipca 1943 r., kiedy to skierowana została do 
niego pierwsza 300-osobowa grupa więźniów 
z KL Buchenwald. formalnie zaczął on działać 
dopiero 15 sierpnia 1943 r. Wcześniejsze doku-
menty niemieckie (m.in. rozkazy H. Himmlera 
z 9 października 1942 i 16 lutego 1943 r. mówiły 
jedynie o konieczności skierowania do niego 
wszystkich tzw. pracowników zbrojeniowych 
z terenu getta warszawskiego, którzy następnie 
mieli być przeniesieni do obozów SS w Dystrykcie 



tylko placebo to daj Boże zdrówko, lista skutków 
ubocznych sięga kilometrów. Znana nam jest 
praktyka, która wymusza na rządzie obniżenia 
pułapu wyników przy których ktoś musi zacząć 
przyjmować tabletki np. na nadciśnienie. Świat 
doskonale się poukładał i trudno będzie komuś 
to teraz obalić, wyjaśnić, wskazać winnych. 
finanse jakie za tym stoją nie dopuszczą do 
obalenia systemu. Instytucje i rządy są już 
obecnie praktycznie nie do podważenia przez 
żadną grupę społeczną. Gdy robi się gorąco 
to napuścimy na kogoś np. szamana, stwo-
rzymy filozofię gender dla odwrócenia uwagi, 
czy każemy bić się o tęczę. A jak sytuacja jest 
za gorąca to zawsze jeszcze mamy policję  
i służby w zapasie. Pocieszające jest to, że nie 
musimy walczyć z tymi wiatrakami, ale powin-
niśmy sami dbać o siebie i najbliższych na 
własną rękę. tylko edukacja, wiedza, czytanie 
na własną rękę da nam ochronę na długie lata 
i nie powoli sobą manipulować. Pamiętajmy, 
że za systemem stają określenie ludzie i part-
nerzy układu, którzy nie mogą pozwolić by np. 
zmienił się rząd. to oznaczało by ze trzeba 
się na nowo układać z kimś innym, a to kosz-
tuje, a jeszcze nie daj Boże ktoś coś wyjawił  
i zrobi się kolejna afera. Dlatego media, korpo-
racje zawsze będą wspierać swoich polityków, 
wszak są jedną wielką dbającą o siebie rodziną. 
Pamiętajmy że są połączeni symbiozie jak 
szaman z wodzem. 

autor: Kacper Kucharski

W dzisiejszym felietonie poruszę temat nieco 
drażliwy na pewno dla wielu ludzi iście niepraw-
dopodobny. Zastanawiacie się o kim mowa? 
Dzisiaj będzie o elitach, które w nieformal-
nych organizacjach sterują przepływem infor-
macji, wyłącznie dla swoich przeogromnych 
korzyści. Nie jest to bynajmniej kolejny artykuł 
o spiskowe teorii dziejów. Pisząc to pragnę, aby 
każdy z nas wyostrzył swoje zmysły i na własną 
rękę zainspirował się do szukania prawdy i 
patrzenia na pewne tematy szerzej i bardziej 
krytycznie, to naprawdę każdemu wyjdzie 
na zdrowie. W zdaniu na wstępie napisałem 
o enigmatycznym zawdzięczaniu pewnego 
„czegoś”. Zastanawiacie się pewnie czego tak 
wielu zawdzięcza tak nielicznym? to proste 
choroby, biedę, bezrobocie, droższe w skle-
pach i na stacjach paliw oraz bardzo dużo 
innych przykrych rzeczy z którymi musimy 
zmagać się na co dzień. Aby Wam jak działa 
ten niesamowity samowystarczający mecha-
nizm posłużę się obrazowym przykładem. 
Wyobraźmy sobie prymitywną wioskę, gdzieś 
bardzo daleko w puszczy, osadę nie tkniętą 
cywilizacją. Niby jest to mała grupa ludzi, 
skromne społeczeństwo, ale są już bardzo 
wyraźnie widoczne procesy i schematy znane 
z naszej „wspaniałej” cywilizacji. Otóż mamy 
społeczną warstwę zwykłych „leśnych” obywa-
teli, mamy klasę wyższą, czyli starszyznę 
plemienia i rząd w postaci wodzą i jego przy-
bocznej całej świty, nie mówiąc sitwy. Jest też 
mini wojsko i policja w postaci wojowników, 
gotowych oddać życie, nawet za bezmyślny 
rozkaz wodza. Pojawia się też i szaman czyli 
odpowiednik naszego duchowieństwa. Szaman 
wraz z wodzem rządzą swoim narodem, wyko-
rzystując naiwność i niewiedzę swojego ludu. 
Za pomocą strachu przed wojną, chorobami, 
opętaniem, wykluczeniem, przekleństwem  
i klątwą skutecznie zastraszają swoich ludzi, 
ściągając przy tym pijawki od nich korzyści, 
niczym kleszcze czy pijawki. Mała uwaga – 
nawet kleszcz czy komar wie kiedy przestać 
pić i zna umiar, czego nie da się powiedzieć 
o rządzie. Ale aby system trwał w najlepsze 
nikt z zewnątrz nie może znać jego zasad, bo 
coś by się rozsypało. Stąd moi drodzy pojawia 
się wszędzie ta odwieczna zmowa milczenia 
mająca za zadanie utrzymać społeczeństwo w 
ryzach i zapewnić stałe strumienie płynących 
darów czy jak u nas gotówki. Na myśl samo się 
nasuwa hasło omerta – czyli zmowa milczenia, 
zwłaszcza mająca na celu ukrycie i zatuszo-
wanie przestępstwa. System znany pierwotnie 
z sycylijskich mafii, ale doskonale sprawdza się 
w bardziej zaawansowanych mechanizmach 
sięgających rządów cywilizowanych (i nie tylko) 
krajów. Mieliśmy małą wioskę, ale nasz świat się 
rozrasta, nieustannie dochodzą nowe branże, 
ludzie są rozproszenie na ogromnym terenie  
i coraz trudniej do nich dotrzeć z dobrą nowiną 

