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ZAMIAST KOMENTARZA: Idealizm w sprawie migrantów jest głęboko ludzki, empatyczny
i solidarny. Fajnie jest go przejawiać, kultywując wyobrażenie o własnej szlachetności i humanizmie. Realizm obrony granic (obawy i bezradność wobec przypuszczalnego olbrzymiego napływu uchodźców i tego wszelakich konsekwencji) jest twardy, prymitywny i egoistyczny. Myślę, że
dopóki konflikt tych dwóch postaw rozgrywa się nieco abstrakcyjnie we wnętrzu naszych wartości – to łatwiej nam (nic za to nie płacąc) hołubić obraz lepszych, wrażliwszych i moralniejszych
samych siebie. Życie prędzej czy później postawi nas wobec sytuacji ,,sprawdzam”. To chyba
jeszcze nie teraz. Na razie hipokryzją bywa epatowanie swoją etyczną wrażliwością i hipokryzją
jest ukrywanie swojego brutalnego egoizmu. Moja obłuda lepsza niż twoja.
(Pożyczone z profilu Piotra Pietuchy z FB)

Gigantyczny przekręt, czy źle trafiona inwestycja? Naiwna wiara w szybki zysk,
czy zaplanowane oszustwo? Afera Galerii Nowe Formy, mającej swoje korzenie
w Szwecji, którą stworzyła Polka, Joanna Segelström, obfituje w procesy sądowe.
Wierzytelności sięgają 2,5 miliarda koron, ponad 2000 osób jest poszkodowanych,
a właścicielka rozpłynęła się we mgle. Dopiero parę tygodni temu Interpol odnalazł ją
w Hiszpanii i została aresztowana.
NGP rozmawia z mecenasem Arturem Makuchem (z kancelarii Praetor & Lamblake w Sztokholmie), który reprezentuje pośredników inwestycji, jednocześnie
będących wierzycielami, w procesie który toczy się w Ystad. STRONA 2

takiej dzialalności gospodarczej, jaką była Timeless
Gallery.

Artystyczny
przekręt
Gigantyczny przekręt, czy źle trafiona
inwestycja? Naiwna wiara w szybki zysk,
czy zaplanowane oszustwo? Afera Galerii
Nowe Formy, mającej swoje korzenie w
Szwecji, którą stworzyła Polka, Joanna
Segelström, obfituje w procesy sądowe.
Wierzytelności sięgają 2,5 miliarda
koron, ponad 2000 osób jest poszkodowanych, a właścicielka rozpłynęła się
we mgle. Interpol szukał jej na całym
świecie. Wreszcie została aresztowana.
Joanna Segelström (lat 53) pochodzi z Wadowic,
ale w latach 90-tych poznała swojego męża Szweda
i przeniosła się do Trelleborga. Tutaj otworzyła galerię sztuki, która jednak nie przynosiła znaczących
dochodów. Już w 2012 roku Segelström była poważnie zadłużona, mówi się o niemal 500 tysiącach koron
zadłużeń kredytowych. Jaki ustalili dziennikarze, nie
mając szans na zaciągnięcie nowych pożyczek wpadła
na pomysł stworzenia piramidy finansowej opartej na
handlu dziełami sztuki.
Klientów kuszono atrakcyjnymi cenami dzieł
sztuki i bardzo wysokimi zyskami po ich sprzedaży.
Polegało to na tym, że Segelström oferowała klientom
zakup rzeźby i obrazów na okres od 6 do 12 miesięcy,
a później obiecywała, że je odkupi zapewniając inwestorów, że dostaną od 18 do 60% więcej niż zapłacili.
Ponad 2000 osób zdecydowało się zainwestować w tę
piramidę, wykładając od 50 tysięcy złotych do nawet
miliona. Klientom Segelström proponowano także, że
nie muszą odbierać dzieła sztuki, może ono pozostać
w galerii, by “nie fatygować inwestorów”. Większość
się na taki układ godziła.
Jak opisywał w Gazecie Wyborczej Michał Kokot
“w rzeczywistości w całej sprawie nie chodziło o
sztukę, ale kolejne transze gotówki. Część pieniędzy
była przekazywana kolejnym pośrednikom, którzy
wyszukiwali następnych inwestorów gotowych wyłożyć gotówkę na rzekomo atrakcyjne dzieła sztuki.
Jednak im mniej się ich z biegiem czasu zgłaszało,
tym więcej Segelström musiała wykładać na prowizje
dla pośredników oraz ich agentów, którzy dostawali
dodatkowe premie.
Piramida zaczęła się walić w 2016 roku, gdy
wspólnik Polki, Konrad W. z Gdyni, poinformował
Segelström, że będzie z nią współpracował poprzez
spółkę Clayrock zarejestrowaną na Cyprze. Wkrótce
okazało się, że w tej karuzeli finansowej pieniądze,
które miały wpływać do pośredników na prowizje,
zaczęły znikać. Jak ocenia szwedzki syndyk, Konrad
W. winien jest poszkodowanym pośrednikom łącznie
76 milionów złotych.
Zatrzymanych i podejrzanych jest więcej osób, syndyk w dalszym ciągu próbuje odzyskać należności.
Joanna Segelström wraz z synem Mikaelem (który
był jej prawą ręką w interesach) zniknęli i byli poszukiwani od paru lat przez Interpol. Zatrzymani zostali
dopiero niedawno, w październiku, przez hiszpańską
policję w Ayamonte, w prowincji Huelva.
Znając historie podobnych piramid i afer (by wymienić tylko Amber Gold, SKOK Wołomin, Finroyal)
warto zadać sobie pytanie, jak Polka z Trelleborga
potrafiła omamić tyle inwestorów? Ponoć miała “dar
przekonywania” i potrafiła zbudować magię przedsiębiorstwa, twierdząc, że dzieła sztuki z jej galerii
trafiała do prezydenta Baracka Obamy i brytyjskiej
rodziny królewskiej. Galerie Segelström były ponoć
bardzo szykowne i wypełnione dziełami sztuki. Wieli
zamożnych inwestorów dało złapać się na haczyk
szybkich i rentownych inwestycji, niektórzy zastawiali nawet swoje nieruchomości zbawieni możliwością
szybkiego zarobku...
Na razie prokuratura polska i szwedzka prowadzi
dochodzenie wobec pośredników Segelström, a syndykowi udało się na razie odzyskać zaledwie część
zaginionego majątku. Sprawa jest skomplikowana,
bo pośrednicy – będący również inwestorami – są z
jednej strony odpowiedzialni za piramidę, ale również
są poszkodowani.
W sądzie okręgowym w Ystad toczy się proces
przeciwko Polakom będącym pośrednikami piramidy. (NGP)
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Większość komentatorów mówi po prostu
o gigantycznym przekręcie.
Tak twierdzi syndyk. My jako przedstawiciel
prawny twierdzimy z pełnym przekonaniem, że
to nie był żaden „przekręt”, po prostu źle trafiona
inwestycja.
Wszystko ma jednak znamiona klasycznej
piramidy finansowej...
Powtórzę: tak twierdzi syndyk. I właśnie na podstawie tej argumentacji wystąpił do sądu o to, by
pociągnąć do odpowiedzialność między innymi
pośredników, których my reprezentujemy, a którzy
otrzymywali prowizję za złączenie inwestorów
z Timeless Gallery. Syndyk uważa, że oni powinni zwrócić tę prowizję do masy upadłościowej i
właściwie o to toczy się sprawa.

Artur Makuch i Magdalena Rapacewicz z kancelarii Praetor&Lamblake.
Foto: © Patrik Berg

Kto najbardziej stracił na tej inwestycji?
Ci, którzy zainwestowali pod sam koniec
działalności. Wpłacili pieniądze, za które nabyli
dzieła sztuki, ale już tych inwestycji nie odzyskali.

Akta sprawy można
czytać jak pasjonującą
książkę
NGP rozmawia z mecenasem
Arturem Makuchem (z kancelarii
Praetor&Lamblake w Sztokholmie),
który reprezentuje pośredników
inwestycji, jednocześnie będących
wierzycielami w procesie, który
toczy się w Ystad.
Kogo reprezentujesz w procesie, który toczy się
w sądzie w Ystad?
My w tym procesie reprezentujemy dziewięciu
pośredników, mieszkających w Polsce, których
zadaniem było umożliwienie zawarcia umów inwestycyjnych osobom, tzw inwestorom, które chciały
brać udział w tym finansowym przedsięwzięciu.
A jak oni zostali “zwerbowani”?
Angażował ich w głównej mierze tak zwany koordynator. To osoba, która też działała jako pośrednik,
ale był “w bliższym kontakcie” z Joanną Segelström. On działał głównie na terenie Polski i tam
szukał osób, które od lat prowadziły albo działalność
finansową, albo na przykład sprzedawały ubezpieczenia. Nie byli to przypadkowi ludzie, raczej
osoby, które miały jakieś własne kontakty i własnych
klientów. Koordynator przedstawiał im bardzo atrakcyjny układ finansowy, oni z kolei “sprzedawali”
to dalej swoim klientom, którzy gotowi byli w to
inwestować. Sami też inwestowali.
Brzmi jak typowa “piramida”... Dlaczego akurat
sprawa tych pośredników trafiła do sądu?
Szwedzki syndyk masy upadłościowej Joanny
Segelström i jej syna założył im sprawę o zwrot
otrzymanych prowizji. Łącznie w procesie, w
którym uczestniczymy jako prawni przedstawiciele pośredników, chodzi łącznie o około 350-400
milionów koron.
To tylko część
sumy, która
“wyparowała”...
W chwili ogłoszenia
upadłości firmy
Segelström, syndyk
wyliczył, że brakuje
około 2,5 miliarda
koron. To jedna z
największych sum
procesowych w
Szwecji czy nawet
w Europie związanych z upadłością
Zdjęcie Joanny Segelström z listu gończego Interpolu

