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Kto zabił Miłosza? 2

Bezduszność, zła wola, uznaniowość administracyjna, niekompetencja, 

nierzetelność...
 Obowiązująca Konstytucja zapewnia, że 

każdy obywatel ma prawo do godnego, należytego 
życia i traktowania, przez co rozumie się również 
prawo do godnego zamieszkania, bez nagłych 
zmian warunków tak w kwestiach technicznych jak 
i materialnych. A więc Państwo Polskie i jego 
przedstawiciele w terenie gwarantują, że warunki 
te nie ulegną zmianie. Dostępność mieszkań 
komunalnych na przestrzeni ostatnich lat została 
znacznie ograniczona przez prywatyzację i przez 
niedopuszczalne zaniedbania. Wiele budynków 
pozostaje od dziesięcioleci nieremontowanych i 
nie nadaje się już praktycznie do zamieszkania. W 
efekcie miasto straciło tysiące mieszkań 
komunalnych jak również dochody, które mogłoby 
czerpać z wynajmu tych mieszkań. Władze 
obiecują, że wybudują więcej, ale realizują to na 
tak małą skalę, że nie kompensuje to nawet strat 
powierzchni mieszkalnej, nie mówiąc już o 
zaspokojeniu czekających w kole jce na 
mieszkania. Bardzo często dochodzi w Warszawie 
i innych miastach do naruszenia podstawowych 
praw lokatorów, zarówno w domach prywatnych 
jak i komunalnych. Lokatorzy są przekazywani 
nowym właścicielom niczym meble. Mimo iż 
miasto dysponuje setkami pustostanów, władze 
wciąż znajdują nowe powody by odmawiać najmu 
osobom starającym się o przydział lokali – tak 
jakby celem było wygaszenie mieszkalnictwa 
komunalnego i socjalnego, a nie zaspokajanie 
potrzeb mieszkańców i realizowanie ich praw. 
Ciężko zliczyć lokatorów wpędzonych w pułapkę 
sztucznego zadłużenia przez bezprawnie 
naliczane czynsze „odszkodowawcze” (ktoś wpadł 
na genialny pomysł, by lokatorów których nie stać 
na czynsz karać jeszcze wyższym czynszem). O 
sfałszowanych testamentach, o władzach 
rozkładających bezradnie ręce i wylewających 
krokodyle łzy można by napisać całe tomy. Z 
pewnością trwająca grabież nieruchomości trafi do 
annałów najbardziej haniebnych zdarzeń w historii 
naszego miasta.  

Niepełnosprawni nie są gorsi, nie można ich 
wykluczać ze społeczeństwa. Niepełnosprawny 
wcale nie jest  gorszy niż zdrowy człowiek, po 
prostu musi w nieco inny sposób przystosować się 
d o  ż y c i a  w  s p o ł e c z e ń s t w i e .  O s o b y 
niepełnosprawne niczym się od nas nie różnią. 
Oni, tak samo jak my mają uczucia, swoją 
godność. Powinno się ich nie tylko darzyć 
szacunkiem, ale pomagać w miarę swoich 
możliwości.  Każdy ma równe prawa i każdy jest 
równy. Większość ludzi kieruje się uprzedzeniami. 
Uważa za gorsze osoby o innym kolorze skóry, o 
innym wyznaniu,  osoby kalekie czy też 
niepełnosprawne. Często zapominając, że 
Murzyn, Żyd czy niewidomy to też człowiek i ma 
takie samo prawo do człowieczeństwa jak każdy. 
Na ulicach, szczególnie w dużych miastach, 
można zaobserwować jak ludzie traktują 
niepełnosprawnych. Nie ustąpią im miejsca w 
tramwaju, nie wpuszczą do kolejki w sklepie, nie 
mówiąc już o tym, że człowiek niepełnosprawny 
nie może liczyć na dobrowolną pomoc ze strony 
drugiego człowieka. Niepełnosprawni są 
wyśmiewani i wyzywani, w szczególności przez 

niektórych młodych ludzi. Część społeczeństwa 
bardzo źle traktuje niepełnosprawnych. Niektórzy 
na pewno uważają, że niepełnosprawni w ogóle 
nie powinni funkcjonować w społeczeństwie jak 
pełnosprawni ludzie. Na szczęście jest dość duża 
g r u p a  l u d z i ,  k t ó r a  c h c e  p o m a g a ć 
niepełnosprawnym i traktuje ich jak normalnych 
ludzi. To, że ktoś jest niepełnosprawny, nie 
oznacza, że nie może normalnie żyć. Jest wielu 
niepełnosprawnych, którzy mieszkają sami i 
świetnie sobie radzą. Pracują, sami robią zakupy, 
samodzielnie prowadzą dom. Po prostu żyją 
normalnym życiem, a ich niepełnosprawność 
wcale im w tym nie przeszkadza. Dlatego nie 
kierujmy się uprzedzeniami i nie traktujmy 
n i e p e ł n o s p r a w n y c h  j a k o  g o r s z y c h  o d 
pełnosprawnych ludzi. Okażmy im trochę 
życzliwości, a oni na pewno odpłacą nam się tym 
samym.   Dz iś  za jmę  s ię  sp rawą  osób 
niepełnosprawnych a w zasadzie jedną z nich…

Tragikomiczna historia człowieka , którego 
miejscowi urzędnicy karali prawie 21 lat.  Andrzej 
Miłosz były Radny i Wiceburmistrz tej dzielnicy, 
pracu jący i  udz ie la jący s ię  spo łeczn ie . 
Skandaliczne nieprawidłowości w stosunku do 
w/w osoby przyczyniły się do dramatycznego 
pogorszenia jego sytuacji zdrowotnej oraz bytowej 
– w konsekwencji wszystkich nieprawidłowości, 
wielu stresów w z tym związanych, spraw 
wytaczanych przed sądem – które były efektem 
wprowadzania w błąd – Andrzej Miłosz  zmarł. 
Zasadnym wydaje się w kategoriach nie tylko 
moralnych, jak również w kategoriach prawnych 
d o m a g a n i e  s i ę  s z e r o k o  r o z u m i a n e j 
sprawiedliwości poprzez  zbadanie, czy władze 
d z i e l n i c y  W ł o c h y  s w o i m  b e z d u s z n y m , 
biurokratycznym i nierównym traktowaniem nie do 
prowadziły  do przedwczesnej śmierci Andrzeja 
Miłosza. Żaden człowiek, a tym bardziej osoba 
niepełnosprawna, która stała się nią w wyniku 
bezustannych stresów, jakich doświadczała od 
1994 roku, kiedy to przeprowadziła się z dzielnicy 
Ochota do dzielnicy Włochy, nie dałaby rady 
normalnie funkcjonować w sytuacji ciągłej 
nagonki, fałszywych oskarżeń, prowokacji, 
oszczerstw oraz pomówień dotyczących okresu, w 
którym sprawowała publiczne funkcje. 