„Nigdy tak wielu nie zawdzięczało tak wiele tak nielicznym”- Winston Churchill.

czy pogróżkami. Jak więc zarządzać nadal 
swoją wioską która liczy przykładowo czter-
dzieści milionów ludzi? Z pomocą przychodzi 
nam cały aparat państwowy, wszystkie urzędy, 
archidiecezje, kościoły w każdej miejscowości 
i do tego nowy środek komunikacji na miarę 
naszych czasów czyli media. Ale nie ma łatwo, 
ludzie stali się coraz lepiej wykształceni i inteli-
gentni, latamy podobno nawet na księżyc, wiec 
jak tu straszyć ludzi prymitywnymi straszydłami 
i ciągle zapewniać sobie zyski? Przyznaję, nie 
jest to łatwe zadanie, dlatego również trzeba 
było się podszkolić by metody były bardziej 
wyrafinowane. Na szczęście dla elit pojawiły 
się też nowe możliwości zarobienia kroci. 
Wykreowały się nowe branże, które monopoli-
zując rynek zamieniły ich twórców w właścicieli 
wielkich i potężnych korporacji. Korporacje od 
razu połączyły się w doskonale małżeństwo  
z rządem i wskoczyły do wspólnej rodziny wyzy-
skiwaczy. Na czym można obecnie więc zara-
biać? Już spieszę z przykładani – a no np. 
na chorobach, głównie na ich leczeniu. Mówi 
się, że więcej osób żyje obecnie z „leczenia” 
raka niż na niego umiera. No, ale ludzie jak na 
złość robią się coraz bardziej mądrzejsi i nie 
chcą chorować! Jedzą witaminy, chodzą na 
siłownię, robią sobie okresowe badania i do 
tego biegają. to bardzo źle wróży dla produ-
centów leków i całej medycznej branży. trzeba 
wiec nieco pomoc naszej szlachetnej rodzince. 
A jak to zrobić? Przykładowo wystarczy trochę 
ludzi podtruć, ale tak, aby się nic nie domyślili 
i nie zauważyli że coś ich niszczy od środka, 
po cichu i na raty. Do pomocy zaprzęgniemy 
inne „spokrewnione” branże jak np. żywie-
niową. Sprawmy niech ludzie jedzą chemię  
w każdym produkcie, nawet w prostym chlebie, 
piją wodę z farbką, pomidory które nigdy nie 
widziały gleby. Niech tablica Mendelejewa gości 
na stołach w kuchni w każdym domu. Na zapas 
niech poddani jedzą leki na zmyślone przez nas 
choroby i suplementy diety, które nie wymagają 
żadnych badań, atestów i pozwoleń. Skutki 
uboczne mogą być większe niż po piciu środka 
do czyszczenia WC codziennie po kieliszku! 
to taka cicha inwestycja na przyszłość, takie 
małe budowanie aktywów, które pozwoli na 
wystrzelenie słupków sprzedaży w kosmos. 
No ale ludzie nadal są sprytny i się niestety 
edukują. Wiec trzeba trochę sprytnie namie-
szać w głowie. Z pomocą przychodzą artykuły 
sponsorowane, PR, przekupieni lekarze, którzy 
powinni podpisać klauzulę gdzie sumienie 
zabrania im opowiadania głupot i kłamania 
przed kamerami, czy na łamach wydawało by 
się niezależnych gazet. Ludzie nie mogą za 
żadne skarby wiedzieć, że coś ich truje, a coś 
innego zamiast leczyć powoduje spustoszenie. 
Ogrom leków to placebo, zawartość np. rutyny 
w znanym środku zajmuje kilka gram w skali 
miesięcznej światowej produkcji. Gdyby leki były 
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– absolutnie – jestem jakby winna to powiedzieć. 
Ale my oczekujemy pomocy jakby - nie pojedyn-
czych polityków. My – Kazachstan – oczekuje na 
forum międzynarodowym poparcia.
- Rządowe.
- tak – rządowe, Żeby Unia europejska zabrała 
głos , a nie oddzielny polityk – jak teraz to mamy. 
Oddzielni politycy w Bundeswehrze, w Niemczech, 
oddzielni politycy, we Włoszech… 
- Nie ma głosu wspólnego.
tak. Współczują nam i chcieliby pomóc. Na 
tym się sprawa kończy. Nie ma właśnie sank-
cji przeciwko ekipie Nazarbajewa, przeciwko 
Kazachstanowi.
- Nie może być.
- No dlaczego? Dlaczego? 
- No bo już Pani Prezes sobie odpowiedziała 
kilka minut temu. Skoro są firmy zagraniczne 
współpracujące od wielu lat i rządy, które współ-
pracują i de facto tę sytuację zastaną tolerują 
– to znaczy, że de facto nie są zainteresowani 
zmianami – robią tak zwane zmiany „kosme-
tyczne” . Czyli tutaj powiedzmy wywrą jakiś 
wpływ, żeby pokazać, że jednak coś robią, ale 
de facto nie ma…
- Właśnie dlatego my apelujemy zawsze – 
współpracować gospodarczo, ale… ale… bo 
tutaj współpraca potrzebna jest Kazachstanowi, 
kazachskiemu narodowi – my wiemy o tym – ale 
i upominać się przy współpracy o prawa czło-
wieka. Dlaczego mogą upominać się o prawa 
człowieka kontaktując się gospodarczo? - współ-
pracując gospodarczo z Rosją, mogą? Mogą, 

