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Jubilatki trzymają się dzielnie - 45 lat “HARFY”

Chór został powołany 3 listopada 1971 r. 
w ramach Towarzystwa   Śpiewaczego „Harfa” 
i od niego też przyjął swoją nazwę, a po kilkunastu 
latach usamodzielnił się jako osobne stowarzy-
szenie. Pierwszymi  dyrygentami zespołu byli: 
Jerzy Kołaczkowski i Stanisław Głowacki, nato-
miast w marcu 1973 roku dyrekcję chóru objął 
Janusz Dąbrowski, który prowadzi nasz zespół 
do dziś. 

Od początku istnienia „Harfa” jest członkiem 
Polskiego Związku Chórów i Orkiestr - Oddział 
Mazowiecki zorganizował wiele naszych 
koncertów, w tym przede wszystkim koncerty 
niedzielne w warszawskiej Akademii Muzycznej.     

Żeńska „Harfa” szybko stała się popularna i  
zaczęła występować na zaproszenia  różnych 
organizacji i prywatnych osób, nie tylko w Polsce, 
ale i za granicą - odbyła tournée po Austrii, 
Belgii, Czechosłowacji, Danii, Holandii, Francji, 
Niemczech, Szwajcarii i Włoszech, a nawet po 
Syberii, gdzie zespół przyjmowany był wyjątkowo 
serdecznie. 

Chór występował na audiencjach generalnych 
w Watykanie u papieża Jana Pawła II, między 
innymi w 1981 roku, a także brał udział w koncer-
tach, towarzyszących Jego pielgrzymkom  do 
Polski. 

W roku 1999 chór wystąpił z kilkoma koncer-
tami w Wilnie.  Zupełnie nową przygodą był 
dla nas udział w przedstawieniach teatralnych. 
W roku 2011 występowałyśmy w „Klątwie” 
Stanisława Wyspiańskiego, a w czerwcu 2012 
r. w „Walentynie” w reżyserii Wojciecha Farugi 
w Teatrze Studio. 

Repertuar  naszego chóru jest bardzo szeroki. 
Śpiewamy muzykę klasyczną od średniowiecznej 
do współczesnej, muzykę kościelną, świecką, 
rozrywkową, a także teatralną.

Występujemy w salach koncertowych, kościo-
łach, domach  kultury,  rencistów, w szkołach. 
Zespół brał udział w festiwalach muzyki chóralnej, 
między innymi w Międzyzdrojach, Poznaniu, we 
Włoszech - w Pordenone i Loreto. We Francji 

w połowie lat osiemdziesiątych została nagrana 
płyta, a fragmenty jednego z koncertów zare-
jestrowanego przez francuską telewizję FR 3 
transmitowane były jeszcze przez długie lata. 
Członkinie „Harfy” statystowały także w filmach;  
były to między innymi: „Hubal”, „Nadzór”, „Lata 
dwudzieste, lata trzydzieste”. Mamy w programie 
muzykę ludową różnych krajów, negro spirituals,  
pieśni kompozytorów polskich i zachodnich, kolędy, 
fragmenty oper,  mszy i oratoriów oraz utwory 
cerkiewne. To naszemu dyrygentowi i dyrekto-
rowi artystycznemu - Januszowi Dąbrowskiemu, 
jego talentowi, wszechstronnemu muzycznemu 
wykształceniu i ogromnej pracy - zawdzięczamy 
tak różnorodny i bogaty repertuar. 

Janusz Dąbrowski ukończył Wydział Dyrygentury 
w poznańskim Konserwatorium Muzycznym pod 
kierunkiem Stefana Stuligrosza. Wiele utworów, 
które śpiewamy, zaaranżował na chór żeński, 
a kilka skomponował specjalnie dla naszego 
zespołu. W latach 1974 - 1982 był dyrektorem arty-
stycznym Towarzystwa Śpiewaczego „Harfa”. Od 
roku 1967 dyrygował  także Warszawskim Chórem 
Międzyuczelnianym. Wraz ze swoimi zespołami 
koncertował w większości krajów europejskich, 
prowadził kursy i warsztaty muzyczne w Polsce 
i za granicą, a także, zapraszany przez liczne 
uczelnie, wygłaszał wykłady na temat dyrygo-
wania, interpretacji muzyki chóralnej i cerkiewnej, 
której jest wybitnym znawcą.  

