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Temat systematycznie upadał, przestawał sie ̨ PiS-owi opłacać. Prawo i
Sprawiedliwość, wprowadzajac̨ programMieszkanie Plusma już zakusy, by roz-
szerzać zastosowanie przepisów o najmie okazjonalnym o ekspresowa ̨ eks-
misje!̨ To jeden z dowodów na to, jak PiS łatwo przejmuje optyke ̨ liberalna.̨
Rek̨a rek̨e ̨ myje w budowaniu potwora, państwa multikulturowego, rzad̨za-̨
cego przez dyletantów do ostatniego grosza ze złupionego majat̨ku! Lokato-
rzy?

Wszyscy powinni teraz wyglad̨ać przepisów, które zniosa ̨polska ̨własność
na rzecz globalnych pożyczkodawców, którym kiedyś długi trzeba bed̨zie
spłacić!
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Cześ̨ć Pierwsza



Rozpoczał̨ sie ̨ nowy rok 1945. Zima była okrutna, mroźna i śnieżna. Tem-
peratura spadła do minus 30 stopni. Walki o Warszawe ̨ rozpoczeł̨y sie ̨ 17.
stycznia 1945 r. Wtedy po epizodycznych potyczkach do zrujnowanej War-
szawy wkroczyli żołnierze Armii Czerwonej i 1. Armii Wojska Polskiego. 19.
stycznia, w Alejach Jerozolimskich, które specjalnie na te ̨ okazje ̨ uprzat̨nie-̨
to z gruzu, przy dźwiek̨ach Warszawianki defilowały wyznaczone oddziały
1. Armii WP. Podziwiali ja ̨ z trybuny, ustawionej naprzeciwko hotelu Polo-
nia, przedstawiciele nowych komunistycznych władz, m.in. Bolesław Bierut
i Władysław Gomułka.

Niemożnawłaściwiemówić, że wyzwolonomiasto – bowiem zmiasta, któ-
re było niegdyśmetropolia,̨ ostał sie ̨ocean gruzów i piaskowa pustynia aż po
horyzont. Pierwsze pomysły komunistycznych władz były takie, iż miasto
już na zawsze pozostanie w takim stanie, w jakim je zastano – jako antywo-
jenny pomnik dla przyszłych pokoleń: bezludny krajobraz, przypominajac̨y
powierzchnie ̨ Ksież̨yca. Straty były zbyt poważne, by nawet marzyć o odbu-
dowie. Straty w zabudowie stolicy na poczat̨ku 1945 roku szacowano na 84
proc., przy czym infrastruktura przemysłowa i obiekty zabytkowe zniszczo-
ne były w 90 proc., a budynki mieszkalne w 72 proc.

Komuniści przewidywali przeniesienie stolicy do Łodzi – miasta, które w
ogóle nie ucierpiało na działaniach wojennych. Jednak decydujac̨y głos na-
leżał do władcy Sowietów, Józefa Stalina, który postanowił, że Warsza-
wa zatriumfuje właśnie jako symbol odrodzenia a do tego Stalin, który
przygotowywał sie ̨ do konferencji w Jałcie, potrzebował mied̨zynarodo-
wego uznania. Zapewnićmu jemogła odrodzona Polska, ze stolica ̨nadal
w Warszawie!

Sam pomysł krwawego dyktatora był nowatorski – lecz potrzeba było
ogromnego zapału i rak̨ do pracy. Komuniści zmusili do tego młodych ludzi.
Ustawa ̨ z 25. lutego 1948 o powszechnym obowiaz̨ku przysposobienia zawo-
dowego, wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego młodzieży
oraz o organizacji spraw kultury fizycznej i sportu powstała Powszechna
Organizacja Służba Polsce. W ramach skoszarowanych oddziałów dziewczet̨a
i chłopcy w brygadach pracowali m.in. przy wznoszeniu z gruzówWarszawy,
budowie ośrodków przemysłowych, pomocy w kopalniach i kamienioło-
mach. Ta fizycznie eksploatujac̨a niezmiernie młode organizmy praca
nie była płatna, a zima ̨ jedyna ̨ osłoda ̨ były gorac̨a kawa i jeden gorac̨y
posiłek.