- Wie Pan… opozycja jest, no ta opozycja - część 
opozycji siedzi w więzieniach, część jest poza 
granicami. Na przykład ja mam zakaz wjazdu 
do Kazachstanu – nie dostaję wizy. tu kiedyś 
w Polsce poszłam po wizę – odmówili mi, była 
policja – interweniowała, ja zaprosiłam policję 
i przedstawiciel ambasady – sekretarz powie-
dział, że Kazachstan kogo chce – wpuszcza, 
kogo nie chce – nie wpuszcza.
A ja jestem polskim obywatelem… i nie 
dostaję wizy. Oni wiedzą, że jestem Kazaszką, 
jestem w opozycji i nie chcą mnie wpuścić do 
Kazachstanu. tak sprawa wygląda. A ta opozy-
cja, która jest tam – nas jest niewielu, ponieważ 
naród jest po prostu zastraszony przez tę władzę. 
I mamy nieduże przypadki – to jest jakby plaga 
można powiedzieć - że Nazarbajew morduje 
liderów naszej opozycji. Są przykłady (jakies 
nazwisko!) … i dwóch jego współpracowników; 
jeden z nich ochroniarz, a drugi współpracow-
nik – te trzy osoby zostały porwane w biały 
dzień i zastrzeleni. Wywiezieni i zostawieni poza 
miastem. tak władza pokazuje… i nawet nie 
pochowali tych trupów.
- Czyli ostrzeżenie…
- tak, oczywiście później znaleźli niby winnych… 
Okazało się, że to są ludzie z takiej organizacji – 
mniej więcej jak odłam …… tu nie rozumiem….., 
którzy dostali zlecenie i zabili. Albo inny nasz 
opozycjonista - ………………. (imię i nazwisko) 
– lider naszej opozycji, jeden z liderów – został 
zastrzelony: dwa strzały w serce i jeden w głowę. 
I władza powiedziała, że to było samobójstwo. 
to znaczy, że on sam siebie zastrzelił dwa razy 
w serce??? A później poprawił się i zastrzelił 
siebie w głowę. Czy to nie śmiesznie brzmi?
- Pani Prezes – tylko myśmy , my w osiemdzie-
siątym dziewiątym roku tez dokonaliśmy prze-
mian politycznych. I pierwsze lata – lata dziewięć-
dziesiąte też były bardzo specyficzne w Polsce. 
I przyznam szczerze, że w momencie, kiedy my 
uzyskaliśmy taką pewną stabilizację polityczną, 
zachłysnęliśmy się tą demokracją, w latach dzie-
więćdziesiątych tez w bardzo niewyjaśnionych, 
dziwnych okolicznościach ginęli ludzie z różnych 
frakcji politycznych. Nawet jeden z wiceministrów. 
Była bardzo głośna z początków lat dziewięć-
dziesiątych taka dziwna sytuacja, kiedy minister 

Najwyższej Izby Kontroli zastrzelił sam siebie. 
Strzelił kilkakrotnie do siebie z odległości kilku 
metrów. I też mieliśmy przypadki, że ta nasza 
demokracja w dalszym ciągu – Pani Prezes 
– w dalszym ciągu – do dnia dzisiejszego jest 
można powiedzieć w cudzysłowiu – boje się użyć 
takiego określenia, bo mnóstwo takich informacji 
jest w prasie – jest tez skąpana w morzu krwi. Nie 
jest tak, że w tej chwili jesteśmy demokratycz-
nym krajem – nie, nie jest tak. Jest bardzo różnie, 
bardzo różnie dzieje się w naszym rządzie – stąd 
moje też pytanie do Pani Prezes – czy jakakol-
wiek część z obecnych parlamentarzystów – czy 
byłych posłów, czy obecnych posłów czy sena-
torów – wspiera w jakikolwiek sposób działania 
Wspólnoty Kazachskiej Pani Prezes – osobiście? 
– czy cokolwiek pomagają?
- Wspierają, wspierają. Ja mogę powiedzieć, 
że wspierają i polskie władze i politycy i ludzie 
mediów – interesują się sprawami Kazachstanu 
– to trzeba przyznać. Ja na początku wywiadu 
mówiłam, że Polacy maja to serce w stosunku 
do Kazachstanu. 
- Czy są to jakieś konkretne osoby Pani Prezes? 
Czy Pani mogłaby wskazać?
- Nie – ja nie chciałabym wskazywać, bo 
później jakby ambasada tutejsza też nie śpi – 
wie Pan.
- Rozumiem, rozumiem.
- Pomagają nam i tu absolutnie ja nic nie mogę 
powiedzieć, ani na władzę – w tym kontekście 
– żeby nas tutaj prześladowali , albo opozycję – 
nie, absolutnie! I czym mogą – wspomagają. tu 