Za co płacili?
Kupowali dzieła sztuki. Wyglądało to tak: osoba
taka kupowała na przykład rzeźbę za 100 tysięcy
koron, Timeless Galery Joanny Segelström gwarantowała, że na przykład za rok odkupi tę rzeźbę
za np 130 tysięcy koron. Inwestor nie musiał się
na to godzić i mógł zatrzymać zakupione dzieło,
ale jeśli się zgodził, to ona te pieniądze mu miała
wypłacić. Wychodzono z założenia, że wartość tego
dzieła sztuki po prostu wzrośnie o 30%. To jednak
oznaczało, że jeśli ona miała zwrócić dodatkowo 30
tysięcy koron, plus jeszcze opłacić prowizje pośrednikom, to musi zyskać kolejnych, nowych klientów,
którzy np wykupią tę samą rzeźbę za np 150 tysięcy
koron. Warto podkreślić, że układ ten sprawdzał się
bezbłędnie przez parę lat.
No... czyli swego rodzaju piramida...
Tak myśląc można stwierdzić, że każda działalność
finansowa jest piramidą. Gdy banki dają pożyczki,
to też działają na tej samej zasadzie. Skądś te pieniądze na nowe pożyczki trzeba wziąć.
Sprawa przypomina nieco aferę Amber Gold.
Rozsądek mówi, że w tego typu inwestycjach
nigdy nie można mieć gwarancji zysku.
To prawda. Ja nie reprezentuję Joanny Segelström
i jej syna, który był wspólnikiem w tym przedsięwzięciu. Ja reprezentuję tylko osoby, które
współpracowały z nimi. Syndyk sugeruje, że są one
współodpowiedzialne, że wiedziały od samego początku, że to „pęknie” i inwestorzy na tym stracą. A
w rzeczywistości było wręcz odwrotnie, co staramy
się udowodnić.
A dlaczego pękło?
Nie wiem dokładnie, ile było tak zwanych inwestycyjnych etapów. To znaczy, ile razy dochodziło do
transakcji kupno-odsprzedaż, kolejne kupno i tak
dalej. Na każdą kolejną inwestycję potrzeba było
wpływu kapitału. Nie tylko trzeba było wypłacić
“zysk” dla inwestora, ale także trzeba było płacić
prowizje – dla koordynatora, dla pośredników, no i
Segelström też musiała na tym zarobić. I wreszcie
trzeba było płacić też artystom za dzieła sztuki. Było
więc wiele ludzi, którzy musieli na tym zarobić.
Syndyk twierdzi, że od samego początku inwestycja
była skazana na finansową katastrofę.
W procesie, w którym uczestniczysz, stroną jest
syndyk?
Tak, a konkretnie masa upadłościowa Joanny
Segelström i jej syna. W prowadzeniu tych spraw
asystuje mi i udziela bezcennej pomocy Magdalena
Rapacewicz. Joanna Segelström i jej syn zniknęli i
przez długi czas nie wiadomo było, gdzie się ukry-

wają. Wysłane były za nią listy gończe przez Interpol. Dopiero
niedawno aresztowano ją i syna w Hiszpanii. Odniesieniem naszej
sprawy jest obrona ludzi, których syndyk pozwał o zwrot pieniędzy, pośredników i koordynatora wobec których, uważa ma szansę
na odzyskanie części wierzytelności.
Wy reprezentujecie 9 osób. Czy jest ich więcej, wobec których
wystąpił syndyk?
W sądzie w Ystad, gdzie sprawa jest prowadzona, jest około 20
pozwanych. Sprawami tymi zajmują się inne renomowane kancelarie, z którymi w pewnym zakresie współpracujemy, bo mamy po
części wspólny cel. Z tego co wiem, jest jeszcze jakaś sprawa w
Linköpingu i jedna w Malmö. Sprawami, którymi się zajmujemy,
prowadzone są od 2019 roku. Wcześniej zajmował się tym prawnik
w Malmö, ale został odsunięty od prowadzenia przez sąd – co jest
wydarzeniem dość precedensowym – zarzucono mu brak kompetencji. To naprawdę niezwykła sprawa, bardzo skomplikowana, akta
można czytać jak pasjonującą książkę.
Spraw o podobnym charakterze, gdy inwestorzy tracili pieniądze, było już wiele. Często zastanawiam się, czy epilog takich
spraw nie jest jednak karą za naiwność inwestorów?
Zapewne gdzieś jest granica między ludzką naiwnością, a poczuciem, że po prostu zostało się oszukanym. To sprawa trudna do
rozstrzygnięcia. Przecież poszkodowanymi są osoby, które ciężko
podejrzewać o naiwność: to są też prawnicy, ministrowie, ludzie na
bardzo wysokich szczeblach, również zajmujący się finansami. Z
pewnością tacy ludzie nie wdawali by się w inwestycje, które z góry
wyglądały by bezpodstawnie. Ogólnie można stwierdzi, że inwestycje z bardzo znacznym awansem w krótkim terminie, z zasady
zawsze wiążą się z dużym ryzykiem.
Czyli chęć szybkiego i dobrego zarobku przeważyła nad zdrowym rozsądkiem...
Na to musi każdy z inwestorów sam odpowiedzieć. Warto podkreślić jednak, że też wiele osób inwestujących zarobiło bardzo
znaczne kwoty.
Złośliwie można powiedzieć, że głównie Joanna Segelström...
Dlaczego sprawa toczy się w Szwecji, skoro poszkodowani są
głównie w Polsce?
Joanna Segelström mieszkała w Szwecji, w Trelleborgu. Przez
ostatnie dwa lata wiele w tej sprawie się nie wydarzyło, od czasu
gdy syndyk założył sprawę. Zastanawiano się, czy sąd w Ystad
jest właściwą instancją, czy nie było by bardziej właściwe prowadzić sprawę w Polsce, gdzie mieszkają pozwani. Ale sprawa o upadłość firmy Timeless Gallery ogłoszono w Szwecji. I tu mieszkała
Segelström.
Kto jest głównym winowajcą w tej aferze? Joanna Segelström?
My nie oceniamy kto jest winien i czy w ogóle można mówić o
winie. Występujemy jako przedstawiciele pośredników i koordynatora. Naszą rolą jest udowodnienie, że nasi klienci nie są winni
zwrócić do masy upadłościowej pieniędzy.
To chyba jedna z największych spraw, które prowadziłeś
do tej pory.
Olbrzymia sprawa, olbrzymi materiał do przeczytania, kilkaset akt. Wymagało to zupełnie przeorganizowanie pracy mojej
kancelarii. To łącznie 9 spraw. O olbrzymie pieniądze. Od samego
koordynatora – według syndyka mającego najlepszy wgląd w
sprawę przepływu pieniędzy – syndyk domaga się zwrotu 250
milionów koron. Sprawa skomplikowana, trudna, ale dla prawnika
bardzo pasjonująca.
Ocenia się, że zaginęło 2,5 miliarda koron, ile do tej pory udało
się syndykowi odzyskać?
Niewiele. 5 milionów złotych w gotówce, sztabki złota, dom Segelström, samochody w Szwecji i w Hiszpanii. Część dzieł sztuki,
które były przedmiotem inwestycji, została zabezpieczona w galeriach i innych miejscach w Polsce, w Szwecji, Hiszpanii i w USA.
Według syndyka mają one wartość znikomą wobec tego za ile były
sprzedawane inwestorom. To oczywiście też nas – jako obrońców
– różni od opinii syndyka, gdyż wszystko zależy, jak dzieła sztuki
należy wyceniać. W moim przekonaniu syndyk powołując się na
wycenę eksperta, myli się. Chodzi o to, że gdy odnosimy się do
współczesnych dzieł sztuki, które nie były wcześniej na rynku, to
można ich wartość ocenić jedynie na podstawie tego, za ile ktoś je
chce kupić. A nie za ile ktoś je wyceni. Czyli, jeżeli ktoś zapłacił
za rzeźbę np 150 tysięcy koron, to ona ma wartość 150 tysięcy.
Oczywiście, to nie oznacza, że drugi kupiec zapłaci tyle samo, a
może zapłacić nawet dwa razy więcej.
To chyba będzie argument, który w sądzie trudno będzie
obronić...
Tego nie wiem. Według mnie jest to argument logiczny i wsparty
opiniami zaciągniętymi od rzeczoznawców. Ale to oczywiście
tylko jeden z wielu elementów tego procesu.
Poszkodowanych inwestorów jest około 2000.
Tak, a wśród poszkodowanych inwestorów są także nasi klienci. Bo
będąc pośrednikami, sami także inwestowali i utrzymują roszczenia
do masy upadłościowej rzędu kilkunastu milionów złotych. Jest to
więc sprawa bardzo skomplikowana, o wielkiej złożoności.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: Tadeusz Nowakowski