Janusz Dąbrowski, oprócz kilku odznaczeń 
świeckich, otrzymał w 1999 r. z rąk kardynała 
Józefa Glempa odznaczenie „Ecclesiae Populoque 
Servitium   Praestanti” -  „Wyróżniającemu się 
w Służbie dla Kościoła i Narodu”. W czerwcu 
2009 r. został odznaczony  Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski.

W 2010 roku nasz dyrygent ciężko zachorował 
i w jego obowiązkach  zaczęły go wspomagać 
dwie studentki Warszawskiego Uniwersytetu 
Muzycznego Fryderyka Chopina: Jadwiga 



Widelska – Sieroń i Olga Wądołowska, które 
w naszym chórze i pod kierunkiem Janusza 
Dąbrowskiego szlifowały umiejętności muzyczne 
i dyrygenckie. 

Podczas większości koncertów wykonujemy 
utwory chóralne a cappella, a także z akom-
paniamentem fortepianu i  z udziałem solistek. 

Obecnie są nimi: Anna  Szczurek - mezzosopran 
i alt, absolwentka Wydziału Wokalnego warszaw-
skiej Szkoły Muzycznej II st. im. Chopina,  była 
wokalistka chóru Filharmonii Narodowej, Teatru 
Wielkiego - Opery Narodowej oraz szwajcarskiego 
Scala Theater Basel, a także dwie uzdolnione  
absolwentki średnich szkół muzycznych - sopra-
nistki: Agnieszka Syga i Ewa Kozłowska. 

Dla nas - chórzystek śpiewanie w „Harfie” to 
odpoczynek od codzienności, oderwanie się od 
zawodowych i domowych obowiązków i reali-
zacja naszej pasji muzycznej. Mamy „swój świat”, 
wyspę, gdzie możemy tworzyć sztukę, kształtować 
swoją artystyczną i muzyczną wrażliwość. Chór 
jest też miejscem zawierania i podtrzymywania 
wieloletnich przyjaźni. Jest po prostu naszą przy-
stanią w świecie wszechogarniającego zgiełku 
i nieustannego pośpiechu.

Więcej informacji o żeńskiej Harfie można 
znaleźć na stronie internetowej zespołu: http://
harfa.ecentrum.biz.

Anna Szczurek
Warszawski Chór Żeński „Harfa”
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Vlasta Traczyk – kompozytorka,  
absolwentka  muzykologii na 
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 
oraz kompozycji na Uniwersytecie 
Muzycznym Fryderyka Chopina.  
Jest osobą niezwykle  spontaniczną 
, rzetelną i lojalną . Współpracuje 
z solistkami Tatianą Trojanowską 
i Kają Mianowaną, dla których w 2013 
roku założyła zespół „MelluSya”. Jej 
muzykę cechuje lekko jazzowy nastrój 
połączony z liryzmem słowiańskim. 
Vlasta jest nazywana słowiańskim 
słowikiem. 

Czym jest dla mnie kompozycja?
Ja nie śpiewam, tylko komponuje dla 

zespołu i gram na fortepianie. Muzyka odkąd 
siebie pamiętam, była dla mnie zawsze bardzo 
ważna. Przeszłam wszystkie etapy edukacji 
muzycznej.  Teraz próbuje znaleźć swoja własna 
drogę muzyczna, swój styl. Podczas studiów na 
Uniwersytecie Muzycznym miałam szczęście 
poznać świetnych muzyków, z którymi do dziś 
współpracuje – tworzymy dziś zespól MelluSya. 
Wokalistką zespołu jestniezwykle piękna Kaja 
Mianowana, zresztą znana aktorka musicalowa.
Wykonujemy muzykę na pograniczu jazzu, poezji 
śpiewanej z elementami muzyki poważnej i nawet 
rocka! Bawimy się muzyka, dla każdego z nas 
jest ona po prostu powietrzem, bez którego nie 
potrafilibyśmy żyć.  Lada moment wyjdą w świat 
dwie płyty z moją muzyką autorska- pierwszą 
nagrała Tatiana Trojanowska, moja najbliższa 
przyjaciółka i posiadaczka niezwykle szlachetnego 
operowego głosu. Drugą płytę w duchu poezji 
śpiewanej nagrała Anna Przybył. 