Moja Ojczyzna... wywiad z Panią Bali Marzec - Prezes Wspólnoty Kazachskiej w Polsce część.2
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a jakoś nie upominają się o prawa człowieka 
współpracując z Kazachstanem. 
- No bo Kazachstan to jest coś takiego małego, 
gdzieś tam….
- Nie, nie , nie. Kazachstan ma też 70 miliardów 
ton ropy…..
Współpracują: Unia europejska, Stany 
Zjednoczone, muszą… My prosiliśmy i żądamy! 
– żeby upominali się też i o prawa człowieka. tak 
jak na przykład Rosji, czy tejże Białorusi. tam są 
upominani o prawa człowieka, a Kazachstan… 
zostaje gdzieś z boku, cicho…, aby współ-
praca gospodarcza. Uważamy, że to jest 
nieprawidłowe, 
- Niemoralne.
- Niemoralne, tak, dobrze Pan ujął to. Niemoralne. 
I czekamy, że światowa opinia, światowi poli-
tycy, kiedyś nareszcie poprawia się i tez będą 
współpracować z Kazachstanem gospodar-
czo i będą się upominać o prawa człowieka 
w Kazachstanie. 
- Ale, czy świat jest w ogóle moralny Pani 
Prezes?
- Dlaczego? Dlaczego? 
- Czy nie jest wybiórczy?
- Ja uważam, że świat nie jest stracony, jeszcze 
może. Jeszcze może upominać się o prawa czło-
wieka w Kazachstanie. Ja wiem, że gospodarka 
jest na pierwszym miejscu jakby, ale ja wierzę, 
wierzę, że politycy i Unii europejskiej i Stanów 
Zjednoczonych i na świecie – upomną się o prawa 
człowieka w krajach jak Kazachstan i sąsiadu-
jące kraje – czy Uzbekistan, turkmenia… Bo my 
– ludzie tam – z Azji Centralnej – tu w europie 
– kontaktujemy się ze sobą i trzymamy się 
razem – tak – jak byśmy byli przedstawicielami 
jednej rodziny. turkemeńscy, Uzbeccy, Kirgizy , 
Kazachowie, tu, tu – na świecie my trzymamy się 
razem, jak przedstawiciele jednej rodziny. 
- A pani Prezes – bo zaczęliśmy i kontynuowa-
liśmy o rzeczach dość ważnych – ale bardzo 
w sumie przykrych – chciałbym, żebyśmy 
zakończyli przyjemnymi rzeczami. Jak wyglą-
dają sprawy kulturalne między Kazachstanem 

a Polską, między Kazachstanem 
a innymi republikami w okolicy, światem? Jak to 
wygląda?
- Ja powiedziałabym – jest między Polską 
i Kazachstanem współpraca gospodarcza. Jest. 
Ale nie na tym poziomie, na którym mogłaby być. 
Ja, mieszkając tu – w Polsce, kontaktując się 
z ludźmi i polityki i kultury i ze zwykłymi obywa-
telami w Polsce – oni są ciekawi świata, ciekawi 
tego…O moim Kazachstanie mówimy… Część 
Polaków jest zaciekawiona co tam w Arabskim 
świecie, w dalekiej Azji, ale jeżeli przyjechałyby 
zespoły z Kazachstanu – tutaj, albo nasze ludowe 
zespoły, taneczne, które grają na bamblje, czy 
tam nasze, ludowe, kazachskie piosenki, żeby 
tutaj przywieźć te zespoły. Na pewno byłoby 
duże zainteresowanie. 
- to jest chyba niemożliwe…
- Ależ oczywiście, że możliwe. Dlaczego? 
Gospodarcza współpraca może być, a kultu-
ralna nie? Nie. A tu zawsze jakby biznes, ten 
biznes, który uczestniczy, który współpracuje 
z Kazachstanem, mógłby za to się wziąć. ten 
duży biznes, tam naprawdę w Kazachstanie 
pracują duże firmy z Polski. Duże naprawdę. 
Oni pomogliby nie tylko zarabiać – tu apeluję 
poprzez Wasze pismo – nie tylko zarabiać na 
Kazachstanie, ale…
- Promować, promować.
- tak. Powprowadzać Kazachstan w Polsce 
poprzez kulturę, poprzez wystawy, i tychże mala-
rzy, tychże – nie wiem – fotografików…
- A kiedy było ostatnie takie spotkanie, ewentu-
alnie promocja Kazachstanu w Polsce?
- Było w tym roku latem, przyjechał ….. (?), bo 
to była wizyta jednego z obwodów, kazachski 
dżambuł (?) . Ale, że tak powiem, to przeszło 
jakoś tak bez echa. 
- Może zbyt mała promocja była? Może zbyt 
mało osób wiedziało? Może niezaangażowane 
były jakieś gazety, środki masowego przekazu, 
które by zechciały to wszystko (?..... co ty mówisz 
tu?)
- tu się z Panem zgadzam. telewizja w Polsce 

– bo to jest siła, prasa, media – żeby informo-
wały o Kazachstanie, o tej kulturze, jak przyjedzie 
tutaj na dni kultury, czy z jakichś obwodów, czy 
z Kazachstanu, czy konkretni – tam – przyjadą 
artyści, to żeby media interesowały się i mówiły 
Polakom tak samo szeroko – tak jak teraz infor-
mują o sytuacji na Ukrainie. Prawie dwadzieścia 
cztery godziny na dobę. Okazuje się – można.
- Można.
- to dlaczego nie można jak przyjedzie jakiś 
zespół, czy tam o sytuacji nadzwyczajnej 
w Kazachstanie – w Polsce cisza. to nas właśnie 
niepokoi i martwi.
- Pani Prezes – a Stowarzyszenie Polskich 
Mediów? – jest to przecież bardzo duża organi-
zacja, zrzeszająca kilkuset członków. Czemu tak 
duża z kolei organizacja, która również zajmuje 
się sprawami turystycznymi, która ma przełoże-
nie i możliwości – nie jest w stanie, czy nie chce, 
czy nie zwracała się Pani do nich z prośbą o to, 
żeby wsparła Pani inicjatywę?
- Jeszcze nie współpracowaliśmy z tą organi-
zacją, ale mamy nadzieję, że będziemy współ-
pracować. to jest naprawdę piękna jakby idea. 
I która jest do zrealizowania. Właśnie, żeby były 
kontakty turystyczne… Ja wiem, że Kazachowie 
w ostatnich latach, generalnie mniej więcej …– 
ja mogę o tym powiedzieć śmiało… – że nasz 
wkład też jest bardzo duży w to – naszego malut-
kiego Stowarzyszenia – że Kazachstan intere-
suje się Polską bardziej i bardziej. Bo my, nasza 
organizacja, my jesteśmy u nich i oni interesują 
się nami – Kazachowie w Polsce, inteligencja 
kazachska.
- A jak dużo jest Kazachów w Polsce?
- Niewiele, niewiele, ale… nie znam danych 
statystycznych, ale nie wielkość tutaj jakby gra 
rolę. 
- Jakość.
- Jakość, bo my jesteśmy aktywni. I w tym, że 
władza boi się naszej organizacji – jak boi się 
– w sensie jak opozycji każdej – prawda? Boi 
się – nie w sensie – bo my – jak już mówiłam 
jesteśmy małą organizacją – nie mamy takich 
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Człowiek jest wielki, nie przez to co posiada, 
lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, 