Powojenna odbudowa Warszawy była pierwsza ̨w historii świata próba ̨ re-
konstrukcji całego historycznego jad̨ra miasta, a nie tylko jego najcenniej-
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„bulwersujac̨ych”. Prokuratura najpewniej zna zabójców albo zleceniodaw-
ców (bo jest to jednak zamkniet̨y krag̨ osób, lecz gdy w gre ̨ wchodza ̨ setki
milionów, to już robi sie ̨ niebezpiecznie), ale nie umie – albo nie chce – udo-
wodnić im winy. Istnieja ̨ w RP różne „wydziały X” czy „łowców cieni”,
ale z nieznanych powodów nie zajmuja ̨ sie ̨ one ta ̨ tajemnicza ̨ zbrodnia.̨
Kolejna ̨ zbrodnia ̨ założycielka ̨ nowego porzad̨ku!

Handlarz roszczeń nie jest już tylko bezkarnym, tajemniczym bandyta ̨ o
manierze cinkciarza. W roku 2018 Sad̨ Okreg̨owy w Warszawie skazał go na
60 tysiec̨y grzywny! Zarzuty dotycza ̨ oszustw przy reprywatyzacji warszaw-
skich kamienic. Marek M., określany jest mianem „rekina warszawskiej re-
prywatyzacji”. Wspólnie z matka ̨ pod przykrywka ̨ stowarzyszenia odkupy-
wał od spadkobierców roszczenia do własności kamienic. Potem decyzja ̨ sa-̨
du uzyskiwał prawo do nieruchomości. Kara żadna, patrzac̨ na złodziejska ̨
fortune!̨ Jednak w październiku 2019 Marek Mossakowski otrzymał już wy-
rok (lecz skandaliczny!) wiez̨ienia. Rok i sześć miesiec̨y bezwzgled̨nej kary
sped̨zi w celi handlarz roszczeń Marek M. – orzekł Sad̨ Okreg̨owy w Warsza-
wie.

W grudniu 2017 r. komisja weryfikacyjna, kierowana przez Patryka Jakie-
go uchyliła decyzje ̨ reprywatyzacyjna ̨ w sprawie kamienicy przy Nabielaka
9, gdzie mieszkała Jolanta Brzeska. Nakazała również, by Marek M., znany
„handlarz roszczeń”, zwrócił do miejskiej kasy 2,9 mln złotych. Córce Brze-
skiej, Magdalenie, przyznała wysokie odszkodowanie.Miasto nigdy go nie
wypłaciło, a decyzje ̨ komisji zaskarżyło do sad̨u. W mied̨zyczasie w ro-
ku 2018 nad Magda ̨ Brzeska,̨ córka ̨ Jolanty Brzeskiej, zawisł nakaz eksmisji
komorniczej. O sad̨owe rozstrzygniec̨ie zwrócił sie ̨ również Marek M.

Mamy rok 2019 i kryminalista Mossakowski triumfuje w sad̨zie! W
czasie odczytywania uzasadnienia wyroku cześ̨ć osób, w tym córka Jolanty
Brzeskiej, opuściło sale ̨ sad̨owa.̨ Przewodniczac̨y Komisji, Sebastian
Kaleta, opublikował na Twitterze nagranie, na którym widać, jak jeden
z sed̨ziów śmieje sie,̨ gdy córka Jolanty Brzeskiej wychodzi z sali
rozpraw. Sed̨zia uchylił postanowienia komisji Jakiego. Orzekł także, że
nie można zarzucać prezydentowi Warszawy, by rażac̨o naruszył przepisy
postep̨owania administracyjnego przy wydawaniu decyzji o reprywatyzacji
domu przy ul. Nabielaka 9. Odszkodowań de facto nie ma, nagłośnienie
tematu reprywatyzacji okazało sie ̨ krótkotrwałe, w WSA upadaja ̨ kolejne
decyzje komisji Jakiego. „Europejskie” sad̨y nie moga ̨ przecież przyznać
racji „PiS-owskiej” komisji. Patryk Jaki obecnie jest europosłem i nawet nie
zasiada już w komisji, łac̨zonej z jego nazwiskiem.
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Jolanta Brzeska wychodzi ze swojego mieszkania w biały dzień, w mieście,
gdzie jest pełno kamer monitoringu, świadkowie, sas̨iedzi i nikt jej nie wi-
dział?! Na żadnej ulicznej kamerze jej nie ma, nie zarejestrował jej też moni-
toring komunikacji miejskiej, w metrze, taksówce…