Wszystkie działania skierowane przeciwko 
osobie Pana Andrzeja Miłosza miały bezpośredni 
związek z Jego stanem zdrowia. Na przestrzeni 
tych prawie 20 lat obserwowałem i próbowałem 
wraz z Nim reagować na wszystkie próby 
dyskredytowania Jego osoby w oczach 
mieszkańców, próby eliminacji go z życia lokalnej 
społeczności poprzez uciekanie się do metod 
uznanych za niezgodne z prawem.  Zmasowany 
atak Jego przeciwników politycznych zaczął się w 
momencie przeprowadzki z dzielnicy Ochota. 
Obiektem zainteresowania od samego początku 
było mieszkanie przy ul. 1 Sierpnia. Jego 
bezkomprom isowość  w  wa l ce  o  dob ro 
m ieszkańców by ła  począ tk iem wa lk i  o 
poszanowanie prawa, prawa do godności, 
wolności poglądów i niechęci do geszeftów, które 
w opinii miejscowych dygnitarzy była im niezbędna 
do życia. Ataki rozpoczął pierwszy Burmistrz tej 

dzielnicy. Do walki o wpływy włączyły się różne 
indywidua pełniące na przestrzeni tych kilkunastu 
lat różne funkcje w dzielnicy lub osoby związane 
strefami wpływów na tym terenie. Paszkwile, 
podrzucane do skrzynki pocztowej lub na 
wycieraczkę przed drzwi Pana Miłosza było na 
porządku dziennym. Niewybredne epitety, 
oskarżenia i próby el iminacji  go z życia 
publicznego to norma w latach 1994 – 1998. 
Jednym z przejawów całkowitej bezkarności ze 
strony urzędników ZGN Włochy jest szokujące 
pismo podpisane przez byłego milicjanta 
pełniącego funkcję dyrektora ZGN w roku 2002 - 
pisma z dnia 12 kwietnia tego roku w odpowiedzi 
na prośbę – skargę Pana Miłosza. Jak trzeba 
nienawidzić i jak bardzo czuć się bezkarnym, aby 
w urzędowym piśmie do lokatora pozwolić sobie 
na brak profesjonalizmu, tyle bezpodstawnego 
jadu, chamstwa? 

W 2005 roku, z uwagi na ciężką sytuację 
materialną, Andrzej Miłosz zainicjował procedurę 
zamiany lokalu mieszkalnego na mniejszy. Lokal 
zajmowany przez Andrzeja Miłosza, zlokalizowany 
przy ul. 1-go Sierpnia 44a miał zostać przekazany 
w najem Państwu „M”, Andrzej Miłosz natomiast 
miał stać się najemcą lokalu zajmowanego przez 
ww. małżeństwo, zlokalizowanego  w tym samym 
budynku. Do przedmiotowej zamiany nie doszło, a 
to ze względu na bezpodstawne, (co stwierdził Sąd 
Rejonowy dla m. st. Warszawy w poczynionych 
ustaleniach zawartych w wyroku z dnia 20 grudnia 
2002 r. sygn. Akt IV C 440/02) wypowiedzenie mu 
umowy najmu lokalu  przez Zarząd Budynków 
Komunalnych Włochy (poprzednika prawnego 
Z a k ł a d u  G o s p o d a r k i  K o m u n a l n e j , 
p rzekszta łconego na mocy Uchwały  Nr 
XLIII/1013/2004 Rady miasta stołecznego 
Warszawy z dnia 2 grudnia 2004 roku w jednostkę 
budżetową m.st. Warszawy).

W w.  b e z p r a w n e  w y p o w i e d z e n i e  w 
konsekwencji doprowadziło do rezygnacji 
Państwa „M” z zamiany lokalu. Co więcej, w wyniku 
braku prawidłowego przepływu informacji 
pomiędzy Wydziałem Zasobów Lokalowych dla 
Dzielnicy Włochy a Zakładem Gospodarki 
Komunalnej doszło do błędnego zaksięgowania 
wpłaty Państwa „M” tytułem uregulowania 
zaległości czynszowych lokalu została ujawniona i 
udostępniona Panu Miłoszowi. Pragnę dodać, że 
w okresie od 2011 do 2015 roku kilkakrotnie Pan 
Miłosz składał wnioski o zamianę mieszkania na 
lokal o mniejszej powierzchni oraz dostosowany 
do potrzeb osoby poruszającej się na wózku 
inwalidzkim. Żadna z tych próśb nie spotkała się z 
pozytywną reakcją ze strony miejscowych władz – 
ani tutejszy OPS, ani ZGN nie wykazały odrobiny 
dobrej woli, aby wesprzeć mieszkańca w jego 
staraniach o poprawę jakości życia. Ze względu na 
bar iery archi tektoniczne w zajmowanym 
mieszkaniu oraz budynku stał się więźniem we 
w ł a s n y m  l o k a l u .  J e d y n ą  b o l ą c z k ą 
funkcjonariuszek miejscowego OPS-u była 
powierzchnia zajmowanego mieszkania. To samo 
dotyczy ZGN i WZL Włochy. Nikt nie chciał 
dostrzec problemów niepełnosprawnego 
człowieka, który walczył od samego początku o
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zamianę mieszkania. OPS Włochy to osobna 
historia. Myślę, że przyjdzie czas na rozliczenie 
dyrekcji tej specyficznej placówki, jej pracowników, 
którym peany pochwalne czynią niektórzy 
włodarze dzielnicy. Na marginesie dodam, że 
jednym z zarzutów w stosunku do podopiecznego 
OPS (jakim przez okres prawie 3 lat był Pan 
Miłosz) był fakt siedzenia przy biurku, na którym 
stał komputer lub cytuję „…zajmowany lokal jest 
niewspółmierny do potrzeb zainteresowanego…”. 
Bezkarność zachowania  pracownic OPS - 
upokarzanie podopiecznego poprzez okazywanie 
mu podczas przesłuchań braku szacunku, 
podkreś lan ie  Jego n iepełnosprawnośc i , 
bezradności mimo usilnych starań z Jego strony o 
jak najwięcej samodzielności w funkcjonowaniu w 
obliczu postępującej choroby,  no i te słynne 
hektary przeliczeniowe…  Rzetelność , uczciwość  
jak również empatia ze strony wszystkich osób 
zajmujących się Panem Miłoszem w ciągu tych 3 
lat „opieki” pozostawia bardzo wiele do życzenia. 
Obiadki dostarczane przez tzw. firmę zewnętrzną 
obsługującą „beneficjentów pomocy”  to również 
temat na kolejny artykuł. Jakie państwo , tacy i 
urzędnicy. Chorzy na znieczulicę, złośliwi, 
bezkarni bo wiedzą, że nic im nie grozi. W 
normalnie funkcjonującym państwie tacy ludzie 
byliby natychmiast eliminowani… w Polsce nadal 
czują się jak w raju.

