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Jacuś,

czy  ja  chcę  dla  Ciebie  źle?  Kto  tobie  takich  głupot  naopowiadał?  Czy  ja muszę  dalej  przypominać  twój
życiorys, bo już całkiem zapomniałeś, być może przez twoją paskudną chorobę. Jacek, czy ty pamiętasz od
czego  zaczynałeś  pracę  w  automotive?  Od  dwóch  kontenerów  postawionych  na  podwórku  twojej
posiadłości w Rumi  na  ul Okrzei. Między  kontenerami, miałeś miejsce  zadaszone,  co wyglądało,  tak  jak
gdybyś miał trzy kontenery. A teraz, proszę bardzo  http://www.psychologbadania.info/

Były to lata 90te, ubiegłego stulecia. Wszyscy wtedy cienko przędli jak to ładnie sam określiłeś. Twoja żona
Lucyna  pracowała  w  szpitalu  na  Redłowie  i  zarabiała  tyle  ile,  należy  się  pomocy  psychologicznej
przeznaczonej dla osób dogorywających na nowotwory, czyli bardzo, bardzo cieniutko. Ty miałeś tak zwany
strzał w dziesiątkę,  jak  to  ładnie kiedyś określiłeś. Zacząłeś  jako pierwszy w Polsce sprowadzać, nie całe
samochody, ale części zamienne do starych gratów, które ratowały życie, nie jednemu polskiemu głupkowi,
które  kupił  na  holenderskim  szrocie,  rzęcha,  który  po  sprowadzeniu  do  ojczystego  kraju,  natychmiast
odmawiał  posłuszeństwa.  Tutaj  muszę  wspomnieć  naszą  wspólną  wizytę  u  Jana  z  Bredy  (  Holandia).
Nabywałeś u niego wtedy,  no nie  pamiętam,  czy  skrzynię,  czy  coś  innego. W każdym  razie,  trzeba było
rozmontować  cały  blok, w  tym miskę  olejową,  a  ty  tą miskę  olejową  chciałeś  do  bloku  odkuwać  łomem,
ponieważ w tej wersji Citroen, jedna szpileczka była schowana w środku michy. Pamiętasz, jak Jan zostawił
nas samych na warsztacie, a ty zrobiłeś mu generalną inspekcję warsztatu. Nie jest to żaden grzech, ale ty
podczas  inspekcji  nabrałeś do własnej  kieszeni  dwie dobre garści,  nowiusieńkich miedzianych uszczelek
pod świece zapłonowe. Ja  tobie wtedy mówiłem, nie bierz  tego, bo Jan się skapuje. Ale  ty powiedziałeś,
Kaziu głupi  jesteś, nie ma prawa się skapować, za dużo  tego ma. Pamiętasz? Jak wyjeżdżaliśmy  to Jan
zaproponował  tobie  do  kupienia  dobry  silnik  od  jakiegoś  tam merca  (  diesla  ).  Cena  była  atrakcyjna,  to
nabyłeś bez wahania. No niestety, nie sprawdziłeś kompresji i w Polsce okazało się, że diesel, za którego
zapłaciłeś ( wtedy były jeszcze marki ), 300 DM, okazał się być złomem o wartości złomowej. Zastanawiam
się  Jacuś,  czy  nie  tyle  kosztowały  te  uszczelki  pod  świece  zapłonowe?  Jacuś,  ale  Ciebie  to  nic  nie
nauczyło, powiedziałeś, wszystkim, że Jan,  to  tandeciarz  i więcej do niego nie pojechałeś. No nie była  to
zupełna  tragedia, dla  twojego biznesu,  jedynie drobna nauczka. Na  rynku szrotów niemieckich znalazłeś,
następnych dostawców. A, przypomnij sobie, ile ty musiałeś wtedy łapówek dać, w różnych ministerstwach,
aby pozwolili  na  rozwój  twojego przedsięwzięcia.  Jacek,  jak by  to było mało, przypomnij  sobie kolegę ze
studiów w WSM Gdynia, dr Katarzyńskiego, który w tamtych czasach bardzo cienko przędł, jako doktorant
na  WSM.  Przyjechał  do  Ciebie  z  kurtuazyjną  wizytą,  z  czymś  co  w  sposób  znaczący  obniżyło  koszty