Kobieta za życia jest podpalona nafta.̨ Nieopodal młodzi ludzie pala ̨ ogni-
sko i niczego nie słysza.̨ Jak to możliwe, że kobieta, która spłoneł̨a żyw-
cem, nie wydała z siebie nawet jednego dźwiek̨u, skoro nie była skrep̨o-
wana ani zakneblowana? Przy takim wstrzas̨ie termicznym i bólu takiego
stanu nie da sie ̨zniwelować narkotykami czy lekami przeciwbólowymi! Śled-
czy przesłuchali kilkadziesiat̨ osób, zasieg̨niet̨o opinii kilku biegłych, prze-
prowadzono badania toksykologiczne, zwolniono z tajemnicy służbowej ope-
ratorów telefonii komórkowej, zabezpieczono monitoring oraz przeprowa-
dzono eksperyment procesowy, majac̨y na celu ustalenie słyszalności krzy-
ków i dźwiek̨ów silnika samochodu, którym prawdopodobnie przywieziono
Brzeska.̨

Najwiec̨ej pytań prokurator miał do Marka Mossakowskiego i jego współ-
pracownika, Huberta Massalskiego. Ani Mossakowski, ani Massalski nie
powiedzieli podczas przesłuchania niczego, co miałoby znaczenie dla śledz-
twa. Opisali konflikt, opowiedzieli o spotkaniach, wskazali kwoty zadłużenia.
O śmierci Brzeskiej Mossakowski dowiedział sie ̨ od jej córki, a Massalski
od Mossakowskiego. Obaj panowie nie przeszli badań wykrywaczem
kłamstw, zaś ich samochody zostały sprzedane i znikneł̨y!
Stwierdzono, że do zabójstwa doszło, ale wobec niewykrycia spraw-

ców postep̨owanie umorzono bardzo szybko, bo już w 2013 roku!Miesz-
kanie po Brzeskiej wystawiono na sprzedaż w grudniu 2014 r. Cena: 960 tys.
zł. W połowie sierpnia 2016 r. minister sprawiedliwości, prokurator gene-
ralny Zbigniew Ziobro poinformował, że – na jego polecenie – śledztwo w
sprawie śmierci Brzeskiej zostanie wznowione. Sprawa trafiła do Prokuratu-
ry Regionalnej wGdańsku.Mieliśmy rok 2016 i zakomunikowano, żeWydział
Spraw Wewnet̨rznych Prokuratury Krajowej wszczał̨ śledztwo ws. niedopeł-
nienia obowiaz̨ków przez warszawskich policjantów i prokuratorów, którzy
prowadzili umorzone w 2013 r. śledztwo ws. śmierci Brzeskiej.

Biegłym specjalistom zlecono m.in. wykonanie ekspertyzy 3D z miejsca
znalezienia ciała Jolanty Brzeskiej. Ekspertyze,̨ która trafiła już do akt spra-
wy, przygotowało Laboratorium Ekspertyz 3D Katedry Medycyny Sad̨owej
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Mamy rok 2019 i nie stało sie ̨nic! Prokuratura Krajowa jedynie potwierdzi-
ła niedopełnienie obowiaz̨ków przez funkcjonariuszy, określajac̨ je mianem
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szych zabytków. To głównie dziek̨i rozpoczet̨ej w 1945 roku odbudowie, wie-
le lat później stolica Polski znalazła sie ̨ na liście światowego dziedzictwa
UNESCO. Pamiet̨ać trzeba, iż właśnie zakończyły sie ̨działania wojenne i jesz-
cze nie powstały zakłady przemysłowe, mogac̨e wyprodukować budulec (ce-
ment, cegły) do odbudowy. Materiał pozyskiwano z Ziem Odzyskanych. De-
wastowano oryginalne budynki (np. zWrocławia przywieziono 200wagonów
gotyckiej cegły), posiadajac̨e duża ̨ wartość historyczna,̨ po to, by zbudować
kopie zabytków, do których równie dobrze można by użyć nowych materia-
łów – lecz trwało by to dużo dużej. W 1951 r. „pozyskano” 65 mln cegieł! Na
Ślas̨ku Opolskim zdemontowanych zostało kilkadziesiat̨ tartaków, a z zakła-
dów remontowych parowozów w podwrocławskiej Oleśnicy „wyparowało”
4835 ton maszyn i urzad̨zeń.
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Cześ̨ć Druga Cześ̨ć Piat̨a