Wnioskiem z dnia 25 czerwca 2013 r. Andrzej 
M i ł o s z  p o n o w n i e  w y s t ą p i ł  o  z a m i a n ę 
zajmowanego lokalu na lokal o mniejszej 
powierzchni. W dalszych pismach wskazywał na 
możl iwość przydzielenia mu mieszkania 
zlokalizowanego w budynkach nr 4 lub 6 przy ul. 
Naukowej. Do chwili wypowiedzenia przez Zarząd 
Gospodarki Nieruchomościami Włochy umowy 
najmu zajmowanego przez niego mieszkania 
położonego przy ul. 1 Sierpnia 44a/11, nie podjęto 
żadnych czynności, które prowadziłyby do 
zamiany lokalu na mniejszy i zmniejszenia 
należności czynszowych, co miało wpływ na 
dokonanie przedmiotowego wypowiedzenia. Z 
uwagi na dokonanie wypowiedzenia, uchwałą 
Zarządu Dzielnicy Włochy z dnia 29 stycznia 2015 
roku, Andrzej Miłosz został skreślony z listy osób 
zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu 
lokalu mieszkaniowego z zasobu m. st. Warszawy 
Dzielnicy Włochy, (przy czym postępowanie 
sądowe prowadzone z powództwa ZGN nie 
zakończyło się prawomocnie, w pierwszej instancji 
zapadł wyrok eksmisyjny). Należy dodać, że 
władze dzielnicy i odpowiedzialny z ramienia 
Zarządu P. Kowaliszyn sprawujący nadzór nad 
sprawami lokalowymi działali w tym wypadku 
błyskawicznie i wyjątkowo skutecznie, nie bacząc 
na fakt, iż wyrok Sądu w przedmiotowej sprawie 
był nieprawomocny – podczas, gdy w sprawach 
wymagających szybkiej reakcji, mających istotne 
znaczenie z punktu widzenia dalszej egzystencji 
osoby niepełnosprawnej, poruszającej się na 
wózku inwalidzkim terminy odpowiedzi jak i 
merytoryka ich pism daleko odbiegała od 
oczekiwań.

Należy w tym miejscu podkreślić, iż w pismach 
kierowanych do Andrzeja Miłosza przez Pana 
Jerzego Kowaliszyna, zastępcę burmistrza 
dzielnicy Włochy, wskazywano, że mieszkania 
zlokalizowane przy ul. Naukowej 4 i 6 nie są 

d o s t o s o w a n e  d o  p o t r z e b  o s ó b 
niepełnosprawnych, co miałoby wskazywać na 
niemożność zamiany jego mieszkania na lokal 
znajdujący się w jednym z ww. budynków.  
Powyższe twierdzenia nie znajdują potwierdzenia 
w stanie rzeczywistym, ww. blok zamieszkują 
osoby niepełnosprawne ruchowo, m.in. osoba ze 
sparaliżowanymi 4 kończynami. Interpelacje 
radnych tej  dzielnicy jak również pismo 
zainteresowanego wskazującego na rozbieżne 
stanowiska prezentowane przez P. Kowaliszyna w 
udzielanych wyjaśnieniach radnym dzielnicy jak i 
samemu zainteresowanemu – powyższe 
wskazuje, iż problemy w zakresie polityki 
mieszkaniowej są znane nie tylko zwykłym 
obywatelom, mieszkańcom Dzielnicy. Odwołuję 
się również w tym miejscu do jednego z wielu 
kuriozalnych pism P. Kowaliszyna z dnia 10 
kwietnia 2015 r. (znak sprawy: UD-XVI-WZL-LM-
7140.263.2015.RPO, w którym to ww. informuje, 
że mieszkania przy ul. Naukowej nie były 
przystosowane dla osób niepełnosprawnych. 
Przypominam Państwu,  że to  tzw.  TBS 
budownictwo a w innym piśmie adresowanym na 
ręce byłej Przewodniczącej Rady Dzielnicy P. 
Karczewskiej ten sam urzędnik napisał, że 
mieszkania są przystosowane do potrzeb osób 
poruszających s ię  również na wózkach 
inwalidzkich. Zasadnym jest przywołanie w tym 
miejscu pisma Pana Miłosza z dnia 7 stycznia 
2015 r. adresowanego do Burmistrza Dzielnicy 
Włochy oraz innych osób odpowiedzialnych za 
politykę mieszkaniową w dzielnicy z jasno i 
klarownie sformułowanymi zarzutami, na które w 
typowy dla siebie sposób – lakoniczny, nie 
merytoryczny, opuszczając wszystkie niewygodne 
pytania odpowiedział znów P. Kowaliszyn.