Komponowanie piosenek w porównaniu 
z muzyka poważna, wielkimi formami może 
wydawać się bardzo łatwe i wręcz prymitywne. 
Ale tak nie jest. Piosenka, w odróżnieniu od 
symfonii, może powstać w ciągu półgodziny,  
tylko uchwycić tę właściwą dla komponowania 
„magiczna” chwilę, stan ducha – nie jest łatwo.  
Wydaje mi się, że proces tworzenia piosenki jest 
bliski procesowi powstania wiersza – uchwycenie 

w słowach (dźwiękach) czegoś, co „gołym” okiem 
nie zobaczyć nie można -jakiegoś szczególnego 
stanu emocjonalnego, czegoś naprawdę bardzo 
osobistego. Od roku połączyłyśmy twórcze siły 
z utalentowaną poetką Grażyną Radecką, czyja 
poezja harmonijnie łączy się z moją muzyką. 

Jak rozpoczęła się Twoja kariera?
Moja kariera dopiero się zaczyna, niedawno skoń-

czyłam studia kompozytorskie na Uniwersytecie 
Muzycznym. Przede mną dopiero początek drogi. 
Mam dużo marzeń i planów muzycznych. Chcę 
się rozwijać i być naprawdę dobrym kompozy-
torem. Miłość do muzyki miałam już odkąd siebie 
pamiętam –ona zawsze była częścią mnie. Za 
największe ze swoich osiągnieć uważam nagranie 
dwóch płyt z moją muzyką autorską – przez Tatianę 
Trojanowską i Annę Przybył. Niezmiernie dumna 
jestem z zespołu MelluSya, który założyłam 2 lata 
temu i dla którego komponuje. Rozpoczęliśmy 
właśnie nagranie naszej debiutanckiej płyty. 

Jak wygląda Twój zwykły dzień?
Moj dzień i generalnie życie ostatnich dwóch lat 

wyznacza bycie mamą i żoną. Są to nowe życiowe 
role, którym się uczę każdego dnia. Każdą wolną 
chwilę staram się poświęcać muzyce, graniu na 
fortepianie, komponowaniu. Na szczęście moja 
rodzina zawsze wspiera mój rozwój muzyczny. 

Co najbardziej lubisz robić?
Bardzo lubię obserwować rozwój mojej dwuletnie 

córeczki Victorii. Codziennie pojawiają się w jej 
zachowaniu nowe zjawiska, przybywają nowe 
słówka...  Uwielbiam chodzić pieszo i to bardzo 
szybkim krokiem, uwielbiam słodycze Bliskiego 
wschodu… kocham podroży, te dalekie i te bliskie. 
Chcemy z mężem, by córka poznawała świat, 
wchłaniała wszystko, co jest w nim najlepsze 
i najbardziej wartościowe.   

Uprawiasz jakiś sport?
Oprócz pieszych podroży lubię najzwyczajniej 

w świecie pomęczyć się trochę na siłowni. Kocham 
tańczyć.

Jaka cecha u ludzi podoba Ci się 
najmniej?

Jeśli chodzi o rzeczy, związane z moim zawodem 
– to bardzo nie lubię osób, którzy chcąc osiągnąć 
cel (sukces) potrafią niemoralnie, nieuczciwie 
wykorzystywać ludzi. 

Jak opisałabyś się w 5 słowach?
Pracowita, romantyczna, melancholijna, niecier-

pliwa, wątpiąca. 
Masz tremę gdy wchodzisz na 

scenę?
Zawsze ją mam. Muzycy są ludźmi naprawdę 

bardzo wrażliwymi i bezbronnymi. Czasami jakieś 
niemile spojrzenie z widowni podczas koncertu 
potrafi zabić wiarę w siebie. Za każdym razem 
musisz udowadniać publiczności, ze jesteś czegoś 
wart, że masz coś „do powiedzenia”. Niemiły 
komentarz lub brak zainteresowania naprawdę 
nas, wrażliwców, rani. 

Mellusya… to moi Przyjaciele…
Nie mogłabym w stu procentach określić swojej 

muzyki gatunkiem poezji śpiewanej, choć niewąt-
pliwie słowo, tekst są dla mnie bardzo istotne. 
Komponuję tak, jak czuję. Niewątpliwie wkradły 
się do mojej muzyki rosyjskie i ukraińskie intonacje, 
liryzm słowiański, taki trochę staromodny. Muzykę 
zespołu MelluSya ciężko jest zaszufladkować – jest 
ona kalejdoskopem przeróżnych gatunków. Brakuje 
nam tylko elektroniki. Klimat, który panuje na naszych 
próbach jest ciężko opisać - w każdym z nas otwiera 
się takie szalone i bezgraniczne poczucie humoru, 
choć pojedynczo jesteśmy bardzo grzeczni. Nasz 
zespól to Kaja Mianowana- przepiękna solistka 
musicalowa, Kinga Kłoczko – zjawiskowa bogini 
skrzypiec, Adaś Wardziak – kontrabasista i trzon 
organizacyjny zespołu oraz perkusista Karol Krasiński 
– nasze pulsujące serce.