Przybyli na miejsce policjanci zachowywali sie ̨ wyjat̨kowo nonszalancko.
Nie zebrano wszelkich dowodów, pogubiono je, nie zabezpieczono od-
powiednio miejsca odkrycia zwłok, zgubiono bilingi świadków, nie za-
bezpieczono samochodów Mossakowskiego i Massalskiego.Wksiaż̨ce Ci-
szewskiego i NowakaWszystkich nas nie spalicie pojawia sie ̨także niewyjaśnio-
na historia samobójstwa policjanta, który został wyznaczony do zbadania
próbek, pobranych zmieszkania Brzeskiej. 17. marca, a wiec̨ w kilkanaście
dni po zabójstwie Brzeskiej, strzelił on sobie w głowe ̨ ze służbowego pi-
stoletu w mokotowskim komisariacie.

Praca operacyjna też wyglad̨a co najmniej dziwnie. Pieć̨ dni po odnalezie-
niu zwłok policjanci skojarzyli zaginiona ̨ i denatke!̨ Dopiero po sześciu tygo-
dniach przychodzi potwierdzenie próbekDNA, pobranych ze zwłok i z rzeczy
osobistych Brzeskiej. Aż cztery miesiac̨e z komendy rejonowej sprawa prze-
chodzi do właściwego pionu – wydziału do walki z terrorem kryminalnym
i zabójstw w Komendzie Stołecznej. W sprawie morderstwa, gdzie licza ̨ sie ̨
godziny, dzień – do kilku dni, gdzie świadkowie pamiet̨aja ̨ wtedy najwiec̨ej,
można znaleźć najwiec̨ej śladów.

Każdy, pozornie nieistotny drobiazg, może przynieść przełom i doprowa-
dzić do sprawcy. Po mijajac̨ych miesiac̨ach trudno o przełom.
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Na Ślas̨ku i Pomorzu rozebrano i wywieziono 866 kilometrów was̨kotoro-
wych linii kolejowych. W Szczecinie rozebrano nawet budynki niezruj-
nowane. W Krakowie władza rozebrała wspaniały mur, okalajac̨y Stare Mia-
sto, który przetrwał nienaruszony aż do XIX wieku. Niewielu wie, ale do
odbudowy Warszawy posłużyły cegły z rozebranego obozu zagłady Au-
schwitz. Władze sowieckie cześ̨ć ruchomości sprzedały administracji
polskiej, m.in. materiały budowlane kupił Zarzad̨ Miejski w Oświec̨imiu.
Również wojewoda krakowski pozyskał duża ̨ ilość majat̨ku ruchome-
go, w tym liczne materiały budowlane, wysłane nastep̨nie do odbudo-
wy różnych miejsc – w tym Warszawy. Dekret Bieruta z 26. października
1945 roku, wydany przez Krajowa ̨ Rade ̨ Narodowa,̨ ustanawiał nacjonaliza-
cje ̨ (przechodzenie na własność) wszelkich gruntów w przedwojennych gra-
nicach miasta.