Ww. okoliczności zdają się potwierdzać 
obiegową opinię dotyczącą bezprawnych działań 
przedmiotowych instytuc j i ,  n iewłaściwej 
komunikacji pomiędzy urzędnikiem a obywatelem, 
wskazują na pełną arbitralność decyzji w zakresie 
zawierania umów najmu oraz przydziału 
poszczególnym osobom lokali mieszkaniowych. 
D e c y z j e  w  s p r a w a c h  i n d y w i d u a l n y c h 
podejmowane są z dużym, nieuzasadnionym 
o p ó ź n i e n i e m  b ą d ź  w c a l e .  I n s t y t u c j e 
odpowiedzialne za prawidłowe, rzetelne i zgodne z 
prawem wykonywanie swoich ustawowych 
obowiązków, nie stosują się do nałożonych na nie 
norm, wykraczając jawnie poza granice prawnych 
depozycji. 

Ponadto opisane działania wskazują na 
nieodpowiedzialne, niewłaściwe zarządzanie
i rozporządzanie majątkiem w postaci lokali 
mieszkalnych należących do m.st. Warszawy. 
Istnieje więc uzasadnione podejrzenie, iż działania 
powyższe charakteryzują się brakiem legalności, 
gospodarnośc i  i  r ze te lnośc i  a  ponadto 
p o d e j m o w a n e  s ą  w  s p r z e c z n o ś c i  z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa 
powszechnie obowiązującego oraz prawa 
miejscowego. Sytuację powyższą w dzielnicy 
Włochy znają zarówno przedstawiciele lokalnych 
mediów jak również Stowarzyszenia i Fundacje, 
które w ramach swojej działalności statutowej 
trudnią się udzielaniem pomocy i wsparciem na 
rzecz osób niepełnosprawnych.

Teraz, kiedy Andrzej Miłosz, uznany złośliwie i 

bezpodstawnie za wroga tej dzielnicy, a w tym kilku 
osób władających tym terenem nie żyje, mam 
możliwość walczyć przynajmniej o jakąś formę 
zadośćuczynienia za wszystkie krzywdy i 
zn iewag i ,  j ak i ch  dośw iadczy ł  cz łow iek 
niepełnosprawny.  Działania ze strony części 
urzędów działających na tym terenie  niewątpliwie 
miały wpływ na przedwczesną śmierć Andrzeja 
Miłosza. Każdy jednak ma prawo – nawet po 
śmierci – domagać się sprawiedliwości i 
poszanowania dla obowiązującego prawa. Nawet 
jeśli nie dla siebie, dla innych osób, które każdego 
dnia muszą stawiać czoła barierom i utrudnieniom 
stwarzanym przez władze Dzielnicy Włochy. Za 
doznane krzywdy, nie tylko moralne oczekiwać 
ukarania sprawców szykan. W państwie 
bezprawia wszystkie chwyty są dozwolone. 
Zatrudnianie w urzędach ciotek, kuzynów, 
kochanek, sióstr radnych w ZGN-ach jako 
Administratorek nie jest w świetle obowiązujących 
przepisów przestępstwem, ale budzi niesmak i 
poczuc ie  obrzydzen ia  tak im sposobem 
wykorzystywania swoich uprawnień.  Ile jeszcze 
szkód, ile krzywd doznają mieszkańcy nie tylko tej 
dzielnicy, ile jeszcze tragedii rozegra się w 
przysłowiowych 4 ścianach,  nim ktoś zareaguje 
na ludzką tragedię?  

Karać tak, ale wpierw trzeba dokonać kilku 
zmian systemowych. Po pierwsze ucywilizować 
sposób naboru urzędników. Chorym jest, kiedy 
pracy w urzędzie nie dostaje człowiek z 
kierunkowym doktoratem a zamiast niego 
zatrudnia się kogoś po licencjacie, bo albo jest to 
krewny pani Basi albo szef nie chce mieć 
pracownika mądrzejszego od siebie. Po drugie - 
kiedy już będziemy mieć profesjonalne kadry 
urzędnicze to należy tym urzędnikom zapewnić 
bezpieczeństwo przed naciskami na miarę tego, 
jakie mają sędziowie. Dzisiaj zdarzają się sytuacje, 
że urzędnik wie, że działa źle, ale jest nacisk z góry. 
Co wtedy? Zrobi? Kara. Nie zrobi? Zwolnią. Każdy 
z nas idąc do pracy ponosi odpowiedzialność za to 
co robi. Czy urzędnik to jakiś uprzywilejowany 
zawód? Często błąd urzędnika pociąga za sobą 
gigantyczne koszty społeczne jak i finansowe. 
Każde podjęcie decyzji powinno być poprzedzone 
dokładną analizą, a nie widzi mi się !! Urzędnicy 
muszą odpowiadać za swoje błędy. Chore 
procedury i złe formularze skoro pozostaje miejsce 
na interpretację prawa przez kogokolwiek w 
urzędzie. Urząd to miejsce składania dokumentów 
a nie rozpatrywanie "podań' i "wniosków". Skoro 
raz napisano co jest potrzebne, to co tu 
interpretować. Urzędnik nie ma prawa nic 
interpretować ani szukać rozwiązania dla petenta. 
Urzędnik to "szczypce kowala", ma pomóc nam 
obywatelom złożyć dokumenty, wszystkie 
potrzebne i żeby niczego nie brakowało ,ale 
według jednego wzorca ustalonego dokładnie 
przez daną jednostkę ministerialną. Błędy 
urzędników, nierzadko dotkliwe dla zwykłych 
obywateli mają zostać uregulowane w  ustawie o 
o d p o w i e d z i a l n o ś c i  o d s z k o d o w a w c z e j 
funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie 
prawa. Błędnie wydana decyzja będzie kosztować 
urzędnika nawet 12 pensji. Może to rozwiązanie na 
urzędniczą BEZKARNOŚĆ!!!    