Greta za Papieża?
Oto informacja, którą znalazłem w Internecie:
W niedzielę 31 października rozpoczął się szczyt klimatyczny (COP26) w Glasgow. Papież
Franciszek mimo zapowiedzi – nie zjawił się. Okazuje się jednak, że w Kościele były pomysły,
by Watykan reprezentowała… Greta Thunberg.
Papież Franciszek jest mocno zaangażowany w zieloną ideologię, ale na COP26 nie mógł się
pojawić. Kościół ostatnimi laty jest tak bardzo ogarnięty eko-szaleństwem, że pojawiały się nawet głosy, by papieża zastąpiła znana aktywistka – Greta Thunberg.
Szwedka co prawda nie ma żadnych kompetencji, by wypowiadać się na temat klimatu, ale
zasłynęła tym, że w imię walki z ociepleniem chodziła na wagary i teraz jest celebrytką w środowisku zielonych.
Na skandaliczny pomysł (Greta nie jest nawet katoliczką) wpadł jezuita – Thomas Rees. O
sprawie informował polski duchowny – ks. Dariusz Kowalczyk SJ : – Ks. Thomas Reese, jezuita,
zaproponował, aby fotel Papieża Franciszka, który mimo zapowiedzi nie pojawi się na światowym szczycie klimatycznym w Szkocji, zajęła Greta Thunberg, wyposażona w pełnomocnictwa
do reprezentowania Watykanu. I wszystko wskazuje na to, że nie żartował – napisał na Twitterze
zakonnik.
MD, Sztokholm

ANDRZEJ SZMILICHOWSKI

Z jesienną aurą
Czym jest empatia? Państwo polskie demonstruje właśnie na granicy z
Białorusią wyjątkowo bezlitosny przykład braku empatii. Czym, tak w
ogóle, jest empatia? Jest stanem ducha i ma stosunkowo krótką historię.
Ślady empatii odnajdujemy na Dalekim Wschodzie jakieś sześć wieków
p.n.e. Przed buddyzmem – bo w jego łonie zaczęto w tym kierunku
formułować myśli – chyba nikt nie sprecyzował znanej dziś powszechnie
acz rzadko stosowanej idei: Patrz na drugiego, jakbyś nim był. Jeśli coś
dzieje Jemu, dzieje się Tobie.
We współczesnym świecie buddyjskie przemyślenia brzmią, delikatnie rzecz ujmując, iluzorycznie. Rzeczywistość brutalnie stawia nas pod ścianą, bowiem wygląda na to, że świat nie został stworzony „przez Dobro jako dobry”. Fundamentami świata jest cierpienie, którego uniknąć
nie sposób.
Dlaczego tak jest, nie wiemy. Ale jeśli chcemy coś zmienić, musimy sami podjąć wysiłek,
który uczyni nas ludźmi życzliwymi bliźniemu i godnymi nazwania homo sapiens. Jednocześnie
dobrze uświadomić sobie gorzką prawdę, że od genetyki /DNA/ nie możemy oczekiwać żadnej
pomocy. Otacza nas ocean beznadziejności, a – my pomimo wszelkich spiętrzających się trudności – powinniśmy jednak zachowywać się przyzwoicie. Oto nie lada zadanie, obowiązek i „ciężar
na sumieniu”.
Świat wydaje się być /jest?/ sztuczny i bezlitosny. I jakby tego było mało, na dodatek obserwujemy go w momencie ostatniego stadium istnienia, tuż przed zniszczeniem i rozpadem na
bezimienną masę. To zaś, pomimo krańcowego dramatyzmu wizji, może niesie z sobą, może i
płoną, ale jednak nadzieję. Otóż „stare” nie może się już zestarzeć, może tylko ulec transformacji,
czyli przenieść się w stan spokojnego trwania poza czasem.
To, co napiszę teraz, zabrzmi niektórym jak poddanie się, jak oberporażka lub jeszcze gorzej,
– durnowatość, albowiem ja silnie wierzę, że prócz wszelkich innych zabiegów, czytanie może
uratować świat.
Nie czytając nic, nie pogrążając się w wyimaginowane światy autorów książek, tracimy zdolność do zabawy. Dydaktycznej zabawy w alternatywne istnienia i światy, balansowanie na granicy tego co jest, co mogłoby być, co się jeszcze nie wydarzyło i pewnikiem nie wydarzy, ale
całkowitej pewności to nie mamy.
Ludzie powinni dużo czytać! Powinni czytać jeśli nie dla czego innego, to dla swojego dobra! Czytać, tworzyć w wyobraźni zróżnicowane światy i żyć tam razem z ich bohaterami.
Pamiętam jakby to było dziś. Miałem wówczas czternaście-piętnaście lat, gdy któregoś dnia
wyszedłem z domu, spojrzałem wokół i zobaczyłem, zdumiony i przestraszony, świat jakbym
patrzył przez lornetkę z odwrotnej strony. Moje stopy były oddalone o milę, samochód przed
domem wydawał się zabaweczką, bryła kościoła budką telefoniczną, moja dłoń sięgała metry
w przód, a wszystko działo się w otoczce drgającego światła w atmosferze ultrarapid. Trwało to
parę dni, może tydzień, w szkole trzymałem się blisko ściany, w końcu jak przyszło, tak znikło.
Nikomu się nie przyznałem. Nie uwierzyliby, wyśmiali. Co o tym myślę dziś? Dziś pewnie,
jak i wówczas, by wyśmiali, ale co mi tam. Dziś mam twardszą skórę. Myślę, że znajdowałem
się, za „czyjąś” przyczyną, w alternatywnej rzeczywistości, że coś mi chciano zaproponować, w
jakąś stronę skierować. Wtedy nie zrozumiałem, że to może być rodzaj inicjacji. Zrozumiałem
dużo później, gdy przyszły inne znaki.
Już kończę. Ale zanim co, wrócę na moment do książek. Ludzie, których zauroczy czytanie w
wieku nastolatka/ki, będą czytać do końca życia, i staną się „więksi i lepsi”, będą mieć szersze
spektrum świadomości. Poza tym, żyjąc życiem innych ludzi, będą lepiej rozumieli i potrafili
cieszyć się ich radościami, będą współczuć i tak nauczą się empatii.
Każdy sposób rozumnego i życzliwego myślenia o bliźnim, ma boskie przyzwolenie i niesie
boską radość, a imię jego Empatia.
Andrzej Szmilichowski
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Grupa ProformArt

serdecznie zaprasza wszystkich pozytywnie
zakręconych Artystów i amatorów
tworzących dzieła większe lub mniejsze
do przyłączenia się do naszej grupy.
Malujesz, fotografujesz, rzeźbisz, tworzysz
w szkle ceramice etc – Daj znać o sobie!
Nie jest ważne gdzie w Szwecji mieszkasz.
Spotykamy się na codzień na Messenger
i co jakiś czas na ZOOM
oraz jak pandemia pozwoli w Realu.
Informacje o nas znajdziesz na stronach
www.proformart.se ,
https://www.instagram.com/proformart/
https://www.facebook.com/pages/category/
Art/ProformArt-413445089100331/
Napisz do nas dzisiaj :
proformart.kf@gmail.com
ProformArt.
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OD SZWEDZKICH WŁADZ