Dekret w założeniach miał ułatwić odbudowe ̨ stolicy, zwłaszcza dzielnic
zrównanych z ziemia,̨ by móc zapewnić przyszły kwaterunek ludności po-
wracajac̨ej i napływowej. Dekret Bieruta nie dotyczył budynków – lecz tyl-
ko gruntów. Jednak w dzielnicach centralnych stolicy, gdzie znajdowały sie ̨
grunty o dużej wartości, jak Śródmieście, Ochota czy Mokotów – istniejac̨e
jeszcze budynki o własności prywatnej zasiedlano z obowiaz̨kowego kwate-
runku, nie patrzac̨ na obowiaz̨ujac̨e przepisy, a kierujac̨ sie ̨zasada ̨zapewnie-
nia dachu nad głowa,̨ nie zaś czyjegoś zysku lub straty! Dekretem naruszono
konstytucyjne prawo własności, był on w zasadzie przesad̨zeniem zmiany
ustrojowej a dla kamieniczników i właścicieli ogromna ̨ strata,̨ która nie zo-
stała od razu zrekompensowana. Trzeba jednak przypomnieć, że wobec
sytuacji nadzwyczajnej – a taka ̨była wojna, okupacja i hekatomba znisz-
czeń – wszelkie cywilizowane prawa nie maja ̨ racji bytu w chwili, gdy
fizycznie zagrożone jest życie ludzkie (społeczeństwo nie miało dachu
nad głowa)̨. Trzeba też zaznaczyć, iż właściciele faktyczni lub tylko ci,
którzy nimi byli, majac̨ nieruchomość w kredycie (i nigdy jej nie spłaca-
jac̨ a takich była wiek̨szość), po wojnie wobec braku funduszy nie byli
by zainteresowani odbudowa.̨

Kto zatemmiałby przywrócić normalność, jak nie rzad̨ oparty o prawa sy-
tuacji nadzwyczajnej? Socjalizmupadłw Polscew roku 1989 i od razu pojawił
sie ̨ temat roszczeń – prawdziwych lub urojonych. Wskutek braku ustawy re-
prywatyzacyjnej rozmaici cwaniacy, mafia a prawdopodobnie i PRL-owskie
służby specjalne zaczeł̨y skupywać roszczenia od przedwojennych właścicie-
li, którzy w sad̨zie niemieli szans na odzyskanie swoichwłasności. Co innego
ich „przedstawiciele”, którzy odzyskiwali place, place z budynkami i loka-
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torami oraz odszkodowania wrec̨z ekspresowo. Obecnie ok. 2/3 gruntów w
przedwojennych granicach miasta objet̨ych już jest ujawnionymi lub poten-
cjalnymi roszczeniami.

Prawo i Sprawiedliwość miało cała ̨ kadencje ̨ na próbe ̨ zmierzenia sie ̨ z
ta ̨ sytuacja,̨ lecz wobec braku działania wartości nieruchomości na od-
szkodowania wynosza ̨obecnie ok. 15 mld zł.W2016 uchwalono tzw. mała ̨
ustawe ̨prywatyzacyjna,̨ cześ̨ciowo regulujac̨a ̨kwestie, zwiaz̨ane z realizacja ̨
roszczeń poprzednich właścicieli gruntów – lecz problem zasadniczy pozo-
stał!

Pamiet̨ajmy również o aferze dwóch wież! Austriacki biznesmen i zieć̨ ku-
zyna Jarosława Kaczyńskiego stał na czele spółki Nuneaton i zaproponował
wejście w spółke ̨ spółce Srebrna (podmiot powiaz̨any z Prawem i Sprawiedliwo-
ścia)̨. Gerald Birgfellner szykował dokumentacje ̨ pod budowe ̨ w Warszawie
190-metrowych bliźniaczych wież. Problem, że w tej lokalizacji stał budy-
nek, uznawany za zabytek a wojewódzki konserwator zabytków, zwiaz̨any
z PiS-em te ̨ decyzje ̨ uchylił. Kaczyński na ponaglania zapłacić chciał – lecz
potrzebował zobaczyć rachunki i faktury. Prezes zaproponował, że ewentu-
alnie Austriak, który otrzymał zlecenie, mógłby wystap̨ić na droge ̨ sad̨owa ̨
i w ten sposób rozwiaz̨ać rzecz legalnie. Sprawa jest na tyle śmierdzac̨a, iż
dotyczy urzed̨niczychmachinacji przy gruntachwWarszawie a kwota zysku
niebagatelna – 80 milionów rocznie samego czynszu!
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W 2006 roku w wyniku wielokrotnych podwyżek cen najmu lokali miesz-
kańcy Nabielaka 9 popadli w spirale ̨ zadłużenia. Nowi właściciele, a byli nim
z nadania Mossakowskiego – Hubert Massalski („grupa SS”), od niedawna
współpracownik meż̨czyzny i licencjonowany zarzad̨ca nieruchomości. Lo-
kal Jolanty Brzeskiej Massalski (posiadajac̨y tytuł ksiec̨ia!) kupuje od Mossa-
kowskiego za kwote ̨10 tys. zł. Sprzedaje swoim rodzicom, którzy odsprzeda-
ja ̨ go współpracownikowi Mossakowskiego za 12 tys.