lecz przez to, czym dzieli się z innymi”

pokazać mu, że oprócz gospodarki jest kultura, 
że jest jakaś wymiana, że chce Pani zrobić jesz-
cze coś takiego, pokazać – to jest bardzo ważne. 
Może spróbujmy wyważyć te drzwi – tak od tej 
strony spróbujmy. Może on też uzna, może 
tamta ekipa rządząca może uzna, że rzeczywi-
ście Pani robi kawał dobrej roboty. A inni niech 
się zajmują gospodarką, a Pani niech spróbuje 
od strony kulturalnej. Może tak jakoś…

z Panią Bali Marzec 
rozmawiał Krzysztof Wietecha

zdjęcia Michał Stankiewicz

www.wspolnotakaz.pl

finansowych środków, żeby zagrozić tamtej 
władzy. Ale jesteśmy moralnie jakby – nami się 
interesują Kazachy, Kazachowie, Kazachtańcy 
w Kazachstanie – ich interesuje czym żyje ta 
Wspólnota w tej dalekiej Polsce. Dostajemy 
często dużo pytań stamtąd. Interesują się czym 
my żyjemy, interesują się ta Polską.
- Czy ma Pani Prezes jakieś kontakty z firmami, 
do których moglibyśmy się na przykład zwró-
cić – jako Redakcja – z prośbą na przykład, 
że bylibyśmy zainteresowani i zaprosilibyśmy 
do współpracy inne gazety z rynku warszaw-
skiego – żeby zainicjować taką akcję propago-
wania Kazachstanu w Polsce, kultury. Bo tak – 
jak Pani sama była uprzejma powiedzieć – Pani 
Prezes – że sprawy gospodarcze są dopięte 
– nie musimy ich ruszać, to jest. Natomiast 
sprawa kulturalna, która Pani też leży na sercu 
– no bo jednak to jest dużo ważniejsze dla ludzi 
- czy moglibyśmy się wspólnie zwrócić właśnie – 
wydając na łamach Informatora wywiad z Panią 
Prezes – zwrócić się z prośbą, z apelem do 
środowisk opiniotwórczych na terenie Warszawy, 
bo to jest tak naprawdę najwłaściwszy rynek – 

Warszawa, województwo mazowieckie – żeby 
ktoś zechciał jeszcze wesprzeć i Wspólnotę 
Kazachską, ale również i Polaków, i Kazachów 
, żeby coś drgnęło w tej wymianie kulturalnej 
między Kazachstanem, a Polską.
- Ja zgadzam się z Panem całkowicie. I uważam, 
że piękna idea… I ona jest do zrealizowania, 
ponieważ ja myślę, że w tym wypadku współ-
praca mediów warszawskich – w skrócie – 
i mediów tam – w Kazachstanie, na pewno będą 
chętni. Ja może Państwu dam jakieś „namiary” 
i jak już będzie ten artykuł – przetłumaczymy 
na rosyjski – i tam wyślemy do Kazachstanu. 
I na pewno będzie zainteresowanie, i poprzez 
właśnie te takie pierwsze…
- Spróbujmy.
- Spróbujmy – bardzo byłoby warto. I myślę, że 
poprzez kulturę….
- łatwiej może będzie.
- tak. 
- Może i władza zechce uznać, że Pani nie tylko 
myśli w sferze politycznej, żeby – przepraszam 
za sformułowanie – może ono jest nieadekwatne 
– zaszkodzić obecnemu prezydentowi – ale 
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   Dziś pozwolę sobie wbić kij w mrowisko i dopro-
wadzić do skrajnych emocji dwie grupy ludzi – 
urzędników i (moje ulubione słowo) petentów, 
istne dwie strony barykady. tylko dlaczego bary-
kady, czy nie można być po wspólnej stronie, jak 
równy z równym? Żyjemy w pięknych czasach, 
rozmawiamy telefonami w zegarkach, jeździmy 
autami które same parkują i jemy zupkę której 
nie trzeba godzinami gotować. Piękne złote, ocie-
kające skarbami pasaże (nie galerie, w galeriach 
wiszą obrazy) handlowe kuszą nas przecenami 
sięgającymi naszej dniówki. Pędząc z styropia-
nowym kubeczkiem z kawą, mając pod ręką 
sprzęt za 4000zł do przeglądania facebook, 
wydaje się że bieda nie istnieje, że wszystko 