Nadal dbajmy o siebie nawzajem.
Źle się czujesz? Zostań w domu.
Zrób test, jeśli nie masz szczepienia.
Wspólnie utrzymujemy niską liczbę zakażeń.
Czytaj więcej na krisinformation.se
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Diety
Pandemia utrudniała nam socjalne kontakty poza spotkaniami pod chmurką. Obecnie,
gdy niemal wszyscy w naszym przedziale
wiekowym są podwójnie zaszczepieni,
zaczynamy ostrożnie zapraszać się
do domów na obiady lub kolacje. Ale
napotykamy nowe przeszkody, wzrost
nietolerancji czyli restrykcje pokarmowe.
Nigdy przedtem nie było tylu osób nie tolerujących cukru
mlecznego, laktozy lub białka zbożowego, glutenu. Medycyna
stale robi postępy odkrywając między innymi przyczyny owych
nietolerancji, wynikiem czego pewne potrawy im szkodzą.
Zapraszając gości trzeba wziąć to pod uwagę.
Cukrzyca jest znana od dawna. Zburzenia w wytwarzaniu insuliny powodują szkodliwy wzrost cukru we krwi po spożyciu
pewnych cukrów – głównie glukozy i sacharozy. Dla cukrzyka
gospodarze pieką niesłodzony sernik, ale nie jest on smaczny i
łakomy gość częstuje się słodkim sernikiem. Gospodarze nalegają, aby zabrał niesłodki sernik do domu i z grzeczności zmuszony
jest do tego.
Są również osoby, którym religia zabrania pewnych potraw, na
przykład wieprzowiny czy skorupiaków. Niektórzy jedzą mięso
tylko z koszernego uboju, który postronnym wydaje się barbarzyństwem. Na szczęście nikogo z naszych znajomych nie obowiązują tego typu ograniczenia.
Wegetarianie, inaczej jarosze, to zróżnicowana grupa.
Niektórzy nie jadają mięsa zwierzęcego, ale akceptują ryby, jaja i
produkty mleczarskie. Motywują swój wybór niehumanitarnymi
warunkami hodowli i uboju zwierząt. Ale nie przeszkadza im,
że ryby skazuje się na śmierć przez uduszenie. Panuje przekonanie, że wegetarianie odżywiają się zdrowiej, co ma wpływać na
korzystną sylwetkę. Teorię tę należy zmodyfikować, ponieważ
bywają otyłe wegetarianki.
Weganie, radykalniejsi w swych gustach, nie jadają żadnych
produktów pochodzenia zwierzęcego, czyli mleka, nabiału, jajek czy miodu. Główną rolę grają kwestie ekologiczne i etyczne.
Weganie ryzykują jednak, że w organiźmie powstaną niedobory budulców białka, aminokwasów. Większość z nich syntetyzujemy sami, ale pewne trzeba dostarczyć z zewnątrz. Rośliny
strączkowe są dobrym źródłem takich aminokwasów. Ciekawym
aminokwasem jest tryptofan niezbędny do syntezy hormonu
szczęścia, serotoniny. Czekolada jest bogata w tryptofan i dlatego poprawia humor u osób skłonnych do depresji.
Moja bratanica jest weganką. Powstał problem, kiedy chcieliśmy zaprosić ją na obiad na mieście. Długo szukałam odpowiedniej restauracji, aż w końcu znalazłam lokal o nazwie Glonojad.
Bratanicy prawdopodobnie by odpowiadał, ale ja musiałam natychmiast go opuścić ponieważ zaczęło mnie mdlić na widok
wegańskich dań.
Są potrawy popularne tylko w pewnych krajach. Szwecja ma
swojego fermentowanego śledzia o odrażającym zapachu. Są jego amatorzy, ale ja zachowuję dystans. Kiedy jeszcze mieszkaliśmy w wielorodzinnym domu, poczułam kiedyś na klatce schodowej i w korytarzu obrzydliwy zapach. Nie znając przyczyny
wąchałam podeszwy butów sądząc, że wdepnęliśmy w jakieś
paskudztwo, ale okazało się, że to sąsiedzi ucztują przy śledziu.
W Szkocji jada się haggis, duszone owcze podroby o smaku
zbliżonym do kaszanki, ale bez kaszy. Flaczki i bigos popularne są w Polsce. Kiedy pewien Polak z czułością opisywał smak
krowiego żołądka w rosole i jarzynach, Szwed nie potrafił zapanować nad twarzą, aby ukryć wstręt. Kiedyś za młodu po całonocnej sylwestrowej zabawie, nad ranem, podano bigos. Obecna
Francuzka stwierdziła: „Smak to sprawa gustu, ale to nie chce
przejść przez gardło”.
Niektórzy mają swoje prywatne preferencje lub awersje pokarmowe. Jeden z przyjaciół nie jada śledzi, ale nie ma nic przeciwko, aby wychylić kieliszek wódeczki tradycyjnie pity do śledzika.
Inny, widocznie po traumatycznych przeżyciach w dzieciństwie,
nie jada gotowanego szpinaku, ale toleruje go na surowo. Sałatkę
jarzynową zmuszona jestem podawać na trzy sposoby, tradycyjny z majonezem, drugi bez majonezu, a trzeci bez groszku i cebuli. Osobiście nie przepadam za buraczkami. Nie odpowiadają mi
smakowo i wizualnie. Farbują na buraczkowo wszystko co znajdzie się w ich pobliżu. Dwa razy do roku kupuję barszcz czerwony w kartonikach. Dodatek soku jabłkowego sprawia, że nie
posiada on charakterystycznego ziemnego posmaku. Doprawiam
go grzybkami i czosnkiem i konsumuję z przyjemnością. Ale za
każdym razem barszcz pryska, albo na kuchenne firanki albo na
obrus, a plamy są trudne do wywabienia. Ważna jest dla mnie
estetyka potraw. I dlatego delektuję się sushi. Jest to uczta dla
oka i dla podniebienia.
Nie łatwo jest przyjmować gości; najpraktyczniejszy jest bufet,
gdzie dla każdego znajdzie się coś smacznego.
Teresa Urban
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Wychowały mnie koty
syjamskie
Z przyjemnością i podziwem
przeczytałem zamieszczony
w numerze NGP (numer 495
z dnia 24.10.2021) przepiękny
esej pani profesor M. Anny
Packalén Parkman p.t. „Ślady
kocich łapek w świecie moich
lektur”. Tekst ten wywołał
u mnie wspomnienia.
Pani Profesor nie wspomniała wprawdzie
o bohaterze mojego dzieciństwa, wykreowanym przez Marię Konopnicką kocie Pimpusiu
Sadełko. Bardzo lubiłem tę postać. Pimpuś, jak
ja, nie lubił się uczyć, za to uwielbiał się bawić i
psocić. Ale to małe piwo.
Wspomniane w tytule Koty Syjamskie trafiły do nas, jako półdzikie, po likwidacji warszawskiego ZOO. Swego czasu obejrzałem w
telewizji polskiej wstrząsający film paradokumentalny o zagładzie w 1944 roku ZOO we
Wrocławiu. Przeczytałem też na ten temat artykuł w „Gazecie Wyborczej”. W filmie bezradny dyrektor ZOO ratuje tylko jedną małą
małpkę Kapucynkę. Bestialski rozkaz likwidacji zwierząt wydały władze wojskowe broniące Wrocławia, ówczesnej twierdzy Festung
Breslau. Chodziło oto, że na skutek bombardowań mogą się dzikie, niebezpieczne zwierzęta
uwolnić i zrobić dodatkowe szkody. Szalona i
beznadziejna obrona Wrocławia przed armią
radziecką nie miała sensu. Wojna już była przegrana i w zasadzie należało ograniczać straty.
Nie rozumiał tego Karl Hanke Gauleiter tego
terenu. Zły duch i inspirator tej beznadziejnej
obrony i likwidacji jednego z najlepszych na
świecie ogrodów zoologicznych.
Obrona Wrocławia była zgodna z wytyczną
Hitlera, który kazał bronić się wszędzie do ostatniego żołnierza czy nawet mieszkańca. Inaczej
było z Warszawą i jej ogrodem zoologicznym.
Wódz Naczelny Edward Rydz Śmigły opuszczając Polskę, w beznadziejnej sytuacji, polecił ogłosić Warszawę miastem otwartym. Nie
zgodził się z tym prezydent Warszawy, Stefan
Starzyński. Miał jakieś własne problemy rodzinne i kompleksy, i z własnej woli zarządził obronę Warszawy tak samo beznadziejną, jak wspomniana wyżej obrona Wrocławia. Skutkiem
tego było pierwsze, częściowe zniszczenie
Warszawy i zagłada warszawskiego ZOO.
Podobnie, jak później we Wrocławiu z tych
samych przyczyn, wymordowano niebezpieczne zwierzęta. W tym dumę warszawskiego ZOO

Słonicę Syrenkę, urodzoną w niewoli Słoniczkę.
We wspomnianym wyżej artykule z „Gazety
Wyborczej” autor słusznie rozczula się nad
przemiłym, popularnym Słoniem Bubi, którego
zastrzelono. Wojna wszędzie ma to samo imię.
Warszawskie ZOO współpracowało ściśle z
ZOO w Hamburgu, W czasie obrony Warszawy
dyrektor ZOO z Hamburga dr Berhard Grzimek
zwrócił się do Hitlera, by ten nakazał przerwanie ognia i umożliwienie ewakuacji wartościowych okazów z Warszawy do Hamburga.
Hitler, który zwierzęta kochał bardziej niż ludzi,
na to się zgodził.
Ocalały tylko małe zwierzątka, które w swojej willi przechował dyrektor Jan Żabiński.
Wspomniane w tytule koty syjamskie zabrała
do swoje domu ich opiekunka. W czasie okupacji ludzie przede wszystkim dzielili się na
zaradnych i niezaradnych. Do tych drugich należała opiekunka wspomnianych Kotów. A mój
Ojciec odwrotnie – należał do tych pierwszych.
I odkupił od Pani Opiekunki wspomniane Koty.
Koty zamieszkały u nas na Mokotowskiej.
Później przebyły razem z nami cała Odyseję.
Z Warszawy poprzez Milanówek, Kraków,
Lusinę, ponownie Kraków do Sopotu. Było to
para Filip i Magda. Po śmierci Filipa w Sopocie,
Magda wyjechała do Podkowy Leśnej, gdzie
zaginęła.
Tak, jak Psy dzielą się na Psy i Jamniki, tak
Koty dzielą się na Koty i Koty Syjamskie. Te
pierwsze bez względu na ubarwienie czy jakość futra, mają zbliżony charakter. Natomiast
Syjamskie przeciwnie. Mają swój charakter,
swoją hierarchię i swoje poczucie wartości.
Filip uznawał tylko mojego Ojca, któremu nawet czasem siadał na ramieniu. Resztę domowników lekceważył. Nie lubił dzieci i poufałości.
Mnie kiedyś rozorał oba policzki. Magda zaś
zaprzyjaźniła się z moją Mamą i chodził za nią,
jak to się głupio mówi, jak pies. Filip był tzw.
włóczykijem, szczególnie w Milanówku, wychodził z domu i wracał czasem po paru dniach.
Kiedyś wrócił i Magdy w domu nie było, gdy
wróciła ze swego spaceru, to zagonił ją do jakiegoś rogu i bił ją łapami po twarzy.
Takie przykłady dały mi te Koty. W późniejszych latach poznałem jeszcze Koty Norwesko
– Leśne, które też różnią od „normalnych”. Ale
to już całkiem inna historia, jak pisał Kipling.
Tak przy okazji: Kipling napisał opowiadanie
o Kocie, który chodził swoimi drogami. Tego
znanego Kota, Pani Profesor też pominęła, a od
niego przekorny Stanisław Mackiewicz przyjął
swój literacki pseudonim Cat.
Ludomir Garczyński-Gąssowski

PRACA
Polskojęzyczna, sztokholmska,
firma księgowo-podatkowa
poszukuje współpracownicy.
Wymagane warunki:
znajomość szwedzkich przepisów, umiejętność
składania deklaracji do SKV.
Podania z wysokością oczekiwanego wynagrodzenia
oraz krótkie CV
proszę przesyłać na adres:
gazeta.ngp@gmail.com

Kino germańskie?
W latach 2009-2019 ukazała się w Polsce 4-tomowa
historia kina, autorstwa i w redakcyjnym opracowaniu
licznej grupy filmoznawców uniwersyteckiego chowu
ostatniego półwiecza. Niektórzy autorzy, specjaliści w
zakresie różnych kinematografii narodowych, opublikowali w jednym lub paru tomach całość tekstów, rozproszonych w owych 4-ech tomach, bądź nawet ich pełniejszą wersję. Podejmiemy tu próbę opisu i oceny dwóch
takich przedsięwzięć, dostępnych niżej podpisanemu.

