„Gorzki jest czas pożegnań
i niedobra pora rozstań…”

Jacek Rembiszewski - Pierwsze Wspomnienie,

Jacek Rembiszewski przed XX Zjazdem Krajowym PTE. Na zdjęciu – pierwszy z prawej, w prezydium
zebrania sprawozdawczo-wyborczego Koła PTE przy ZK PTE z 12 kwietnia 2010 roku (obok Elżbiety
Mączyńskiej, prezes PTE, Moniki Szczerbak, prezes Klubu Przedsiębiorców i Ekspertów przy ZK PTE i
jednocześnie przewodniczącej zarządu Koła Przy ZK PTE oraz Andrzeja Jakubowicza,
wiceprzewodniczącego zarządu Koła PTE przy ZK PTE).

Czy można dobrze opisać nasze i własne uczucia, a wraz z nimi myśli, które
nadchodzą niespodziewanie, gdy ktoś bliski, taki jak Ty, od nas odchodzi nagle,
bez słowa pożegnania?
Nie, nie można. Ale trzeba podejmować próby refleksji, namysłu. Zwłaszcza wtedy, gdy żegnamy
Przyjaciół w Ich Ostatniej Drodze na Naszej Ojczystej Ziemi. Przyjaciół i kolegów, a jednocześnie
mądrych i pracowitych Obywateli RP, patriotów i współpracowników.
Pozwól, że na początku wspomnimy Ciebie jako współtwórcę Klubu Przedsiębiorców i Ekspertów
PTE. Współtwórcę i jednego z nas, z nami w naszej społeczności, a jednocześnie indywidualność,
osobowość. W skupieniu i zamyśleniu zarysowuje się obraz człowieka i Pułkownika WP, doktora
nauk ekonomicznych i współorganizatora polskiego rynku kapitałowego. Żołnierza, nauczyciela i
wychowawcy, a na co dzień dobrego organizatora, kolegi i naszego przyjaciela. Pamiętać
będziemy tego Jacka, który od ponad dwudziestu lat spotykał się nami w O/Warszawskim PTE oraz
tego, który klika lat wcześniej z entuzjazmem współtworzył z nami Klub Przedsiębiorców i
Ekspertów PTE. Tego, który przygotowywał się z przedsiębiorcami i ekspertami do aktywnego
udziału w VIII Kongresie Ekonomistów Polskich, jak i Jacka z pomysłami edukacji młodzieży i
obywateli, który przygotowywał spotkania dyskusyjne i wspólne seminaria w PTE.