Czy czuję się Gwiazdą?
Raczej jest nią nasza przepiękna wokalistka  

a jeśli chodzi o mnie, to dla mnie wystarczy kompo-
nować i grać na fortepianie. Jedynie o czym bardzo 
marzę – to, żeby piosenki, które powstają w moim 
sercu dotarły do swojego odbiorcy i poruszyły w nim 
najczulsze punkty. 

  
 Z Panią Vlastą Traczyk 

rozmawiał Adam Panuciak 
Prezes Stowarzyszenia Inicjatyw 

Społecznych

Vlasta Traczyk
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„Polskie obozy koncentracyjne” pojawiały 
się również w mediach izraelskich. W 2008 r. 
użył go izraelski dziennik „Haaretz”. Kilkukrotnie 
posłużyło się nim także na swoich stronach 
internetowych Centrum Szymona Wiesenthala. 
W „Naszym Dzienniku” z 22-23 czerwca odniósł 
się do tego faktu Robert Popielewicz w swoim 
tekście pt. „Kłamstwa Centrum Wiesenthala”. 
Napisał w nim:  „Według żydowskiego Centrum 
Szymona Wiesenthala, to nie Niemcy stworzyli 
obozy koncentracyjne, a Polacy. Na swoich 
stronach internetowych Centrum używa zwrotu 
‚polskie obozy śmierci’ (...)”. W tej sprawie pismo 
do dyrektora Centrum Wiesenthala Efraima 
Zuroffa, z żądaniem sprostowania tego sformuło-
wania‚ rażąco niezgodnego z prawdą historyczną’ 
wystosował prof. Leon Kieres, prezes IPN”. Do 
sprawy tej nawiązał również Krzysztof Borowiak 
na łamach „Rzeczpospolitej” w czerwcu 2002 
roku pt. „Znów polskie obozy koncentracyjne”. 
Borowiak pisze m.in.: „Od czasu do czasu, niby to 
przypadkiem, pojawia się tu i ówdzie w światowych 
mediach określenie‚ polskie obozy koncentra-
cyjne’. Tak się dziwnie składa, że określeniem 
tym posługują się najczęściej środowiska żydow-
skie, które przecież – jak mało które – powinny 
wiedzieć, w jakich obozach ginęli między innymi 
także ich rodacy. Wydawałoby się również, że 
Centrum Wiesenthala zajmujące się profesjo-
nalnie holokaustem, dalekie będzie od tego typu 
obrzydliwych przeinaczeń historii”

Emanuel Ringelblum, kronikarz Warszawskiego 
Getta tak pisał o żydowskiej policji, która nawet 
jednym zdaniem nie została wspomniana 
w „naukowym dziele” Grossa: „Policja żydowska 
miała bardzo złą opinię jeszcze przed wysiedle-
niem. W przeciwieństwie do policji polskiej, która 
nie brała udziału w łapankach do obozu pracy, 
policja żydowska parała się tą ohydną robotą. 
Wyróżniała się również straszliwą korupcją i demo-
ralizacją. Dno podłości osiągnęła ona jednak 
dopiero w czasie wysiedlenia. Nie padło ani jedno 
słowo protestu przeciwko odrażającej funkcji, 
polegającej na prowadzeniu swych braci na rzeź. 

Policja była duchowo przygotowana do tej brudnej 
roboty i dlatego gorliwie ją wykonała. Obecnie 
mózg sili się nad rozwiązaniem zagadki: jak to 
się stało, że Żydzi - przeważnie inteligenci, byli 
adwokaci (większość oficerów była przed wojną 
adwokatami) - sami przykładali rękę do zagłady 
swych braci. Jak doszło do tego, że Żydzi wlekli 
na wozach dzieci i kobiety, starców i chorych, 
wiedząc, że wszyscy idą na rzeź (...). Okrucieństwo 
policji żydowskiej było bardzo często większe niż 
Niemców, Ukraińców, Łotyszy. Niejedna kryjówka 
została ‚nakryta’ przez policję żydowską, która 
zawsze chciała być plus catholiqueque le pape, by 
przypodobać się okupantowi. Ofiary, które znikły 
z oczu Niemca, wyłapywał policjant żydowski (...). 
Policja żydowska dała w ogóle dowody  niezrozu-
miałej, dzikiej brutalności. Skąd taka wściekłość 
u naszych Żydów? Kiedy wyhodowaliśmy tyle 
setek zabójców, którzy na ulicach łapią dzieci, 
ciskają je na wozy i ciągną na Umschlag? Do 
powszechnych po prostu zjawisk należało, że ci 
zbójcy za ręce i nogi wrzucali kobiety na wozy (...). 
Każdy Żyd warszawski, każda kobieta i dziecko 
mogą przytoczyć tysiące faktów nieludzkiego 
okrucieństwa i wściekłości policji żydowskiej” 
(E. Ringelblum: „Kronika getta warszawskiego 
wrzesień 1939 - styczeń 1943”, Warszawa 1988, 
s. 426, 427, 428). 