Ludzie oczekują od urzędników pomocy, 
wsparcia w trudnej życiowej sytuacji. Większość
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irytuje też czas, w którym załatwia się w Polsce 
sprawy urzędowe. Bliskie spotkania z urzędnikami 
niestety często pozostawiają po sobie niesmak i 
niechęć do wszystkiego co "urzędowe". Polskie 
realia nie rozpieszczają obywateli. Biurokracja 
rozwinięta do granic możliwości, absurdalne 
przepisy i postawa egzekwujących je urzędników 
doprowadzają nas do białej gorączki. Polak, mając 
sprawę do załatwienia, idzie na spotkanie z 
urzędnikiem jakby szedł na wojnę. Długie terminy 
czy skomplikowane procedury petent jest w stanie 
zrozumieć, to braku elementarnej kultury i zwykłej, 
ludzkiej uprzejmości zwykły Kowalski znieść nie 
potrafi. Arogancja i niechęć to jedne z najczęściej 
komentowanych negatywnych zachowań 
urzędniczych. Przykłady rzeczowej i uprzejmej 
obsługi obywatela w instytucji publicznej 
zazwyczaj giną wśród mocnych przykładów 
nieuprzejmych zachowań urzędników.  Ludzie 
wchodząc do urzędu czują się obywatelami drugiej 
kategorii.

"Urzędnik to rodzaj istoty człekopodobnej. 
Żywi się kurzem pokrywającym papiery oraz 
frustracją petentów. Światło słoneczne mu nie 
sprzyja, stąd ma bladą, pergaminową skórę. 
Buduje wokół siebie mur pozorów. Biurokracja 
sprzyja rozmnażaniu urzędników. W tym celu 
należy udowodnić, że jakaś instytucja jest 
potrzebna. Czy ktoś słyszał, by zamknięto 
którykolwiek urząd? Zazwyczaj jedynie się one 
rozrastają mnożąc przykłady potwierdzające sens 
ich istnienia". Nie zawsze w urzędach spotykamy 
tylko bezduszne istoty. "Czasem możemy spotkać 
kogoś życzliwego, kompetentnego, kto bez 
zbędnych formalności nam pomoże lub udzieli 
informacji. Wtedy bądźmy pewni - to nie był ów 
urzędnik, tylko prawdziwy człowiek".
Często przychodząc do urzędu zdajemy się na 
łaskę i niełaskę urzędników, myśląc, że termin i 
sposób załatwienia naszej sprawy zależy tylko i 
wyłącznie od widzimisię danej osoby. Art.7 
Kodeksu Postępowania Administracyjnego jasno 
o k r e ś l a  z a d a n i a  u r z ę d n i k ó w :  " W  t o k u 
postępowania organy administracji publicznej 
stoją na straży praworządności i podejmują 
wszelkie kroki niezbędne do dokładnego 
wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia 
sprawy, mając na względzie interes społeczny i 
słuszny interes obywateli". 
Na  marg ines ie… W teczce  do tyczące j 
zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa przez urzędnika Urzędu Dzielnicy 
Warszawa – Włochy znajdują się inne doniesienia 
zawierające zarzuty fałszowania dokumentów na 
polecenie służbowe itp. Dziwnym trafem 
postępowania umarzane…
Czy doczekamy się sprawiedliwości? Kto odpowie 
za lata poniżania, fałszywych oskarżeń…

Kto więc 
ZABIŁ MIŁOSZA?

autor: Krzysztof Wietecha - Redaktor Naczelny

  

 Dzięki Stowarzyszeniu Polskich Mediów - Pana 
Marek Traczyk oraz Ukrainie International Airlines 
nasz Szef miał przyjemność wziąć udział w 1 
dniowym wyjeździe do Kijowa... Podziękowanie 
Pani Anna Legutko za słynny telefon, który wprawił 
N a s  w s z y s t k i c h  w  s z c z e g ó l n y  s t a n 
"podniecenia"...16 osobowa grupa najlepszych 
dziennikarzy w Kijowie na lotnisku Borispol..., z 
którego rozpoczął się Special day in Kiev … 
Spec ja lne  podz iękowan ie  i  uk łony  d la 
fantastycznej, uśmiechniętej Pani Oldze za 
rewelacyjne opowieści o swoim kraju... Taka 
Przewodniczka to SKARB!!! A co warto zwiedzić w 
Kijowie? np. Plac Niepodległości w Kijowie/Majdan 
Niezależności jest głównym placem w stolicy 
Ukrainy. Jest również miejscem ważnych 
uroczystośc i  państwowych oraz  imprez 
kulturalnych. Obecny wygląd placu jest wynikiem 
g r u n t o w n e j  p r z e b u d o w y  w  2 0 0 2  r o k u . 
Wcześniejszy styl socrealistyczny, z dużą liczbą 
fontann, został zastąpiony bardziej nowoczesnym. 
Ostatnie wydarzenia, które miały miejsce m.in. w 
Kijowie spowodowały, że miejsce to jest 
szczególne w historii Ukrainy. Majdan mimo 
ostatnich tragicznych wydarzeń otwarty jest dla 
turystów. Niemniej zwiedzając go trzeba 
zachować ostrożność i najlepiej zwiedzać to 

miejsce w wyciszeniu. Miejscowi, którzy pilnują 
tam porządku są przyjaźnie nastawieni do 
turystów. Chętnie z nimi rozmawiają i opowiadają o 
wydarzeniach, które miały tam miejsce. Zapalenie 
znicza czy przyniesienie świeżych kwiatów jest 
tam bardzo mile widziane. Zwiedzając Plac 
Niepodległości zwróćcie uwagę na Lacką Bramę 
(średniowieczna brama wjazdowa do kijowskiego 
grodu Jarosława), kolumnę ze słowiańskim 
bóstwem, która symbolizuje niezależność Ukrainy 
i upamiętnia uzyskanie niepodległości. Przy placu 
znajduje się również pomnik Kozaka Mamaja, 
postaci występującej w ukraińskiej sztuce ludowej 
czy pomnik legendarnych założycieli Kijowa i 
pomnik patrona miasta – Archanioła Michała. 
Kijów to przede wszystkim bogactwo architektury, 
ale w stolicy Ukrainy znajdziecie też wiele 
ciekawych galerii czy muzeów. 