Przypadek sprawił, że oba te opracowania można zmieścić w pojęciu
“kina germańskiego”. Przybyłe z Azji
plemiona indoeuropejskie, posługujące
się takimiż językami, niekiedy zwane
też w węższym zespole indogermańskimi, przetrwały m.in. w państwach
w całości lub części posługujących
się różnymi dialektami niemieckimi,
a także w spokrewnionych językowo Holandii, części Belgii, Wielkiej
Brytanii i 4 państwach skandynawskich. Pokrewieństwa są też widoczne
w germańskiej i nordyckiej pogańskiej
religii i mitologii.
Wracając do współczesności zauważyć trzeba, że dwa tomy Andrzeja
Gwoździa również dotyczą w pewnym
stopniu kilku państw niemieckojęzycznych, RFN i NRD, a także (w latach
1938-45) Austrii. Tu najciekawszy
wydaje się motyw zmagania się przez
kulturę w ogóle i kinematografię/sztukę
filmową w szczególności, z dziedzictwem panujących tam systemów totalitarnych: hitlerowskiego w Niemczech
i Austrii do r. 1945 i komunistycznego
w NRD do 1989. O ile trudno mówić
o otwartym buncie filmowców czy artystów w III Rzeszy, to jednak miały
miejsce próby zliberalizowania filmu
w NRD, najczęściej jednak duszone w
zarodku cenzuralnym zakazem.
Oczywiście, w żadnych z państw
niemieckich nie rozliczono się w
pełni z hitlerowskiej przeszłości, na
Wschodzie zasłaniając się mitem antyfaszystowskiego ruchu oporu, na
Zachodzie zaś ulegając “konieczności”
zwarcia szeregów wobec czerwonego
niebezpieczeństwa. Procesy te bada
wnikliwie Andrzej Gwóźdź ograniczając swój przedmiot do filmu dźwiękowego, od ostatnich lat Republiki
Weimarskiej, poprzez III Rzeszę i aż
po opis produkcji filmowej w podzielonych Niemczech.
Ideologia narodowego socjalizmu
wspierała się argumentami rasizmu,
gdzie ideał widziano w nordyckim typie wysokiego, błękitnookiego blondyna. Nie odpowiadała temu uroda

Hitlera ani Goebbelsa, zaś najbardziej
typowych Nordyków, tj Norwegów,
potraktowano okrutnie, pod kierunkiem
namiestnika Terbovena i szefa marionetkowego rządu Vidkuna Quislinga.
A właśnie “kino nordyckie” jest tematem obszernej książki Tadeusza
Szczepańskiego, omawiającego rozwój
sztuki filmowej w pięciu państwach
skandynawskich na przestrzeni lat 1896
– 2000.
Ale za Opus magnum Szczepańskiego – i tak już pewnie pozostanie –
uważana jest powszechnie monografia
“Zwierciadło Bergmana”, praca habilitacyjna autora, kilkakrotnie wznawiana. Autor jest oczywiście w swoim
prawie, opierając na tej pracy pewne
części “Kina nordyckiego”, co sam
otwarcie przyznaje. W efekcie postać
twórcy “Persony” kładzie się głębokim cieniem na całym kinie skandynawskim. Może tylko z wyłączeniem
kina niemego, choć właśnie stamtąd
Bergman wydobył Victora Sjöströma
powierzając mu ostatnią rolę w “Tam,
gdzie rosną poziomki”. Bez Bergmana
film szwedzki byłby na pewno o wiele uboższy, co widzieliśmy w latach
jego wymuszonej aferą podatkową
emigracji (a także później), i to mimo,
że pozostawił w kraju grupę wiernych
współpracowników, w tym aktorów debiutujących jako reżyserzy.
Struktura trzech omawianych tu książek jest chronologicznie podporządkowana okresom ustalonym w 4-tomowej
historii kina (film niemy, klasyczny,
nowa fala, koniec stulecia). Andrzej
Gwóźdź porządkuje tu jednak o wiele
większy ilościowo dorobek filmu niemieckiego, proporcjonalny do populacji. Stąd w Skandynawii łatwiej było
wyodrębnić osobne portrety kilku wielkich: Sjöströma, Dreyera, Bergmana,
von Triera, gdy w Niemczech
Fassbinder, Herzog, Schlöndorff,
Wenders et consortes współistnieją
obok siebie na równych prawach. Tom
“Zaklinanie rzeczywistości” (II wyd.)
zawiera w dodatku sporą analogię tekstów innych autorów, a takich wartościowych uzupełnień nie można wykluczyć przy ewentualnej reedycji “Kina
na biegunach”. Ta książka nie wykracza jednak poza początek lat 1990.
(zjednoczenie Niemiec). Skromniejsza
objętościowo praca Szczepańskiego
wychyla się poza te limity w obu kierunkach: kino nieme i kino schyłku
wieku. Szczególnie ta ostatnia część
dowodzi znakomitej orientacji autora
w aktualnej sytuacji filmu skandynawskiego i wydaje się osiągnięciem na
polskim terenie nieprześcignionym.

Posiani przez wiatr
Nie jestem realistą. Nie jestem nim. Moją ambicją nie jest opisywanie świata
takim, jakim większości wydaje się być. Nie przeczę rzecz jasna, iż Wiedeń
jest i leży w Wiedniu, że istnieje Sztokholm, wsie na Kaszubach, Wyspy
Wielkanocne. Mój nie-realizm polega nie na zaprzeczeniu oczywistościom,
tylko na ich rozwinięciu, na zaglądaniu za boski horyzont, jeśli można tak
odważnie powiedzieć.
Wszystko, co uważamy za oczywiste, naturalnie istnieje. Tak jak i czas, do którego przywiązujemy przesadnie wielką wagę. Podobnie dzieje się z logiką i celowością działań, jak także z naszymi pomysłami na życie: bogacenie się i urządzanie
siebie, albo i kogoś. (Już ja go urządzę!).
To wszystko istnieje, ale nie jest ani jedyne, ani najważniejsze. To są tylko rachuby, prześlepienia, złudzenia, ironie wskazujące na pozorność „tego wszystkiego”, tylko... Tylko, że realista takiego odwrócenia proporcji nigdy by nie kupił.
Tak jakby nie przystał na akceptację idei czasów i światów równoległych, albo
zaświatów, z którymi można by notabene się porozumiewać.
A to jest możliwe. Zawsze istniała i istnieje nadal możliwość porozumienia między czasami, światami, epokami. Mam na myśli porozumienie między rozumnymi
istnieniami – jakiej by nie były – fizycznej czy duchowej „konsystencji”. Polacy
w zaświatach rozmawiają z Indianami bez problemów językowych, kontaktują się
z XV-wiecznymi góralami, choć w realnym języku nic a nic by z dzisiejszej polszczyzny nie zrozumieli. Wszyscy wszystko pojmują, bo taki jest mega porządek
tego, byłych i przyszłych światów.
Niestety, prawda, codzienna brutalna prawda, inna jest, nie jesteśmy w stanie
jej zmienić, ani uniknąć. Historia ma w porządku dziennym i na stałe wpisane
tortury, rzezie, bomby, samobójstwa, w ogóle cierpienie. Ale jednak góruje nad
tym wszystkim – i ja w to wierzę – przekonanie, które z trudem, ale jednak się
przebija: Wpisane w człowieka poczucie dobra.
No i pięknie. Pan Bóg stwarza, wciąż i wciąż stwarza, dziewczynę i chłopaka.
A po każdym przeanieleniu następuje przeczłowieczenie i da capo: jabłko, wąż,
Ewa, Adam...
Gdybyż to była prawda! Ale nie jest. Fantazja, albo coś w rodzaju nieudolnego
raczej poszukiwania. Albowiem zaprawdę powiadam wam, tak jak nie było początku, tak żadnego końca nie będzie, jest tylko stały przepływ dobrych energii.
Dobrych! Nawet z Piekła, jeśli tam trafisz, można się wydostać.
A śmierć? Cóż śmierć? Jest tylko zaledwie jedną z wielu form emigracji, gdzie
– jak wierzył wielki Emanuel Swedenborg – zaprząta wiele naszej uwagi to, co
pozostawiliśmy „na ziemi”.
Świat jest w gruncie rzeczy jasny, przejrzysty, łagodny i pełen dobrych chęci
porozumienia. Jest w nim mądrość, jest dobro, jest dużo humoru. W ogóle jest
świetnie, byle tylko przy pojednaniu była zachowana odpowiednia kolejność. Po
pierwsze z samym sobą, następnie z bliźnim, potem ze śmiercią i zaświatem, a na
końcu, jeśli ktoś ma taką potrzebę, także z Bogiem.
Czy możliwe, że wszystko, życie, zmyślone jest? Trudno powiedzieć, ale chyba
tak. Życie może być snem, który śnimy. Śnimy, aż w końcu wyśnimy do końca nie
zastanawiając się, czy miało jakiś sens. Posiani przez wiatr, zebrani przez wiatr.
Taki jest człowiek, poprzez wieki wieków dumny, że żyje przez chwilę. Piękne
słowa Alberta Camus niestety niewiele nam wyjaśniają, ale dają choć przez chwilę
szerszy oddech. Pytanie: czy stać nas na cokolwiek więcej?
Andrzej Szmilichowski