Jacek zmarł nagle, 5 lipca 2011 roku, we wtorek. Gdy dowiedziałem się, że odszedł bez
pożegnania, poczułem pustkę, smutek i żal. Krótki namysł przypomniał mi, że był dumny, z tego co
już zrobił, co osiągnął i pozostawia, jako warte kontynuacji. Pomyślałem też, że Jego odejście, z
pozoru nienaturalne, niesprawiedliwe i niewytłumaczalne, nakazuje też spojrzeć na życie i śmierć
racjonalnie, z dystansu i punktu widzenia Tej Osoby, która odchodzi od nas nie zdążywszy się z
nami pożegnać, ale pozostawiając swoje ważne plany i nadzieje. Czy nadal tak sądzę ? Co wspólnie
o tym będziemy sadzili ? Jak sobie wytłumaczyć, że odchodzi od nas w daleką drogę nagle
człowiek w pełni sił twórczych, energiczny, koleżeński, serdeczny, pełen nadziei i optymizmu ?
Czy tak, jak się tłumaczy sobie i bliskim, że odejście jest naturalnie związane z życiem ziemskim ?
A może tym, że tak jest zbudowana nasza ludzka natura ? Wiedza, że rodzimy się i żyjemy, ale nie
wiemy, jak długo będziemy mogli cieszyć się życiem jest przy takich refleksjach zwykle niewiele
przydatna. Ale też szukamy tego, co jest dobre i piękne i pytamy, czy jest prawdziwe. Pytamy
siebie i bliskich, co dla nas i dla nich najważniejsze. Mimo niepewności i tego, że nie wiemy, czy
odnajdziemy prawdę o sobie, o naszej społeczności i o życiu jako takim, poszukiwania wiedzy o
życiu stają się pasją, gdy tacy jak Ty są wśród nas.
Poszukując odpowiedzi na pytania, jak żyć godnie, ekonomicznie i bezpiecznie niezbędni są
właśnie Przyjaciele podobni do Jacka. Nawet wtedy, gdy braknie nam czasu, niekiedy siły, a
niekiedy odrobiny szczęścia. Gdy zabrakło nam Jacka niemal w naturalny sposób pozostało
po nim puste miejsce. Może właśnie to zrozumienie staje się zaczynem poszukiwania sposobu,
aby je wypełnić tym, co zamierzał ?
Kolejna refleksja nawiązuje do naszych słabości, niedoskonałości i niedostatków. Wiemy, że
mamy zwykle czas dla najbliższych i bliźnich, ale brakuje Go nam, aby należycie zadbać o siebie.
Ale bywa i tak, że środowisko społeczne nie zadba sprawnie o równowagę racji i emocji, o zdrowie
swoich przyjaciół i kolegów. W starożytności „państwa środka” zachowało się powiedzenie
Konfucjusza, o poszukiwaniu pracy, która zapewni przyjemność. Niemal współcześnie, w nurcie
egzystencjonalizmu, Karl Jespers napisał kiedyś, że „tylko życie poświęcone innym jest warte
przeżycia”. Nie wiem, kiedy prawdziwie i szczerze cieszymy się z życia. Czy wtedy, gdy mądrość
słów mędrca trafia do nas, naszych planów i ostatecznie trwale do naszego życia. Czy tylko lub
dopiero wtedy, gdy ktoś bliski on Nas odchodzi, pełniej zastanawiamy się, w czym jest ukryty
prawdziwy sens życia ? Czy tylko w nas, czy też w całym naszym środowisku i w naszych
wspólnych planach. A może to tylko sentyment do naszej cywilizacji ?
Pamięć istnieje i zachowamy Cię, Jacku w Dobrej Pamięci. Zapamiętamy Jacka jako organizatora
spotkań dyskusyjnych o inwestowaniu i rynku kapitałowym, właściciela firmy i eksperta. Naszego
rówieśnika, ale nieco bardziej doświadczonego, polskiego przedsiębiorcy. Zawsze bywałeś
przedsiębiorczy, serdeczny i uśmiechnięty. Czasami zamyślony, jak na zdjęciu. Przekonywałeś, że
Nasi Rodacy nauczą się szybko planowania, programowania i inwestowania w gospodarce
rynkowej. Zwłaszcza na rynkach finansowych, a szczególne dwóch z nich - kapitałowym i
walutowym. Jeszcze tak niedawno, prawie wczoraj pytaliśmy Cię o nowe plany. Byłeś Tym, który
je miał, rozwijał i popularyzował i Tym, który cieszył się, że może wspólnie z nami je realizować.
Tak, jakbyś całe swoje życie wiedział, jak ważnym jest pamięć o ogrodach, człowieku i jego
marzeniach. Prawie od dwóch lat planowałeś zorganizowanie Internetowej Gry Inwestycyjnej, ale
zapamiętamy, że odchodząc nagle pozostawiłeś swoja koncepcję tej Gry w formie prezentacji w
Naszym Klubie i na stronie internetowej PTE, dla przyszłości i Naszej, Polskiej Młodzieży.
Gdy 8 lipca 2011 roku, w piątek godzinie 9.00 Wszyscy Zebrani na Nabożeństwie Żałobnym w
kościele pw. św. Karola Boromeusza w Warszawie towarzyszyłem Jackowi w Jego Ostatniej
Drodze do Rodzinnego Grobowca na Cmentarzu Powązkowskim, na Starych Powązkach
przypomniał się fragment wiersza i piosenki …..

„Daleka droga, przyjacielu, daleka droga…”
Cześć Twojej Pamięci,
(Andrzej Muszyński wraz współzałożycielami Klubu Przedsiębiorców i Ekspertów przy ZK PTE)