Polecamy wybrać się do galerii Kijów czy ArtEast. 
Możecie również zwiedzić muzea: Michaiła 
Bu łhakowa ,  M uzeum  Na rodowe ,  F i gu r 
Woskowych,  Sztuk i  Zachodu i  Or ientu , 
Architektury Ludowej, Muzeum Medycyn. 
Muzeum Jednej Ulicy, Muzeum Wody czy Muzeum 
Transportu.  Jeżel i  preferu jec ie aktywny 
wypoczynek to polecamy przespacerować się 
brzegiem Dniepru, gdzie skorzystać możecie z 
miejskiej plaży lub udać się w rejs. 

„One day in Kiev"



   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 ZUSiet.o  
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, 

leniami, a jeśli Cię stać to też trochę pieniędzy 
dziesiątki listów z odwołaniami, skargami i zaża-

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, MOPS y, 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
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Zygmunt Edward Szendzielarz, ps. 
“Łupaszko” (ur. 12 marca 1910 w Stryju, stracony 8 
lutego 1951 w więzieniu mokotowskim w 
Warszawie) – major kawalerii Wojska Polskiego i 
Armii Krajowej. Publicyści i historycy PRL 
spowodowali swoimi publikacjami zafałszowanie 
wizerunku “Łupaszki”. Generalnie był opisywany 
jako “krwawy herszt wileńskich bandytów” i 
imper ia l i s t yczny  szp ieg  ang losask i .  W 
propagandzie komunistycznej przedstawiano 
przede wszystkim  jego  “napady terrorystyczno-
rabunkowe”,  dokonywane w okresie już 
powojennym  na “bohaterskich” funkcjonariuszach 
i działaczach komunistycznych. Akcentowali 
rzekomą brutalność i pastwienie się nad wziętymi 
do niewoli “Łupaszki” i jego podkomendnych. 
Nawet jego postać fizyczną przedstawiali w taki 
sposób, żeby wzbudzić jak największą odrazę. 1 
października 1993 roku orzeczeniem Wojskowego 
Sądu Rejonowego w Warszawie została 
unieważniona większość jego wyroków śmierci, a 
10 grudn ia  w wyniku ape lac j i  do Sądu 
Najwyższego reszta tych wyroków. W 2006 roku 
Sejm RP uczcił rocznicę jego śmierci, przyjmując w 
tej sprawie specjalną uchwałę. 30 czerwca 2008 
roku odbył się uroczysty,  symboliczny pogrzeb 
majora Szendzielarza  na  Cmentarzu Wojskowym 
n a  P o w ą z k a c h  w  Wa r s z a w i e .  Ta b l i c a 
upamiętniająca znajduje się w Kwaterze “Na 
Łączce” tego cmentarza. 1 października 2011 r. w 
Zajezierzu odsłonięto tablicę upamiętniającą 
pobyt majora Łupaszki zimą 1944-45 roku. 
14 października 2012 r. w Koszalinie odsłonięto 
tablicę z nazwą ronda, którego patronem jest 
major Zygmunt Szendzielarz “Łupaszko”….
 

      W Koszalinie jest wyjątkowa tablica i jedno z 
rond nosi wyjątkową nazwę. Obie te inicjatywy 
miały jeden cel: upamiętnić żołnierzy, którzy w 
naszym regionie walczyli o wolną Polskę po 1945 
roku. Słynnych żołnierzy wyklętych majora 
"Łupaszki". Zdzisław Badocha "Żelazny”. 
Dowódca jednego ze szwadronów podległych 
majorowi "Łupaszce”. To on ze swoimi żołnierzami 
wiosną 1946 r. działał w Koszalinie i okolicach. 
Zginął podczas obławy UB 26 czerwca 1946 r. w 
majątku Czernin koło Sztumu. ©Archiwum IPN 
Chodzi o 5. Wileńską Brygadę Armii Krajowej 
majora Zygmunta Szendzielarza, powszechnie 
znanego jako major "Łupaszka", a szczególne o 
jeden z oddziałów, którym dowodził Zdzisław 
Badocha, pseudonim "Żelazny". To właśnie jego 
żołnierze w 1946 roku walczyli z komunistami w 
naszym regionie. Wszystko zaczęło się w sierpniu 
1943 roku. W tym czasie został podstępnie rozbity 
oddział podporucznika Antoniego Burzyńskiego 
"Kmicica". Wcześniej skontaktował się z nim 
dowódca sowieckiej partyzantki i zaprosił polskich 
żołnierzy na przyjacielskie rozmowy. Te skończyły 
się masowym mordem: zginęło około 80 akowców. 
Tych, co przeżyli, pozbierał i wziął pod swoją 
komendę Zygmunt Szendzielarz "Łupaszka". 
reklama Stworzona brygada działała w okolicach 
jeziora Narocz, w terenie bardzo trudnym 
(dzisiejsza północno-zachodnia Białoruś). Oprócz 
Niemców akowcy walczyli też z sowiecką 
partyzantką i współpracującymi z Niemcami siłami 
litewskimi. Mimo partyzanckiego charakteru 
działalności oddziały 5. Brygady cechowała 
dyscyplina wojskowa. Podkomendni "Łupaszki" 
meldowali się według regulaminu, byli jednakowo 
umundurowani. Co ciekawe, każdy dzień 
zaczynano i kończono modlitwą. We wrześniu 
1944 roku major Szendzielarz odtworzył 5. 
Brygadę na Podlasiu. Tutaj też rozpoczął nowy 
etap swoich niepodległościowych zmagań - walkę 
z e  z n i ewo len i em  Po l sk i  p r zez  s ys tem 
komunistyczny. Przez cały rok 1945 jego żołnierze 
skutecznie uniemożliwiali stworzenie na Podlasiu 
struktur państwa komunistycznego, zażarcie 
walcząc z przeważającymi siłami sowieckiego 
NKWD oraz rodzimymi oddziałami Urzędu 
Bezpieczeństwa, Milicji Obywatelskiej, Korpusu 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Pod koniec 1945 
roku major Szendzielarz podjął decyzję o 
rozszerzeniu partyzanckiej działalności na 
Pomorze. W lutym 1946 roku rozpoczął walkę na 
nowym terenie. W tym czasie jego żołnierze 
zaczęli przeprowadzać akcje, których celem było  
zdobycie pieniędzy znajdujących się w bankach, 
urzędach, spółdzielniach. Warto tu wspomnieć, że 
żołnierze 5. Brygady zawsze płacili ludności za 
żywność, ubrania i lekarstwa. Za każdym razem 
też, po tego rodzaju akcji, zostawiali pokwitowanie 