Mossakowski składał Brzeskiej propozycje ̨ nie do odrzucenia, oferujac̨
kwote ̨ 120 tysiec̨y złotych za mieszkanie warte w dzikiej odsprzedaży około
300 tysiec̨y (za tyle je sprzedawał „duet SS”), a nominalnie owo mieszkanie
zostało wycenione na prawie milion złotych! Brzeska popadała w spirale ̨ za-
dłużenia po bezzasadnych podwyżkach. Inni lokatorzy byli również nek̨ani
i grożono im eksmisja.̨ W wyniku tych zdarzeń w 2007 r. Brzeska z innymi
rodzinami, które były w podobnej sytuacji jak ona, powołała Warszawskie
Stowarzyszenie Lokatorów, które dziś nosi jej imie.̨ Zajmowało sie ̨ ono wraz
z anarchistami i warszawskimi autonomistami obrona ̨ poszkodowanych,
uczestniczeniem w blokowaniu nielegalnych eksmisji, sprawami sad̨owymi.

Córka Brzeskiej zeznawała w sprawie Nabielaka 9 przed komisja ̨weryfika-
cyjna ̨ w październiku 2017 r. Mówiła wówczas, że „mama nie czuła sie ̨ bez-
pieczna w swoimwłasnym domu”. To były zastraszania, ale nikt nie spodzie-
wał sie ̨ najgorszego. Brzeska wyszła z domu po południu 1. marca 2011 roku
i nigdy do niego nie wróciła. Jej zaginiec̨ie zgłosiła na policje ̨ córka, Magda-
lena. Tego samego dnia ok. godz. 16:30 spacerowicz odkrył tlac̨e sie ̨ jeszcze
świeże zwłoki starszej kobiety. Ciało leżało twarza ̨ do ziemi, nogi wyprosto-
wane, jedna rek̨a zgiet̨a, druga włożona pod głowe.̨ Skóra była spalona wwie-
lu miejscach. Denatka wobec rozległych obrażeń nie była do zidentyfikowa-
nia. Doszczet̨nie spłoneł̨o ubranie, zostały tylko buty, nie było dokumentów.

Las Kabacki. Dziwne miejsce, by popełniać samobójstwo. Niby odludzie, a
jednak co chwile ̨ktoś przejeżdża rowerem, uprawia jogging, spaceruje! Szpa-
ler drzew, alejka, kawałek dalej polana, na której można grillować. Jeszcze
dalej Park Kultury w Powsinie. Dziwna lokalizacja, szczególnie na tak bez-
wzgled̨na ̨egzekucje ̨w biały dzień! A jednak to właśnie tam ktoś zamordował
Jolante ̨ Brzeska.̨ Zabił, palac̨ ja ̨ żywcem. To pewne, tak ponad wszelka ̨ wat̨-
pliwość wynika z sekcji zwłok. Kobieta żyła, gdy jej ciało objeł̨y płomienie.
Badanie wykazało obecność sadzy w dolnych drogach oddechowych. Czyli:
już sie ̨ paliła, ale jeszcze oddychała. Przyczyna ̨ śmierci był tzw. wstrzas̨ ter-
miczny.
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Pani Jolanta Brzeska od urodzenia (tuż po wojnie) zwiaz̨ana była zWarsza-
wa.̨W 1962 ukończyła LiceumOgólnokształcac̨e im. Antoniego Dobiszewskie-
go. W grudniu 1967 poślubiła Kazimierza Brzeskiego. Nauke ̨ kontynuowała
po zamaż̨pójściu i ukończyła ja,̨ zdajac̨ mature ̨w 1970. Pracowała w firmach
wydawniczych, a ostatnimmiejscem jej pracy był Instytut Techniki Cieplnej
Politechniki Warszawskiej. Zwyczajny życiorys przeciet̨nej Matki Polki!