Za zbrodnię w Jedwabnem został skazany 
Hermann Schaper. Dowodził jako kapitan 
(Hauptsturmfuerer) Kommandem SS Płock 
- Ciechanów (kommando SS Zichenau- 
Schröttersburg). Przeprowadził akcje likwidacji 
w takich wioskach jak Wizna (koniec czerwca), 
Wąsosz (5 lipca), Radziłów (7 lipca), Jedwabne (10 
lipca), Łomża (wczesny sierpień), Tykocin (22–25 
sierpnia), Rutki (4 września), Piątnica, Zambrów 
a także w innych miejscowościach. Od 1960 roku 
oskarżany przez niemieckie prokuratury do sprawa 
zbrodni wojennych (Ludwigsburg), obciążony 
przez Komisarza okręgowego (Kreisskomissar) 
Łomży wymordowaniem tamtejszych Żydów, 
został też rozpoznany ze zdjęć przez dwóch 
świadków z Izraela - Chaję Finkelstein z Radziłowa 

oraz Izchak Felera z Tykocina - jako dowodzący 
pogromami w tych miejscowościach: 7 lipca 1941 
w Radziłowie i 25 sierpnia w Tykocinie. Metody 
stosowane przez Schapera i jego patrole śmierci 
w tych masakrach były identyczne z przebiegiem 
mordów w Jedwabnem (zaledwie kilka kilome-
trów dalej) w kilka dni później. Schaper nie przy-
znał się do zarzutów i Niemcy uznali dowody za 
niewystarczające do osądzenia go. Kłamał przed 
sądem utrzymując, że w 1941 roku był kierowcą 
ciężarówki i posługiwał się fałszywymi nazwiskami. 
Pomimo pozytywnego rozpoznania go przez 
świadków, sprawę przeciw’Schaperowi’ zamknięto 
2 września 1965 roku. W 1974 sprawa Sharpera 
została ponownie otwarta a w 1976 Niemiecki 
sąd w Giessen (Hessen) ogłosił Sharpera winnym 
egzekucji POLAKÓW i Żydów wewcześnie 
wymienionych miejscach w tym w Jedwabnem 
i skazał Sharpera na 6 lat więzienia ale wkrótce 
został zwolniony ze względu na zły stan zdrowia. 
Dlaczego nie mówi się że był człowiek skazany 
za zbrodnie w Jedwabnem?: Żydzi w stodole nie 
zginęli jako Żydzi, lecz jako komuniści i rodziny 
tych komunistów - na podstawie wyroku wydanego 
przez Wehrmacht w Białymstoku i odczytanego im 
przed śmiercią przez Żyda Gestapowca.

Dawid Bloomberg, Amerykanin żydowskiego 
pochodzenia tak pisze:”Większość z nas to 
normalni, mili ludzie, normalni Amerykanie. To 
garstka Żydów na samej górze, mistrzów mani-
pulacji i oszustwa, działa pod egidą Mosadu, 
który kontroluje Amerykę. Przecietni Żydzi są tak 
samo dezinformowani, manipulowani i głupi, jak 
większość Amerykanów. To Żydzi na wysokich 
stanowiskach zachęcają do siania rasizmu i niena-
wiści przeciw Żydom w Ameryce, by tym łatwiej 
przyczepić etykietę antysemity a tym samym 
jeszcze bardziej rozszerzyć swoją władzę. Nixon 
próbował ich zdemaskować, lecz przegrał.(...) 
Teraz mamy totalną kontrolę. Prawie bez wyjątku 
kontrolujemy wszystkie amerykańskie media, 
przemysł muzyczny, filmowy, rozrywkowy, Izbę 
Reprezentantów, giełdę, rynek złota, większość 
domów wydawniczych, zawody lekarza i praw-
nika. Ameryka już nic nie może zrobić. Na nasz 
rozkaz Ameryka posłusznie mazeruje ku III wojnie 
światowej, tak jak mu maszerowaliśmy do nazi-
stowskich pieców” A jak jest w Polsce?