z informacją, że to właśnie 5. Brygada rekwiruje 
środki na potrzeby walki o wolną Polskę. 
Koszaliński rozdział historii brygady rozpoczął się 
w lutym 1946 roku. Wtedy to do Koszalina przybył 
patrol pod dowództwem Zdzisława Badochy 
"Żelaznego". Do końca marca przeprowadził w 
samym mieście i w całym regionie kilka udanych i 
głośnych akcji. Zarekwirował pieniądze bankach i 
w spółdzielniach, a także rozbroił posterunek MO 
w Koszalinie i placówkę UB w Bobolicach. 16 
marca jego żołnierze wykonali też wyrok śmierci w 
Białogardzie na jednym z członków Polskiej Partii 
Robotniczej. W kwietniu 1946 roku szwadrony 5. 
Wileńskiej Brygady rozpoczęły otwartą walkę 
przeciwko siłom komunistycznym. Teren starć 
obejmował Kaszuby, Pomorze Gdańskie i Ziemię 
K o s z a l i ń s k ą .  C e l e m  b y ł o  p o k a z a n i e 
społeczeństwu polskiemu, że walka o wolną 
Polskę trwa nadal i jest nadzieja na wyzwolenie 
kraju. Jednak w 1947 roku uznano, że dalsza 
walka nie ma sensu i 5. Brygadę rozwiązano. 
Wielu żołnierzy zginęło w katowniach UB lub 
wskutek pokazowych procesów. Nieliczni wrócili 
do cywilnego życia. Przez lata Polski Ludowej 
żołnierzy majora "Łupaszki" przedstawiono w 
najczarniejszych barwach, jako morderców, 
bandytów i faszystów. Potem skazano ich na 
zapomnienie. Dopiero po 1989 roku zaczęto 
przywracać im należną cześć oraz pamięć o nich. 
W 2007 roku major Zygmunt Szendzielarz został 
odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia 
Polski.

7Kim był major Łupaszka? 
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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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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   E  u  ropejska, 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 Uniie uropejskiej 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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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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Świat prze do samozagłady z prędkością pociągu 
pospiesznego. Wciąż powstają nowsze sposoby 
samozagłady. A wszytko w imię boga "dolara". Tak 
jakby ludzie byli nieśmiertelni i mieli powód do 
gromadzenia śmieci, których nie są w stanie 
fizycznie skonsumować. Minął czas, kiedy ilość 
posiadanych dóbr materialnych stanowiła o 
przetrwaniu tych najbogatszych. Teraz jest to 
choroba podobna do kleptomanii. W taki sposób 
marnowany jest potencjał ludzki. Geniusze 
zamiast być motorem postępu świata, budują 
baseny, w których nikt nie pływa, albo domy o 100 
pokojach, w których nikt nie mieszka itd. A przecież 
przyszłością ludzkości jest robotyzacja i 
p r z e n i e s i e n i e  u m y s ł u  d o  r o b o t ó w,  z 
zaszczepionym celem istnienia, jakim jest ochrona 
życia biologicznego oraz przekształcanie 
martwych planet i księżyców do warunków 
umożliwiających życie biologiczne. A to wymaga 
zrozumienia celu istnienia ludzi i ludzkości, a 
następnie wykorzystanie potencjału do rozwoju, a 
nie do samozniszczenia. Za dużo jest na planecie 
ludzi? A kto powiedział, że ma być tylko jedna 
planeta z ludźmi?

Świat? Jaki jest tak naprawdę?

Odkąd się urodziłam - zawsze gdzieś były wojny. 
Pamiętam, jako dziecko ciągle raporty w dzienniku 
telewizyjnym o nalotach wojsk amerykańskich w 
Wietnamie. W pamięci mam te miotacze ognia, 
b o m b a r d o w a n i a  i  W i e t n a m c z y k ó w 
przemieszczających się w dżungli. Ta wojna w 
dzienniku telewizyjnym trwała parę lat. Później 
była Kambodża i masowe mordy, zawsze walczyli 
w Afryce, Rwanda gdzie wymordowali masę ludzi, 
Somalia, teraz Bliski Wschód, Jugosławia, 
czasami w południowej Ameryce, ale zwykle na 
krótko. Następne pokolenia tez będą świadkami 
wojen.
Na Ukrainie też sytuacja wymknęła się im spod 
kontroli. Już byli na Krymie, już widzieli swoje bazy 
wojskowe skierowane przeciwko Rosji, a tu zimny 
prysznic. Amator trafił na profesjonalistę, a ten mu 
dał po łapach.
Ukraińcy mogą "podziękować" USA i niestety 
mojemu krajowi, którego politycy jeździli na 
majdan podburzać protestujących, za to, że stracili 
półwysep i stracą jeszcze Donbas. Postawili na 
marnych przyjaciół.

Ta sytuacja przypomina mi jak kredytobiorcy brali 
k r e d y t y  w e  f r a n k a c h  s z w a j c a r s k i c h . 
Kredytobiorcami są Ukraińcy, a banki to junajtet 
stejts i zielona wyspa.

Turecko-saudyjska propaganda nazywa Dżaisz al-
Islam "opozycją". W rzeczywistości Dżaisz al-
Islam (Armia Islamu) to tacy sami sunnici 
degeneraci jak "państwo islamskie". W Syrii w 
bestialski sposób wymordowali tysiące rodzin 
chrześcijańskich, alawickich i szyickich (alawitą 
jest  prezydent  Syr i i  Bashar Al-Assad) . 
„Umiarkowanie" Dżaisz al-Islam polega na tym, że 
preferują roztrzaskiwanie głów zamiast obcinania. 
USA kontra SYRIA... Turcy chyba rekord świata 
chcą pobić w obłudzie?

1.Rosjanie są w Syrii na zaproszenie jedynego 
legalnego rządu, dokładnie tak samo jak 
Amerykanie są w Turcji. 