jest pięknie zorganizowane, a ubodzy, bezro-
botni, niepełnosprawni dawno wyginęli, niczym 
dinozaury. W tym epickim świecie nie dostrze-
gamy ubogich ludzi których są całe miasta. Mało 
tego, wydaje się chyba niektórym, że urzędy po 
zassaniu całego naszego PKB i całych prze-
ogromnych dotacji zamieniły się w doskonale 
działające instytucje, gdzie jesteś przyjmowany 
miłością niczym osoba werbowana do sekty. 
Zasiadasz wspólnie przy stoliku z urzędnikiem, 
twoim najlepszym doradcą, spowiednikiem, part-
nerem biznesowym. Ah, ci wspaniali urzędnicy 
przerośli w cnotach i dobroci lekarzy, policjan-
tów a nawet strażaków. tak, być urzędnikiem to 
trzeba mieć powołanie! Pewnie każdy z nas ma 
w rodzinie osobę, która od dziecka powtarzała 
– mamo jak dorosnę będę pomagała ludziom 
i zostanę doradcą w OPSie, albo ZUSie. to 
praca wymagająca największej empatii, troski, 
przy tym misjonarz w Afryce wygląda jak amator. 
Zdarzyło się coś przykrego, tracisz prace, masz 
wypadek, jesteś niepełnosprawny. Ale to nic, 
jesteś przecież w najodpowiedniejszym miejscu 
dla Ciebie OPSie i zaraz zostaniesz przeniesiony 
do lepszego świata. Po troskliwym wysłuchaniu 
twojej historii, urzędnik zamienia się w doskona-
łego doradzę finansowego i jak z rękawa sypie 
pomysłami jak załatwić Ci najlepszą z możli-
wych opiekę. Przygotuj konto bankowe ,bo zaraz 
zostanie zalane strumieniami gotówki. Urzędnik 
wyciąga wszystkie możliwe przepisy o dofinanso-
waniach, dotacjach, programach pomocy, przy-

nosi ci masę ulotek i wyjaśnia jak można zała-
pać się na wszystkie dostępne dla ciebie opcje. 
O żadnej nie zapomni. Jeszcze tego samego 
dnia masz przed sobą stos druczków, które on 
za ciebie wypełni, gdy ty będziesz popijać swoją 
kawkę. Przez ani jeden moment nie pozwoli 
na to byś poczuł się gorszy, niepełnosprawny 
czy biedny. Gdy wydawało Ci się na początku 
że możesz liczyć na skromny zasiłek – jesteś 
w wielkim pozytywnym zaskoczeniu ile z tych 
wspaniałych akcji pomocy na ciebie czeka. Mija 
kilka kwadransów i możesz udać się do domu, by 
opowiedzieć wszystkim co dobrego Cię spotkało 
i odetchnąć z ulgą. Już nie musisz się martwić 
o komornika, eksmisję, braki gotówki na leki 
czy rehabilitacje. Mijają dwa dni i dzwoni do 
ciebie numer którego nie znasz. Odbierasz, a tu 
znajomy, przyjemny i serdeczny głos urzędnika 
oznajmia Ci, że masz załatwioną rehabilitację 
z transportem z domu i udało się jeszcze zakwa-
lifikować Cię na jeszcze jeden program pomocy. 
Utopia! Wróćmy na ziemię, tę ziemię. Jesteśmy 
w Polsce, w kraju gdzie urzędnik przychodzi do 
pracy tylko po to by samemu mieć za co żyć. 
Bez względu na to, czy sam zarabia najniższą 
krajową, czy ma lepiej niż prezes korporacji to 
jest tak samo opryskliwy, niekompetentny i tylko 
myli od pierwszych chwil jak skutecznie się Ciebie 
pozbyć. Istnieje cała masa programów pomocy, 
lecz nie dane Ci się o tym dowiedzieć. Nawet jak 
wiesz ,to jeśli się nie upomnisz, nie wybłagasz, 
nie wykłócisz to zapomnij o wsparciu. Dlaczego 
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tak jest? to proste. Pojawia się klasyczny konflikt 
interesów, ty chcesz jak najwięcej dla siebie, ale 
urząd również pragnie jak najwięcej dla instytu-
cji, więc pójdziecie na kompromis i nie dosta-
niesz nic. No nie tak nic, dopłacisz najpierw do 
interesu płacąc majątek na dojazdy do urzędu, 

dziesiątki listów z odwołaniami, skargami i zaża-
leniami, a jeśli Cię stać to też trochę pieniędzy 
zarobi radca prawny. I tylko na końcu zanu-
cisz sobie piosenkę „czy warto było szaleć tak, 
przez całe życie, czy mogę odejść sobie już, bez 
żalu…”. Prawda jest przykra, bo urzędnikowi 