eksploatacyjne,  twojego  domu  i  tych  trzech  wiecznie  oświetlonych  pełną  mocą  kontenerów.  No  co  on
przywiózł ze sobą? Urządzenie elektryczne, przez niego samego skonstruowane, które powoduje zmianę
kierunku prądów wirowych na talerzu licznika elektrycznego. To z kolei, powodowało, że talerz obracał się w
kierunku  przeciwnym,  do  kierunku,  jaki  zaprojektowali  inżynierowie  elektrycy.  Implikacją  tego,  było  to,  że
licznik,  w  zastraszającym  tempie  cofał  swoje  wskazania  na  cyferblacie. Miesięczną  konsumpcję  twojego
warsztatu, resetował do 30 kWh. w przedziale czasu 4  5 godzin. Nazwałeś to urządzenie, „POwer, com
back  do  Edenu”.  O,  i  co  jeszcze.  Wasza  Sara  była  wtedy  jeszcze  małą  dziewczynką,  która  nie  wiele
rozumiała. Obydwoje  z  Lucyną,  ten  transformator,  o mocy  około  50 W,  nazywaliście,  podczas  pracy,  że
teraz  pracuje  „Hunta”.  No  tak,  żeby  dziecko  nie  rozpaplało  po  całej  Rumi,  że  tatuś  jest  inżynierem
elektrykiem i potrafi zużyty prąd oddać z powrotem do sieci. Jacuś, ty sam nie wiesz jaki ty jesteś głupiutki,
Lucynce  to  się  nie  dziwię,  ponieważ  nie  jest  inżynierem  elektrykiem. Dr  Katarzyński  w  niedługo  po  tym,
opatentował wraz  kolegami,  nowy  licznik,  który wykorzystuje  inną metodologię  pomiaru  pobranej  energii.
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Energa, na dzień dzisiejszy, wprowadza systematyczne, na rynek nowe liczniki elektroniczne. No, nie wiem
czy wiesz,  ale miałem  okazję  analizować  nowe  elektroniczne,  liczniki  na  prąd. Mają  one  poważną wadę
konstrukcyjną,  której,  nie  zauważyli  konstruktorzy,  w  tym  dr  Katarzyński.  Metodologia  pomiaru,  jak
najbardziej dobra, ponieważ wyklucza ona podłączenie „Hunty”, ale nowe liczniki te są wadliwe, z powodu
innego, o którym ze względów marketingowych nie będę pisał.  I  teraz co? Jacuś. Odzyskaj conect do dr
Katarzyńskiego, ładnie opowiedz o tym temaciku, a następnie. Przedstaw jemu, moją propozycję, związaną
z indywidualnym pomiarem ciepła w firmie Metrona,( prezentacja  jest po angielsku, ponieważ sprawa  jest
międzynarodowa,  dodać można  jedynie,  że  dr  Katarzyński,  jeżeli  dobrze  zrozumie  tą  prezentację, może
dużo  zyskać  w  Europie,  jeżeli  nie,  dużo  stracić  w  Energa)  gdzie  mają  już  wszystko  źle,  łącznie  z
metodologią  pomiaru.  Czekam  nie  dłużej,  niż  do  soboty  (  14.  11.2015),  na  jedynie  słuszną  decyzję  dr
Katarzyńskiego. Jeszcze jedno, pieniędzy na moje konto na razie nie wpłacaj, ponieważ austriackie banki
zablokowały przelewy z Banku Zachodniego, a co za tym idzie z PKO BP, gdzie jest na razie moje konto.

Mam nadzieję Jacuś, że ty też, rozumiesz swoją trudną sytuację.

Best Regards
Kazimierz R. Wojewódzki
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Witam,

Proszę przekazać tego e-mail, Pani tatusiowi. To na wypadek, gdyby mój brat
Jarosław Wojewódzki, kolega Pani Ojca, ze studiów w szkole morskiej, okazał się
być być zupełnym idiotą.

Best Regards
Kazimierz R. Wojewódzki
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