   Kto i dlaczego szkaluje Polaków 
za niepopełnione zbrodnie? Ile 
w Instytucie YadVashem zasadzo-
nych jest drzewek dla bohaterskich 
Polaków ratujących żydów?

        
Claudia Gunter

Polskie obozy koncentracyjne. Jedwabne Kto boi sie PRAWDY.
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Przed końcem października w Bibliotece 
Publicznej przy ul. Grójeckiej 109 w Galerii 
„Exlibrisu” dzięki uprzejmości Pana Michała Witaka 
Kierownika placówki odbył się koncert poświę-
cony zbliżającym się zaduszkom pt. Wieczór 
Wspomnień. To niezwykle wydarzenie w dużej 
części będące uhonorowaniem zmarłego rok temu 
Redaktora Naczelnego Informatora Mazowsza 
i Prezesa Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych 
Spes, Fides, Specto Pana Andrzeja Miłosza, 
miało na celu przybliżenie również licznie zgroma-
dzonej publiczności znaczenia Święta Zmarłych 
w religii katolickiej oraz przedstawienie tradycji 
pochówku w Indiach. Wieczór uświetniły swoimi 
występami Pani Dagmara Przybylska znako-
mita wokalistka, kompozytorka, laureatka wielu 
prestiżowych nagród muzycznych, piosenkami 
z repertuaru Zdzisławy Sośnickiej, Anny German 

oraz Gwiazda Tańca Bollywood prosto z Indii 
Pani Irene Razon. Wśród wielu zaproszonych 
gości m in. Pani Grażyna Czarnomorska-Stołecka 
Przewodnicząca Komisji Kultury, Radna Dzielnicy 
Ochota w wykonaniu, której ku ogromnemu 
zaskoczeniu publiczności usłyszeliśmy piękny 
wiersz krakowskiej noblistki Wisławy Szymborskiej  
„O śmierci bez przesady”. Redakcja Informatora 
wyraża serdeczne podziękowanie za obecność 
Panu Witoldowi Dzięciołowskiemu Radnemu 
Dzielnicy Ochota – człowiekowi niezwykle aktyw-
nemu w samorządzie lokalnym.  Specjalne podzię-
kowanie dla Szefa Biblioteki za wsparcie udzielone 
przy organizacji spotkania, życzliwość, kompe-
tencje i … wspaniałemu zespołowi, dzięki któremu 
cała impreza mogła się odbyć… wszystkim Paniom 
Bibliotekarką. Na koniec podziękowanie Pani 
Bożenie Łojko Prezes Fundacji Zerwane Więzi, 

znanej w środowisku Stowarzyszeń i Fundacji 
w Polsce i zagranicą postaci zajmującej się wspar-
ciem osób poszukujących swoich bliskich, rozdzie-
lonych nie zawsze ze swojej winy rodzeństw. Nie 
mogę nie wspomnieć o Panu Wojtku Nadejczyku 
właścicielowi firmy „Efektum” zatrudniającemu 
osoby niepełnosprawne dzięki, któremu Nasz 
Przyjaciel Pan Miłosz mógł w ostatnim okresie 
swojego życia czuć się jeszcze potrzebny. Pani 
Magdalenie Lubańskiej dzięki, której Informator 
Mazowsza odniósł sukces jako zupełnie nowa 
formuła na rynku prasy lokalnej. Wielu Przyjaciół 
i znajomych przybyło w tym szczególnie ważnym 
dniu , aby oddać hołd Jego osobie. Poniżej krótka 
charakterystyka postaci Andrzeja skonstruowana 
przez Pana Tomka Kwaśniewskiego Redaktora 
prestiżowej gazety „Cynamon” .