Horror jej życia rozpoczał̨ sie ̨ od przykrej wiadomości. Obecny Prezydent
Warszawy, Rafał Trzaskowski, podczas kampanii wyborczej do Ratusza bro-
nił swojej poprzedniczki, wobec stwierdzeń, że Prezydent Warszawy, Hanna
Gronkiewicz-Waltz powinna była zareagować natychmiast po doniesieniach
prasowych na temat afery reprywatyzacyjnej. Obecnie mówi sie ̨ delikatnie,
iż Gronkiewicz-Waltz pozwalajac̨ na toksyczne działania handlarzy roszcze-
niami, po prostu zaufała zbyt wielu ludziom.
Media grzmiały i wkrótce okazało sie,̨ że niestety cześ̨ć z nich albo

uczestniczyła w tymnieprawdopodobnymprocederze, albo przymykała
na to oko.

Decyzja ̨ówczesnego sekretarza m. st. Warszawy, Mirosława Kochalskiego,
w roku 2006 kamienice,̨ w której mieszkała Jolanta Brzeska, przekazano troj-
gu spadkobiercom dawnych właścicieli i znanemu „handlarzowi roszczeń”,
Markowi Mossakowskiemu. Owa nieciekawa persona w latach 80. była wła-
ścicielem antykwariatu w Warszawie, lata 90. to jego biznes z Domem Au-
kcyjnym Noble House, potem zajał̨ sie ̨ bardzo opłacalnymi roszczeniami.

12 lat temu M. wpadł na pomysł, który uczynił go milionerem. Razem ze
swoja ̨ matka ̨ założył stowarzyszenie o nazwie Pokrzywdzeni. Główna ̨ działal-
nościa ̨owego stowarzyszenia jest kojarzenie autentycznych spadkobierców,
posiadajac̨ych dokumenty własności, z jego własna ̨ osoba.̨ Spadkobiercom
raczej nie obiecywał wiele, raczej nakłaniał ich do sprzedaży swoich praw.
Czasami ma fart i odkupuje roszczenia do ziemi czy kamienicy od spadko-
bierców – czasami za bardzo małe pieniad̨ze, czes̨to jest to kilkaset złotych.
Kupuje je od starszych osób, dla których to spore kwoty. Zwykle kwota,̨ jaka ̨
płacił za kamienice, było kilkaset tysiec̨y złotych co jak na Warszawe ̨ było
po prostu za darmo! To on spisał 51 roszczeń, schował je w jednej teczce,
zatytułowanej Moje grunty warszawskie i zaniósł do Ratusza.

Dba o to, żeby być praktycznie niewidzialnym. Bezczelny typ, niezatapia-
ny,majac̨y ogromne koneksjewRatuszumiejskim. Z tymi roszczeniami idzie
do sad̨u, ten postanawia zwrócić nieruchomość. Nastep̨nie z sad̨owymwyro-
kiem udaje sie ̨ do Ratusza. W ten sposób za kilka procent wartości staje sie ̨
właścicielem kamienicy, wartej dziesiat̨ki milionów. Problemem kamienic,

10

które wyszarpywał nielegalnie, stawali sie ̨ ludzie. Mossakowski wcale nie za-
mierzał stosować uczciwychmetod, oferujac̨ mieszkania zastep̨cze, stosował
zwykle metody bandyckie.

Do sprawy wyrzucania opornych podchodził psychologicznie. Jeśli ktoś
popadał w strach, to zaczynał go nek̨ać na wszelkie możliwe sposoby. Zale-
wanie lokali fekaliami, zasypywanie robactwem, zastraszanie, żad̨anie pie-
nied̨zy za korzystanie z chodnika, podwyżka czynszu z 3 zł do 32 zł! Marek
Mossakowski dba o swoja ̨anonimowość, regularnie zmienia adresy zamiesz-
kania i zameldowania oraz telefony, stad̨ bardzo trudno go namierzyć a za-
razem dla warszawskich urzed̨ników znany jest z tego, że przejmuje 20 ka-
mienic a walczy o około 60! Sam nie posiadamajat̨ku, pracy ani oszczed̨ności
– za to jego matka, 90-letnia staruszka ma miliony, bo na nia ̨ przepisuje nie-
ruchomości!
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