poza zaoszczędzeniem pieniędzy dla „firmy” 
zależy również na zaoszczędzeniu sobie pracy. 
Każda twoja wizyta to jego praca, a po co praco-
wać w pracy? Urzędy są w zupełności samowy-
starczalne, nie potrzebują całkowicie petentów 
by funkcjonować. Dobrze zorganizowany urząd 
potrafi sam siebie księgować, rozliczać, rozwi-
jać, potrzebujący ludzie są tu naprawdę tylko 
przeszkodą. Dlaczego ten artykuł? Otóż nasza 
redakcja dostaje całą masę listów gdzie ludzie, 
zwłaszcza biedni i niepełnosprawni opisują swoje 
przykre przygody i doświadczenia z instytucjami 
jak OPSy, MOPSy, GOPSy. 
Miejsca gdzie człowiek idzie po ostatnią deskę 
ratunku okazują się miejscami upokorzeń, 
nerwów, a na pewno nie są miejscem gdzie 
można liczyć na pomoc i wsparcie, nawet 
te zagwarantowane przez cudowne prawo, 
zarówno polskie jak i europejskie. Dochodzi 
czasami do tak paradoksalnych przypadków 
gdzie ludzie sami organizują sobie pomoc 
w urzędowej poczekalni. Osobiście miałem przy-
jemność dostarczyć potrzebującej osobie wózek 
dla bliźniaków i nie stanowiło dla mnie problemu 
zawieźć wielki pojazd 6 miejscowości od miejsca 
zamieszkania. Za to urzędowi, któremu zadekla-
rowałem posiadanie takiego wózka nie chciało 
się ruszyć po niego palcem, a tym bardziej 
poinformować potrzebujące osoby, których jak 
się potem okazało było wiele. Od obdarowanej 
osoby dowiedziałem się że od 2 lat walczy o jaką-
kolwiek pomoc. Oferowane kwoty wystarczają 
głównie na dojazd na kolejną wizytę do urzędu, 
normalnie perpetuum mobile. W finale wzruszony 
losem tej osoby przywiozłem jeszcze 2 łózka i 8 
toreb ciuchów, pomijając pośrednictwo bezdusz-
nej instytucji, a wracając do domu naszła mnie 
jedna myśl – urzędy powinno zamienić na miej-
sca ogłoszeń, to by przyniosło więcej dobrego niż 
ich przewspaniała praca. W następnym felietonie 
opiszemy kilka skandalicznych przypadków, ale 
tez podpowiemy co można zrobić by nie dać się 
odprawić z przysłowiowym kwitkiem. 

autor: Kacper Kucharski
Informator Mazowsza
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Comfort... Safety... Punctuality AIRLINES FROM INDIA

Za oknem moja ulubiona jesień. Deszcz moczy 
warszawski skwerek „Reduta Kaliska”. Parę lat 
temu sam biskup tu święcił zasadzone krzaczki. 
Ku pamięci klęski AK-owskiego oddziału por. 
„Gustawa”, 2-10.08.1944r. Ale ratusz Ochoty za 
III-RP wziął do skwerku firmę oszusta i krzaczki 
w 80-ciu % wyzdychały. Część „Reduty” do dziś 
jest łysa.

Hetman St. Zółkiewski paręset lat temu w testa-
mencie dla I-szej RP napisał: „Wszak dość jedną 
pobsowaną dachówkę wymienić na całą...” Albo 
zdechłe krzaczki na zdrowe...
Mnie, hm, patriotę otrzeźwiają 3 strony w Onecie 
z 12.08.2014r. I przedruk tego w „Angorze” nr 35, 
o Jerzy Nasierowskim pt: „AKtOR, CeLeBRytA, 
ZłODZIeJ”. Wszystko tam smutna prawda.
Po mym wyjściu na wolność dodawano w wywia-
dach, prócz, że GeJ, jeszcze PISARZ; ale kto 
u nas czyta książki. A prócz mej słynnej „Zbrodni 
i...” 1988r, i 2006r. bez cenzury wydałem ich 
sporo.
Michał Zygmunt (Krytyka Polityczna) w swym 
tekście na Onecie wspomniał, że 81-letni dziś 
Nasierowski „wciąż pisze i planuje wielki powrót 
na literacki rynek; nie zależy mu na pieniądzach 
chociaż żyje za kilkaset złotych miesięcznie. 
Uważa to za bardziej ekscytujące niż wydawanie 
milionów.” No, pewnie! Ruszę z mą ukochaną 
(o)powieścią „east side story, czyli »Solidarność 
złodziei«”. Rzecz jest (niestety pod bogoojczyź-
niany włos) o buncie więzienny 1981r., gdzie 
byłem doradcą tamtejszego Wałęsy! A mam też 
gotowe paręset stron trylogii „Pyszczek w pysz-
czek”. I może mi ktoś wyda „Jak być zdrowym 
i pięknym do późnej starości...” Wytrwale to prak-

tykuję. Co najmniej w połowie z sukcesem.
Zaś biorę jako karę za me grzechy, to, że dyspo-
nenci naszą kulturą skreślają mnie jako pisa-
rza, aktora, publicystę; he, he, uzdrowiciela... 
I ciągle buntownika w mym pilnym oglądzie III 
RP. Nie przypisany żadnej Partii, Bogu czy nawet 
Ojczyźnie, ja, kieszonkowy filozof na lewicy 
byłbym użyteczniejszy niż oni, ale cóż.
Błagałem Krytykę Polityczną (w końcu b. 
niegrzecznie) abym mógł w jej „marmurach, 
dywanach i niklach”; gdzieś w sionce czy na 
schodach robić czasem pogadankę „Jak znaleźć 
Szczęście w kapitalistycznym Nieszczęściu”. 
Ci kawiorowi lewicowcy z Krytyki Politycznej 
wypięli się na mnie! Oni to celebryci całą gębą. 
Chwała(!), „Informatorowi Mazowsza”, że mnie 
wziął na swe łamy takiego z ulicy.
Otóż jestem bezdomny i nie mam meldunku. 
Mieszkanie na Nowym Świecie straciłem przez 
b. opalonego oszusta-radnego m. st. Warszawy. 
Przypuśćmy, dalsza słuszna kara za moje prze-
stępstwa. Ale przez w/w oszusta i mój syn 
(z Domu Dziecka) ze swą życiowa partnerką 
stracił własne, pietro niżej. I cały majątek. Dużo 
by o tym mówić...
Mnie po 10,5 latach kryminału bieda wzmacnia 
ducha, uczula na cudzą biedę. Oj, głupio robi 
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Zdjęcia - Zofia Jacqueline Czerniakowska 
* Redakcja zamieściła materiał nadesłany 

przez autora w wersji bez cenzury

•  2007: Romeo & Romeo, ISBN 978-83-925141-
0-7.