100Twarzy Miłosza

Wieczór Wspomnień



2.10.2015 roku odszedł Ś.P. Andrzej 
Miłosz, działacz społeczny, polityczny, 
niezłomny patriota. Człowiek nietuzin-
kowy, nieszablonowy, płynący pod 
prąd wbrew układom, kontestator 
rzeczywistości, dogłębnie analizujący 
sytuację w Polsce i na świecie. Syn 
sanitariuszki – bohaterki Powstania 
Warszawskiego, bliskiej współpra-
cowniczki Gen. „Radosława” i jego 
opiekunki do śmierci, przepojony 
miłością do naszej Ojczyzny i przez 
pryzmat jej interesu analizujący 
wydarzenia wokół. Dostrzegający 
problemy nad Wisłą i Morzem 

Śródziemnym, biedę ludzi ze znisz-
czonych zakładów pracy w Polsce 
i tragedię wprowadzania „demokracji” 
w Libii. Szukający przyczyn patologii 
i znajdujący na nie logiczne wytłuma-
czenia. Wspominamy człowieka, który 
nie mógł się pogodzić z wizją znisz-
czenia cywilizacji zachodniej. Pragnął 
zdemaskować wszechobecny relaty-
wizm, pozory i kłamstwo, aby ocalić 
wartości, które są niezniszczalne. 
Andrzej już wiele lat przed śmiercią 
postawił tezę o kryzysie tożsamości 
Europy, zanim ten głos został podnie-
siony w szerszej debacie. Po wydarze-

niach z 11 września słusznie przewi-
dywał przyszłość konfliktu islamsko 
-  chrześcijańskiego. Dziś możemy 
jedynie patrzeć, jak prognozy Miłosza 
się urzeczywistniają. Filozofia była dla 
Andrzeja drogą do wiary i czułości. Żył 
nieszablonowo i niekonwencjonalnie, 
będąc przy tym niezłym jajcarzem. 
I takiego chcemy go zapamiętać…

Za udział w Wieczorze Wspomnień 
dla wszystkich wyrazy najserdeczniej-
szego podziękowania.

Adam Panuciak – Zastępca Redaktora 

Informator Mazowsza
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Wsparcie osób z niepełnosprawnością i ich rodzin

Sprawy ważne i pilne
Fundacja Pomóż Innym potrafi jedno-

czyć ludzi wokół ważnych spraw. 
7 listopada w warszawskim Liceum 

im. Staszica odbyła się bezpłatna 
konferencja pt. Model Wsparcia Osób 
z niepełnosprawnościami i ich Rodzin. 
Spotkanie odbyło się  w doskonałych 
warunkach, ale też udało się przepro-
wadzić jej bezpośrednią transmisję w 
Internecie. Dzięki temu tysiące osób 
mogło wysłuchać ważnego wykładu 
dotyczącego praw osób z niepełno-
sprawnościami, wziąć udział w dyskusji 
i poznać efektywne modele wsparcia ich 
i ich rodzin. Było to spotkanie członków 
grupy na FB Prawa Niepełnosprawnych 
w Polsce, wśród gości konferencji była 

Pani vice Prezes PFRON przedstawiciel 
Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz 
Pani prof. Iwona Grabarek z Politechniki 
Warszawskiej, która zaprezentowała 
bardzo innowacyjny wózek, który 
znacznie ułatwi niepełnosprawnym 
poruszanie się a co najważniejsze jest 
tani i polski. Patronat medialny nad 
konferencją miało Radio dla Ciebie. 

Znakomicie został zrealizowany cel konferencji. 
W interesującej formie, w twórczej atmosferze oraz 
w bezpiecznym środowisku promowano wiedzę o 
„Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami”  
Zaprezentowano model integracji tych osoby ze 
środowiskiem, a szczególnie podkreślano trudną do 
przecenienia rolę rodziny.  Przedstawiono propozycje 
zmian prawa – opierające się na wyodrębnieniu grupy 
osób z niepełnosprawnościami jako podopiecznych 

pomocy społecznej, poszanowania godności osoby 
niepełnosprawnej, lepszego zarządzania pieniędzmi 
publicznymi, wspieranie niepełnosprawnych – nie 
tylko firm, zintegrowanie działań międzyresortowych 
i na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego 
oraz na poziomie Polski. 

Podstawą proponowanego modelu są dobre 
praktyki europejskie i możliwość ich implementacji 
w Polsce. Wspólnie zastanawiano się  nad zbudo-
waniem takiego modelu, który w obecnym etapie 
jest wynikiem prac trwających od 2009 r., wielu 
ekspertów i poszczególnych organizacji pozarządo-
wych oraz społeczności osób  (ponad 2800 osób) 
zgromadzonych na FB w grupie otwartej Prawa 
Niepełnosprawnych w Polsce. 