NIEDZIELA
5 GRUDNIA
OD 10 DO 15

Aleksander Kwiatkowski
Andrzej Gwóźdź: Filmy niemieckie i ich
historie. 1. Zaklinanie rzeczywistości
- 1933-1949. 2.Kino na biegunach 19491991, Wrocław 2020, Gdańsk 2019
Tadeusz Szczepański: Kino nordyckie.
Pierwsze stulecie, Łódź 2021
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Renatka
Trzeba do Renatki. Już pewnikiem
na niego czeka. Och, żeby tak było!
Tak było jeszcze w ubiegłym roku.
Od rana wtedy czekała, słała kolejne esemesy. Sięgnął po telefon, by
przywołać taxi service, jak przeczytał na wizytówce. Renatka spała. W
każdym razie oczy miała zamknięte.
Nie zareagowała, kiedy usiadł na
kraju łóżka. Położył rękę na jej dłoni. Nie drgnęła. Chyba jednak spała.
Ni stąd ni zowąd, napłynęły obrazy
ze wspólnej wyprawy przed laty.
I Piotr był z nimi.
– Jedziemy do Silesia Center. Będzie tam Paris
Hilton! – Paweł świetnie ten moment pamięta.
Przyjechał do niej wtedy z Piotrem.
– Kurcze, nawet prezentu nie mam… – Piotr przeżywał spotkanie z Renatą po latach.
– Nie martw się. Pomyślałem i o tym. Mam dwa
jedwabne szale z Indiska. Jeden będzie od ciebie.
Renatka uwielbia chusty o intensywnych barwach. Co
dzień inny szal na ramiona, inna chusta na głowę. Co
zrozumiałe zwłaszcza teraz, kiedy włosy jej wypadły.
Pamięta, jak czekała na łóżku szpitalnym, ponoć
każdej przychodzącej pielęgniarce obwieszczała,
że wybiera się z bratem na spotkanie z Paris Hilton.
Piotr, głupi, pytał, po co oni tam jadą. Zapewniał, dureń, że to czysta szmira.
– Jak to po co?! Paris Hilton tam będzie – tłumaczył
Piotrowi spokojnie, żeby przygotować go do tej wycieczki, zanim zajdą do Renatki.
– Celebrytka number one. Wydarzenie jak diabli.
Połowa Śląska tam pielgrzymuje, żeby zobaczyć
Madonnę od Zakupów. Poza tym Renatka lubi ładne
rzeczy, soczyste kolory, piękną formę, modę, nowe
kreacje. Zwłaszcza torebki i buty zgrabne To jej azyl.
Rysuje sobie czasem piękne rzeczy. Przywożę jej różne katalogi, magazyny, tekstu w nich mało, za to fotek
pięknych akcesoriów mody po zbóju. Tylko dizajn ją
jeszcze bawi. Paris Hilton to księżniczka z jej bajki,
która przybyła – co niepojęte – do Miasta Czarnego!
Człowieku! Ciulu! Muszę to dla niej zrobić!
Paweł pamięta, że kiedy dojeżdżali pod szpital,
Piotr coraz głębiej zaciągał się powietrzem słynącym
ze złej reputacji.
– Masz, weź miętusa, zioniesz piwskiem – poradził
mu.
Szli długim korytarzem, mimowolnie zaglądając do
kolejnych sal. Paweł nawykł do widoku wyblakłych
twarzy, nieruchomych postaci spoglądających z rezygnacją w okno, pacjentów prowadzących wieszak
z kroplówką. Dla Piotra była to nowina. Paweł nagle
skręcił i wszedł do sali. Piotr za nim.
Na wózku, pod oknem siedziała drobna kolorowa
postać z przymkniętymi oczami. Na głowie miała chabrową chustę upiętą w turban, wrzosowy szal w śmiałe wzory okrywał jej korpus. Chwyciła brata za ramię,
przyciągnęła do siebie. Drugą rękę wyciągnęła ku
Piotrowi i chwyciła jego dłoń. W milczeniu trzymała ich za ręce, spuściła oczy, jakby w zawstydzeniu.
Milczeli dłuższą chwilę. Paweł schylił się i uściskał
siostrę. Potem Piotr nachylił się nad nią. Przytuliła się
do jego brzucha, objęła ramionami.
Paweł spoglądał na nich, nieoczekiwanie przypominając sobie scenę w ich domu rodzinnym, kiedy
oboje figlowali, nie wiedząc, że on to widzi. Renia
stała w oknie, z łokciami na poduszkach ułożonych
na parapecie. Gapiła się na życie ulicy, zwyczajem
miejscowych kobiet. Może się wydarzy coś niespodziewanego, coś, co ją zaintryguje. Choć, po prawdzie, chodzi o coś innego. O potwierdzenie, że żadnej
niespodzianki nie ma. Że wszystko wokół jest wciąż
takie samo. Czyli jest tak, jak ma być.
Reszta zdarzenia potoczyła się wartko. Oto Renia
w oknie, od tyłu zachodzi ją Piotr, staje za grubym
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storem, niewidoczny z ulicy. Ona jest mu powolna, choć zgoła nieporuszona. Stor zaczyna falować.
Renatka, nadal nieporuszona, tylko oddech szybszy,
spogląda na kolejkę po mięso do rzeźnika w kamienicy na przeciw. Paweł próbuje przypomnieć sobie, kiedy nakrył ich na tym występku. Tak, to był rok Pański
1975. Choć równie bezpański, jak i poprzednie. Ktoś
krzyknął z ulicy: „Dowieźli!”. Matka wybiegła z domu. Do dziś nie wiedzą, że Paweł ich wtedy widział,
przekonani, że śpi. On zaś patrzył na ich ekscesy,
odbijające się w lustrze w stołowym, z wyrka przez
uchylone drzwi kanciapy.
adnych wspomnień. Musi skontaktować się
z Piotrem. Choć nadal nie wie jak. Nachylił
się nad łóżkiem. Renatka wyglądała na głęboko śpiącą. Delikatnie głaskał jej ramię. Liczył, że
za chwilę otworzy oczy, uśmiechnie się szeroko, dobrodusznie, jak to dawniej zwykła czynić. Ech, ta dobroduszność Renatki...
Potrafiła zachwycić się byle czym, i to momentalnie. Nie wyłączając męskiego czaru. Kiedyś Piotr wyznał mu po pijoku, że w Renacie jest coś niebywałego.
Nawet sprośności w jej wydaniu są niewinne, chociaż
poniekąd rozpustne. Ona cała, w swojej niepojętej
spontaniczności, jest jakaś taka niewinna. Równie
żarliwie kochała się i modliła. Potrafiła płakać i śmiać
się na przemian. Oczywiście, kto mógł, kiwał ją na
różne sposoby.
Nie pomagały przestrogi matki. Opamiętała się dopiero, kiedy poroniła, a potencjalny ojciec zniknął.
Oddała się modlitwie. Chciała pomagać w hospicjum,
nie wyszło. Pracowała jako wolontariuszka w parafii.
Królowa życia panicznie bała się umierania. Bo nie
śmierci. Tej nawet pragnęła. Wiedziała, że tamten
świat lepszy będzie od tego.
Po pierwszej chemioterapii do nikogo się nie chciała odzywać. Zacięcie milczała i unikała ludzi. Po
drugiej było nieco lepiej, choć fizycznie była jeszcze
słabsza. Ale i pogodna na nowo, chyba pogodzona z
losem. Tak Paweł tłumaczył sobie jej nagły powrót do
ostrych kolorów, pięknych rzeczy, jej na nowo okazywany zapał do witryn sklepowych, katalogów, reklam,
do całej tej ładności świata, jak sama to nazywała.
Renatka otworzyła oczy, podniosła rękę, zatyczka
na palcu wskazującym poszybowała w górę, napinając podpięty przewód prowadzący do aparatury nad
łóżkiem. Uśmiechnęła się do brata. Tkliwie. Choć był
to skromny uśmiech. Paweł, uradowany, pocałował ją
w czoło. Mokrą szmatką leżącą w kasetce na stoliku
przetarł jej twarz.
– Odpoczywaj, nabierz sił, wkrótce znów cię wezmę na wycieczkę.
Usłyszała, że mówi to wesołym tonem. Próbowała
chwycić jego dłoń, pomógł jej w tym. W milczeniu
wpatrywała się w brata. Przymknęła powieki, trzymając nadal Pawła za rękę.