2. Ile tureckie, ponoć demokratyczne władze na 
tłukły Kurdów to już zliczyć trudno

3. Zarzut, że "reżim" syryjski morduje 
obywateli jest, co najmniej idiotyczny, bo ci, 
którym Turcja pomaga mordują ich tyle samo, 
jeśli nie więcej

4 .  To ,  że  Turc ja  abso lu tn ie  n ie  j es t 
zainteresowana w wykończeniu ISIS i wyparciu 
islamistów z Syrii jest raczej jasne dla każdego 
inteligentnego człowieka.

5. O tym, że Turcja od lat okupuje część 
europejskiego przecież Cypru i są tam 
najeźdźcami to chyba nawet nie wart 
wspominać?

Reżim i opozycja? Co to za język? Chyba powinno 
być rząd i  opozycja. Dla przypomnienia 
niedouczonym lemingom: "W latach 1963-2000 
Syria pod rządami partii przeszła gruntowną 
transformację społeczną. W całym kraju 
upowszechniono elektryczność i dostęp do wody 
bieżącej. Hafiz al-Asad ukończył budowę tamy na 
Eufracie, co umożliwiło do 1992 zelektryfikowanie 
95% syryjskiej wsi (przed oddaniem tamy do 
użytku zelektryfikowanych było 5%). W 1960 2/3 
ludności powyżej 10 roku życia nie umiało czytać i 
p isać .  W 1990 p rzyna jmn ie j  do  szko ły 
podstawowej uczęszczało blisko 100% chłopców i 
większość dziewcząt, zaś 80% dzieci w wieku 10 
lat było piśmiennych. Znacząco rozbudowano sieć 
szkół, chociaż nie zawsze ich poziom był wysoki. 
W kraju wzrósł wskaźnik średniej długości życia, 
spadł zaś - śmiertelności wśród niemowląt. 
Kolejne baasistowskie rządy dokończyły reformę 
rolną zapoczątkowaną jeszcze w czasie unii z 

Egiptem, likwidując zjawisko dzierżawienia ziemi 
przez chłopów od właścicieli ziemskich za 
zawyżoną opłatą."

W latach 1990. armia turecka paliła wsie 
kurdyjskie; dzisiaj palą miasta kurdyjskie. W tym 
miesiącu trzy dzielnice w kurdyjskim mieście 
Silvan w prowincji Diyarbakir – Tekel, Konak i 
Mescit – najpierw obłożono godziną policyjną, a 
potem atakowano od 3 do 14 listopada. Odcięto 
linie telefoniczne, dostawy wody i elektryczności. 
Dzielnice, otoczone opancerzonymi pojazdami 
policyjnymi, ostrzelano następnie z czołgów i 
armat, które strzelały z wzgórz. Kule i bomby 
uderzyły w wiele domów; niektóre domy spłonęły.
Przedstawiciele biura gubernatora w Diyarbakir 
twierdzili, że akcja militarna miała na celu 
“usunięcie rowów i barykad” ustawionych przez 
młodzież kurdyjską, ale doniesienia przychodzące 
z miasta pokazują, że akcja w rzeczywistości była 
nacelowana na oczyszczenie etniczne miasta z 
jego rdzennej populacji, żyjącej tam od ponad 
dwóch tysięcy lat – Kurdów. Firat Anli, zastępca 
burmistrza Diyarbakir, powiedział agencji 
informacyjne Firat (ANF): „Nie możemy w żaden 
sposób zdobyć informacji z tych dzielnic. Nie 
m ożemy  wy s ł ać  żywnoś c i  an i  pom ocy 
humanitarnej. Pacjenci na dializie, dzieci, starcy… 
Nie mamy żadnej informacji o ich sytuacji. Zostali 
odłączeni od reszty świata”.

Edip Erk, były deputowany pro kurdyjskiej Ludowej 
Partii Demokratycznej, HDP, powiedział agencji 
informacyjnej Bianet: „Trzech deputowanych HDP 
było w tych dzielnicach. Mówią, że jest tam wielu 
rannych. Nawet prawo stanu wojennego pozwala 
na zabranie rannych do szpitali, ale w Silvan oni 
(funkcjonariusze tureccy) na to nie pozwalają. 
Instytucje publiczne w tych dzielnicach, takie jak 
ośrodki zdrowia, są zamknięte. Jest dramatyczny 
brak żywności. Poinformowaliśmy władze, że 
chcemy wysłać ciężarówkę z żywnością, ale 
jeszcze nie dostaliśmy odpowiedzi. Więc 
ciężarówka nadal czeka. Szef policji w mieście 
powiedział nam, że nie on zawiaduje tą operacją. 
Robi to ministerstwo. To jest operacja militarna. 
Tutaj było to jak otwarte więzienie; teraz jest to 
otwarte centrum tortur”.

3 listopada sześcioro Kurdów – Muslum Tayar, 
Sertip Polat, Engin Gezici, Ismet Gezici, Mehmet 
Gunduz i Yakup Sinba – zostało zastrzelonych 
przez policję. Jeden z nich, Engin Gezici, 24-letni 
ojciec trojga dzieci, został zamordowany przed 
swoim domem. Jego ciotka, Ismet Gezici, 55 lat, 
pobiegła mu na pomoc i także została zastrzelona. 
Deputowani HDP i inni przedstawiciele kurdyjscy 
próbowali odzyskać jego zwłoki, ale policja nie 
pozwoliła im na wejście do dzielnicy. Następnie 
trzech krewnych Gezici, mimo intensywnych 
ataków, weszło do dzielnicy i zabrało zwłoki. 
Zostali jednak zatrzymani i aresztowani przez 
policję, która zabrała zwłoki. Engin i Ismet Gezici 
z o s t a l i  p o c h o w a n i  w  D i y a r b a k i r  p r z y 
akompaniamencie wybuchów i  s t rza łów 
karabinowych.
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Jerzy Nasierowski - Celebryta minionej epoki...

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: „AK tOR, C eLeBRytA, 
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-

zdjęcie Zofia Jacqueline Czerniakowska

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.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 
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, parlamentarzy ści, 
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 wy ad 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
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