•  2002: Nie moje życie, ISBN 83-07-02910-4.
•  1993: Nasierowski, ty..., ISBN 83-85189-

65-3.
•  1993: Nasierowski, ty antychryście, ISBN 

83-85189-40-8.
•  1992: Nasierowski, ty pedale, ty Żydzie, ISBN 

83-85189-25-4.
•  1990: Seks, zbrodnia i kara, ISBN 83-85072-

64-0.
•  1988: Zbrodnia i..., ISBN 83-08-01586-7.
•  1981: Jasnozielono-ciemno, ISBN 83-07-

00398-9.

na podstawie Wikipedii.
 

Role filmowe

•  2005: Boża podszewka, cz. 2 jako jeniec 
niemiecki

•  2002: Suplement jako asystent profesora na 
zajęciach z patologii

•  2000: Życie jako śmiertelna choroba przeno-
szona drogą płciową jako asystent profesora 
na zajęciach z patologii

•  2000: Chłopaki nie płaczą jako gość
•  1999: Moja Angelika jako żebrak na dworcu
•  1993: Pora na czarownice jako homoseksu-

alista „Siwy”
•  1969: Zbrodniarz, który ukradł zbrodnię jako 

mężczyzna w „Bristolu”
•  1967: Stawka większa niż życie, epizod 17 

Spotkanie jako polski kapitan
•  1967: Pieczona gęś jako referendarz
•  1965: Błękitny pokój
•  1965: Podziemny front jako konspirator, kolega 

Ryśka (odc. 3)
•  1963: Ranny w lesie jako „Jastrząb”
•  1963: Godzina pąsowej róży jako Karol
•  1959: Zamach jako Kajtek

na podstawie Wikipedii.

Stowarzyszenie Krytyka Polityczna z fałszywą 
licencją u nas na lewicowość, że wzbrania mi 
tych pogadanek o złym kapitalizmie. Za darmo! 
Jeszcze bym sprzątał ich elegancki lokl.
Czy za PRL-u byłem celebrytą? Dziennikarz J. 
Altas pisał wtedy o mym mieszkaniu: „dech mi 
zaparło, było jak muzeum, tyle, że wszystko tam 
w użytkowaniu...” (Onet 12.08 br.).
Obrazy, meble, rzeźby, dywany (nic z mych 
złodziejstw!), sprawiedliwie poszły na milionową 
grzywnę i takież koszty sądowe; sporo, he, he, 
rozkradziono. I bardzo dobrze! Samolubne 
bogactwo w Polsce (tamto moje?) uważam za 
niesprawiedliwość społeczną. Niestety (dalej 
Onet): „Jerzy Nasierowski urodził się w boga-
tej rodzinie ziemiańskiej, której nie znosił...” No, 
potem ta rodzina mnie uznała za wyrzutka.
to byli przemysłowcy, parlamentarzyści,  

kamienicznicy. Obecnie często mijam „Mistera 
1938r.”, nadal z wykutym „L. Nasierowski” na 
żelaznej furtce w murze, który oplata przedwo-
jenna winorośl. Koczuję dziś opodal u brata, 
Żyda (inna matka). Dziś ja, goj, niczym Żyd 
w szafie... Za okupacji stryj z mym ojcem znaleźli 
pod tą furtą niemowlę. Już na strychu koczowało 
paru żydowskich profesorów. Ocaleli! Po wojnie 
zgłosił się też Żyd krawiec z żoną po córeczkę. 
Pamiętam ją...
W 1942r. byłem raz w Getcie z mamą by urato-
wać jej przyjaciółkę z pensji. Nasierowscy 
w końcu jako Sprawiedliwi Wśród Narodów 
Świata zakasowali drzewko w yad Vashem. 
Co do wojny Izraela, będąc ciągle „żydowskim 
Polakiem”, jestem dziś za Palestyńczykami.
A nie lubiłem swej rodziny przez jej bogoojczyź-
niany konserwatyzm: Córki zawsze na pensji 
w klasztorze Urszulanek, synowie do lwow-
skiej Szkoły Kadetów. Brrr, mnie to czekało, 
„na szczęście” wojna. Z czasem arcy słusznie, 
więzienie. Mych stryjów, wujów wcześniej trafił 
Oświęcim, Katyń, Syberia; co nie z ich winy. 
Ale mych stryjecznych, wujecznych braci, hm, 
„zasłużenie” rany i śmierć skoro chcieli walczyć 
w Powstaniu, które mam za narodową zbrod-
nię. Grobów w d. ZSRR nijak znaleźć. Są te na 
Powązkach Wojskowych. Niepotrzebnie.
tam myślę, czy ci moi Nasierowscy; wyjściowo 
średnia szlachta mazowiecka (gminna Gzy) 
i trębiccy ze strony mamy, trochę arystokracja 
– wyłącznie uczciwą pracą doszli w II RP swego 
majątku? Obecnie tak mało kto?...
Miałem tu jeszcze wspomnieć o swym aktor-
stwie, o miłościach i romansach; dlaczego będąc 
bogaty stałem się złodziejem. Może gdzieś o tym 
powiem. Ciągle żyję, „walczę”, czyli chyba wrócę 
na literacki rynek?

jerzynasierowski@wp.pl

Dla Informatora Mazowsza
 Jerzy Nasierowski

505 975 755
    1247204
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