Ż
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amięć tamtejszego zdarzenia z Boginią
Shoppingu nie opuszczała go nadal.
Napływały kolejne sceny. Z tarasu w Silesia
Center oglądali mrowie ludzi stłoczonych w głównym
holu. Paris Hilton zmaterializowała się nagle zebranym, w dostojnej pozie zjechała po ruchomych schodach. Renatka zaklaskała z radości. Bóstwo ucałowało Śląską Ziemię i powiedziało, że lubi Londyn, lubi
Riwierę, a teraz polubiło Polskę. Zjadła kawałek białej
czekolady, popiła coca-colą. Tłum klaskał, las telefonów uwieczniał tę chwilę. Pierwsza Dama Komercji
opuszkami palców dotknęła swego autografu wygrawerowanego na mosiężnej tablicy. Pokołysała tyłeczkiem, poruszała nóżką, napstrykała ludziom fotek
swoim iphonem, który wyjęła z różowego etui.
Wszystko to trwało raptem parę minut. Podpisała
się niektórym wielbicielom i zniknęła równie szybko, jak się pojawiła. Gość w berecie, stojący z boku
i mlaskający znacząco co chwila, rzucił ze złością:
„Ta to już mioła więcej chu*** w dupie niż jo nudli w
zupie”. Otoczenie zawyło ze śmiechu.
Renatka zaczęła płakać. Szybko ją stamtąd wywieźli. Twarz schowała w ramionach, nie przestając
szlochać. W aucie, w drodze do szpitala, wręczyli jej
przywiezione ze Szwecji szale. Renata osuszyła łzy,
przywdziała nowe kolory, twarz jej wypogodniała.
Pocałowała obu dżentelmenów w policzki i chwyciła
mocno ich dłonie. Jechali przez miasto, które akurat
przemierzał Woody Allen ze swoim zespołem. Ale
kto by to zauważył.
Zygmunt Barczyk

Fragment nowej książki
“Stworzeni do losów szczęśliwych”,
która ukaże się w 2022 roku.

STAN
WOJENNY
13/12/1981
GENEZA (cz.2)
CASUS BELLI czyli PRETEKST
Zaczyna się „Karnawał Solidarności”. Procesy zachodzące w Kraju
wyzwoliły ogromne pokłady nadziei
i energii społecznej. Proces „odnowy” docierał do prawie wszystkich
istniejących instytucji, stowarzyszeń
i środowisk. Spontanicznie powstawały nowe niezależne organizacje.
Zakładać je zaczęli rolnicy, studenci i uczniowie.
Wyrażały one aspiracje społeczne i polityczne wielkich grup społecznych. W obu obszarach ignorowano
cenzurę, ustanawiając de facto wolność słowa i wypowiedzi. Ferment objął także partię, z której masowo występowały tysiące osób. Powstaje Niezależne
Zrzeszenie Studentów (NZS) i 18-19 października
w Warszawie następuje ogólnopolskie spotkanie delegatów Komitetów Założycielskich NZS. Walka
o rejestrację zrzeszenia trwała do lutego 1981 roku.
Dopiero w wyniku strajków studenckich, szczególnie w Łodzi, ówczesny rząd zgodził się na rejestrację
Zrzeszenia, która miała miejsce 17 lutego 1981 r. Ten
kompromis musiał być dla władzy niezwykle uciążliwy, o czy świadczył fakt, że NZS był pierwszą organizacją, która została zdelegalizowana po wprowadzeniu stanu wojennego (5 stycznia 1982 r.). Organizacja
obok działań typowo pro studenckich, związanych
między innymi z postulatami reformy szkolnictwa
wyższego, zajmowała się także wspieraniem działań
“Solidarności” w wymiarze politycznym. Zrzeszenie
było jedyną organizacją w PRL niemającą, pomimo
olbrzymich nacisków, osobnego zapisu w statucie o
przewodniej roli PZPR ani o „przyjaźni ze Związkiem
Radzieckim”. Taki punkt znalazł się nawet w statucie
NSZZ „Solidarność”.
Rząd nie zawsze jednak przestrzegał zawartych
porozumień. Władze w dalszym ciągu utrudniały w
wielu miejscach tworzenie struktur „Solidarności” i
przeciągały rejestrację Solidarności. KKP ogłosiła na
3 października 1980 r. strajk ostrzegawczy. Mimo iż
wzięły w nim udział tylko wybrane zakłady, ukazał on
potęgę nowego związku. Nie powstrzymało to jednak
władz przed kolejną prowokacją. 24 października Sąd
Wojewódzki w Warszawie zarejestrował Niezależny
Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” dokonując jednocześnie zmian w statucie, dopisując w
nim uznanie przez związek kierowniczej roli partii
komunistycznej oraz ograniczając prawo do strajku.
Zmiany te nie zostały zaakceptowane przez kierownictwo „Solidarności”, domagano się rejestracji statutu w pierwotnym kształcie. Gdyby to żądanie nie
zostało spełnione, zapowiedziano strajk generalny.
Ostatecznie zawarto kompromis i 10 listopada 1980 r.
Sąd Najwyższy zmienił decyzję sądu wojewódzkiego,
przywracając zapisy dotyczące strajków, natomiast
kwestię uznawania konstytucyjnego porządku PRL
(w tym „przewodniej roli” partii) przeniesiono do
załącznika do statutu. Wkrótce związek liczył niemal

10 mln członków a organizacje związkowe powstały
w olbrzymiej większości przedsiębiorstw i instytucji.
Władze nie dopuściły tylko do powołania komitetów
założycielskich Solidarności w Wojsku Polskim i
Milicji Obywatelskiej.
Ostatnie miesiące 1980 r. były bardzo ciężkie. W
peerelowskim systemie dyktatury, który oparty był
na całkowitym monopolu władzy politycznej i ekonomicznej, odstąpienie od tej zasa6dy było równoznaczne z rozsadzeniem całej konstrukcji od środka i
rozkładem mechanizmu gospodarczego, co powoli się
realizowało. Gospodarka stawała się coraz bardziej
niewydolna, zwłaszcza w dziedzinie zaopatrzenia
ludności w artykuły pierwszej potrzeby. Zaznaczył
się dalszy spadek dostępności mięsa i jego przetworów, ale również kurcząt, ryb, konserw, jaj a nawet
serów. Ludzie żądali poprawy jakości życia i większej
ilości towarów, przede wszystkim mięsa. Co więcej,
sami domagali się wprowadzenia reglamentacji. Rada
Ministrów zdecydowała się więc pójść za „głosem ludu” i 28 lutego 1981 r. podjęła uchwałę, że od 1 kwietnia w całym kraju produkty mięsne, a także masło,
mąka, kasza, płatki zbożowe i ryż będą dostępne tylko
na kartki. W sierpniu do listy towarów reglamentowanych dołączył proszek do prania, w październiku
podstawowe artykuły dla niemowląt. Czasami reglamentacja na dany towar była wprowadzana tylko na
określonym obszarze, tak jak było początkowo np. z
alkoholem, papierosami czy nawet butami. Później
rozciągnięto reglamentację na cały Kraj. W efekcie
kartki i tak dużo nie zmieniły, bo żywności i produktów do podziału było za mało. Doprowadzało to do
kolejnych protestów i strajków. Niezadowolenie narastało. Zakładowe i regionalne struktury „Solidarności”
próbowały wprowadzać zaopatrzenie i dystrybucję towarów dla swoich członków. Władza nie nawykła do
tego rodzaju społecznych inicjatyw, a przestraszona
mogła w każdej chwili zmienić postawę na konfrontacyjną. 23 lipca 1981 w związku z chronicznymi brakami w zaopatrzeniu, władze zmniejszają dodatkowo
przydział reglamentowanego mięsa. 30 lipca 1981 roku przez większość dużych polskich miast przechodzą
marsze głodowe na znak protestu przeciw brakom w
zaopatrzeniu. Doprowadziło to do trzydniowej blokady centrum stolicy, a także dwugodzinnego strajku ostrzegawczego w regionie Mazowsze. Napiętą
atmosferę potęgowały pogłoski, iż władze celowo
ukrywają żywność, by pogorszyć nastroje społeczne.
Na przełomie listopada i grudnia 1980 roku zaczęły
dochodzić informacje z zachodnich radiostacji o zaostrzeniu kursu w Moskwie i możliwości interwencji.
5 grudnia wywiad amerykański donosi o koncentracji 18 dywizji radzieckich nad granicą Polski. Miały
temu służyć rozbudowane manewry wojskowe na
zachodnich terenach ZSRS przy granicy z Polską.
W podobnym tempie odbywały się „przygotowania”
do ćwiczeń wojsk NRD, które zakończono 7 grudnia 1980 r. Minister obrony Czechosłowacji nakazał
zakończyć przygotowania do 6 grudnia. Dokonano
rekonesansu ważnych obiektów na obszarze Polski,
opracowano szczegółowe plany działania, a dowódcom jednostek doręczono dokumenty precyzujące ich
zadania. Wojska Układu Warszawskiego były w pełni
przygotowane do interwencji co przypominało analogiczną sytuację przygotowań do sowieckich działań
na Węgrzech w 1956 r. i w Czechosłowacji w 1968 r.
Wrażenie grozy potęgował fakt, iż w tym samym czasie, 5 grudnia 1980 r. w Moskwie zebrali się przywódcy państw Układu Warszawskiego, by debatować nad
sytuacją w PRL. Państwa komunistyczne obawiały się
efektu domina, stąd też naciski na sowiecką inwazję
w Polsce, zwłaszcza ze strony naszych południowych
i zachodnich sąsiadów. Wywołało to zaniepokojenie
władz amerykańskich, przekonanych o możliwości
sowieckiej interwencji w Polsce. Prezydent Stanów
Zjednoczonych Jimmy Carter zdecydował się w tej
sytuacji na nietypowy krok - wystosował bardzo ostre
pismo do Leonida Breżniewa, grożące mocnymi retorsjami ze strony amerykańskiej w przypadku inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Polskę. Nikt
wówczas nie mógł wiedzieć, iż podczas spotkania w
Moskwie wykluczono interwencję zbrojną w Polsce.
Po inwazji na Afganistan gerontokratyczny rząd
Związku Sowieckiego nie palił się do wywołania kolejnego ogniska zapalnego, z którym mogły być kłopoty, zwłaszcza że pod koniec lat siedemdziesiątych
ZSRS znajdował się w głębokim kryzysie społecznym
i gospodarczym. Atmosfera napięcia opadła dopiero
po kilku dniach. Świat odetchnął.
16-18 grudnia w Gdańsku odbyły się uroczystości
obchodów 10 rocznicy masakry w 1970 r. Odsłonięto
Pomnik Poległych Stoczniowców. W błyskawicznym