Fundacja Pomóż Innym współpracuje z wieloma 
innymi stowarzyszeniami związanymi z tematyką 
niepełnosprawności,  z developerami zainteresowa-
nymi tworzeniem  mieszkań chronionych i rodzin-
nych domów pomocy, z inżynierami zajmującymi się 
udogodnieniami dla niepełnosprawnych, będziemy 
wspierać polską myśl techniczną wspierającą osoby 
z niepełnosprawnościami. 

Pomysłodawcą, organizatorem konferencji jest 
Ewa Krawczyk, założyciel, fundator rodzinnej Fundacji 
Pomóż Innym. Społecznik od 25 lat, dawny zastępca 
dyrektora Biura Edukacji m.st. Warszawy. Wykłady 
przedstawione podczas konferencji są opublikowane 
na stronie www.pomozinnym.org.pl

Ewa Krawczyk

Komuna to tylko epizod 45 letni, zlikwidowała 
analfabetyzm, odbudowała kraj po wojnie, 1000 
szkół na tysiąclecie. Jak okiem sięgnąć wszystkie 
osiedla mieszkaniowe w Polsce to spuścizna po 
komunie. Miejsca pracy dla Polaków po wojnie, 
nikt nie chodził głodny i bosy. Teraz 28 letni 
okres po 1989r to dopiero rozkwit i narodziny 
wszelkiego tałałajstwa, taki np. „zdolny” twórca 
AmberGolda to wynalazek komuny? Nastały 
takie czasy, zostały stworzone takie warunki 
celowo przez stanowiących prawo, aby samemu 
coś na tym ugrać przy okazji. Tak powstała nowa 
Polska i cały nowy porządek,     z którego masy 
są niezadowolone jak świat długi i szeroki. Elity 
bawią się w rządzenie a prości ludzie głosują 
i wyczekują zmian, które zachodzą, ale niestety 
na gorsze z każdym rokiem.

Kiedyś wielkim autorytetem był np. Kościuszko 
czy Piłsudski.

Zacznijmy od Kościuszki.
1. Spędził sporo czasu za granicą.
2. Znał realia świata zachodniego.
3. Wsławił się fortyfikacją Saratogi.
4. Zdeklarowany antyklerykał. Dostrzegał 

zakłamanie i szkodliwość kleru w naszym społe-
czeństwie.

Piłsudski.
1. Spędził 5 lat w rosyjskich łagrach.

2. Prowadził drukarnię Robotnik.
3. Potrafił znaleźć dojścia i utrzymywać bardzo 

dobre kontakty z Japonią. 
Nie wiem czy ktoś pamięta, ale Japonia była 

jedynym krajem osi, które nie było w stanie wojny 
z Polską. Warto poczytać nie przyjęli Polskiego 
wypowiedzenia wojny.

4. Stworzył legiony polskie, które pod kuratelą 
Niemców brały udział wojnie. Potrafił wytargować 
ustępstwa Niemców w sprawie polskiej autonomii 
w zamian za udział w wojnie tychże legionów. 
W tamtym czasie obecni „patrioci” zarzuciliby 
mu kolaboracje.

5. Dzięki przyjęciu planu Rozwadowskiego 
obronił Polskę przed nawałą sowiecką.

6. Piłsudski bardzo dobrze odnajdywał się 
w polityce międzynarodowej nie dzięki temu, 
że spędził całe życie pod pierzyną u mamusi 
a dzięki temu, że nauczył się tego poprzez 
aktywne działanie w porozumieniu i przeciwko 
naszym zaborcom.

Nie widzę na Polskiej scenie politycznej ani 
jednego człowieka, który choćby w połowie miał 
taki dorobek jak ci dwaj Panowie. Nie chodzi 
mi tu walkę zbrojną tylko o ogólne rozumienie 
naszej sytuacji geopolitycznej i rozumienie świata 
i zachodzących w nim przemian a także umiejęt-
ność ugrania z otaczającej nas rzeczywistości 
wymiernych korzyści dla Polski. Do bycia auto-

rytetem potrzeba trzech cech:
- popularność medialna, czyli rozpoznawalność;
- zespół takich cech moralnych, które wszyscy 

akceptują i podziwiają;
- przez swoje postępowanie stają się wzorem 

do naśladowania.
Sprawą drugorzędną jest funkcja, jaką pełnią. 

I sprawa podstawowa - autorytet rodzi się 
oddolnie. Mamy wiele przykładów z naszego 
podwórka, gdzie autorytety są narzucane siłowo, 
odgórnie, często są to postacie kontrowersyjne 
i dwuznaczne moralnie.

Grażyna Ragan
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