tempie zorganizowano konkurs i po zaledwie trzech
miesiącach go wybudowano.
Tak rozpoczynał się 1981 rok, ostatnie 11 miesięcy nadziei. Naznaczone były one konfliktami, strajkami i protestami. Było to z jednej strony efektem
istniejących napięć i licznych problemów, z drugiej
jednak strony wynikały ze stosowania przez władze
tzw. taktyki odcinkowych konfrontacji i świadomych
prowokacji. Trwa batalia o wolne soboty, rejestrację NZS, rejestrację Solidarności rolników. Na tej
kanwie dochodzi 19 marca 1981 r. do tzw. kryzysu
bydgoskiego. Na posiedzeniu Wojewódzkiej Rady
Narodowej w Bydgoszczy brutalnie pobito działaczy
Solidarności. Zostało to powszechnie odebrane jako
atak na „Solidarność”. W całym kraju zawrzało, żądano wyjaśnienia sprawy i ukarania winnych. Ponieważ
władze bagatelizowały sprawę i nie dążyły do jej
wyjaśnienia, KKP zapowiedziała na 27 marca czterogodzinny strajk ostrzegawczy, a jeśli nie byłby on
skuteczny, strajk generalny, począwszy od 31 marca.
Strajk ostrzegawczy ogarnął cały kraj i ukazał potęgę
„Solidarności”. Skłoniło to władze do rozpoczęcia negocjacji z przedstawicielami KKP. Napięcie sięgnęło
zenitu w przeddzień strajku, trwały negocjacje „ostatniej szansy” z rządem. Ostatecznie zawarto tzw. ugodę warszawską, na mocy której władze zobowiązały
się do wyjaśnienia kulis wydarzeń w Bydgoszczy i
rejestracji rolniczej „Solidarności” (ostatecznie dokonanej 12 maja).
Uspokojenie nastrojów po odwołaniu strajku generalnego nie trwało zbyt długo. Jednym z problemów od miesięcy rozpalających emocje była kwestia
więźniów politycznych. Jeszcze we wrześniu 1980
r. aresztowano przywódców Konfederacji Polski
Niepodległej (KPN), z Leszkiem Moczulskim na czele. 10 grudnia 1980 r. KKP powołuje Komitet Obrony
Więzionych za Przekonania. W pierwszej połowie
1981 r. powstawały jego liczne regionalne, zakładowe
i uczelniane odpowiedniki. Rozpoczynają się marsze
protestacyjne, petycje i akcje ulotkowe. Jednocześnie
nieustannie trwała antysolidarnościowa propaganda.
Związek obarczano odpowiedzialnością za sytuację
kraju, oskarżano o prowokowanie kolejnych konfrontacji. W napiętej atmosferze czasem wystarczał błahy
powód, by wywołać konflikt na dużą skalę. To było
gorące lato.
Wiosną 1981 r. nasiliły się tarcia wewnętrzne w
PZPR. Miało to związek z trwającą wówczas kampanią wyborczą wewnątrz partii. Zwolennicy zmian
grupowali się w strukturach poziomych, ich przeciwnicy zaś, tak zwany beton partyjny, również tworzyli własne struktury. 11 lutego 1981 premierem PRL
zostaje gen. Wojciech Jaruzelski. Myślano jeszcze,
że przy tym zmęczeniu społeczeństwa zaistniałą sytuacją, w momencie jak rząd wysunie konkretny program i harmonogram odnowy, oczyści szeregi, podejmie propagandową akcję zmian społeczno-gospodarczych to masy członkowskie Solidarności odetną się
od ekstremistycznych przywódców oraz wpływów
politycznych i zachowując tradeunionistyczny charakter związku będzie można go zglajszlachtować,
ukierunkowywać klasowo oraz ideologicznie i w ten
sposób podporządkować sobie. To samo dotyczyło
szeroko pojętej opozycji, przez jakiś czas wahano się
między próbami całkowitej likwidacji opozycji a jej
przynajmniej częściowego wmontowania w istniejący system. To się nie udało, choć echo tego pomysłu
odbiło się jeszcze po wprowadzeniu stanu wojennego,
o czym później. Rozstrzygnięcie wewnętrznej sytuacji w partii przyniósł nadzwyczajny IX Zjazd PZPR,
który odbył się w lipcu 1981 r. Dokonano zmiany
składu większości Biura Politycznego i Komitetu
Centralnego, i przy poparciu sowietów zjazd umocnił
pozycję grupy Kani i Jaruzelskiego, co miało za kilka
miesięcy doprowadzić do rozstrzygnięć siłowych.
W maju 1981 r. na polskie społeczeństwo spadły
dwa ciosy. 13 maja na placu św. Piotra w Rzymie Ali
Agca dokonał zamachu na życie Jana Pawła II, który
w ciężkim stanie znalazł się w szpitalu. W całym kraju organizowano modlitwy w intencji powrotu Ojca
Świętego do zdrowia i tzw. białe marsze. Wkrótce
potem, 28 maja 1981 r., po długiej chorobie zmarł
prymas Polski - „Prymas Tysiąclecia”, kard. Stefan
Wyszyński.
W tym czasie prężnie rozwijała się niezależna prasa. Dominowały biuletyny związkowe wychodzące
poza cenzurą, liczne pisma wydawały także NZS,
organizacje uczniowskie i polityczne. 3 kwietnia ukazuje się pierwszy numer ogólnopolskiego “Tygodnika
Solidarność” wychodzący oficjalnie tak jak i kilka
pism regionalnych. Powstały różne inicjatywy aby

przełamać państwowy monopol, jak na przykład
Radio Solidarność czy niezależne radiowęzły zakładowe. Tworzono nowe partie polityczne, takie jak
Polska Partia Pracy czy Polska Partia Demokratyczna.
Dużą popularnością cieszył się radykalny program
KPN, powstałej już we wrześniu 1979 roku, i chociaż
jej działalność została zawieszona po aresztowaniu liderów, w całym kraju spontanicznie tworzono nowe
struktury.
Po powstaniu „Solidarności” tzw. sprawa polska
stała się jednym z podstawowych tematów międzynarodowego dyskursu politycznego poświęconego
relacjom Wschód–Zachód. Na arenie międzynarodowej Solidarność percepowano jako uosobienie silnie
zakorzenionych w tradycji polskiej dążeń do wolności, tłumionych przez dominację Kremla w Europie
Środkowo-Wschodniej. „Solidarność” fascynowała,
ciekawiła, ale też budziła obawy. Nie ulega wątpliwości, że żadne zachodnie państwo nie było gotowe
bronić polskiej opozycji kosztem własnych interesów w całokształcie stosunków międzynarodowych.
Niektórzy zagraniczni politycy traktowali ją jako klin,
który można byłoby wbić w obóz komunistyczny,
by osłabiać go od środka. Jednak inni obawiali się,
że jeśli ten proces poszedłby za daleko, to w Polsce
mogłyby powtórzyć się wydarzenia, do jakich doszło w 1956 roku na Węgrzech lub w 1968 roku w
Czechosłowacji. Dlatego problem ten postrzegano na
Zachodzie jako potencjalny punkt zapalny i przyczynę niepokojów geopolitycznych w polityce międzynarodowej oraz naruszenie stabilizacji w Europie i na
świecie. W związku z tym głównym hasłem, powtarzanym jak mantra, stało się odstąpienie od jakiejkolwiek interwencji w wewnętrzne sprawy polskie, które miały być rozwiązywane przez samych Polaków.
Ten dogmat był przestrzegany właściwie do samego
końca karnawału Solidarności. Oficjalnie ograniczano się więc do wspierania akcji humanitarnych i prestiżowych. Natomiast Solidarność nawiązała ścisłe i
konkretne kontakty z przedstawicielami największych
central związkowych oraz ośrodkami polonijnymi
zza żelaznej kurtyny. Pierwsze kontakty zostały nawiązane jeszcze w trakcie strajku z sierpnia 1980 r..
Niewątpliwie sukcesem Solidarności było umiędzynarodowienie ruchu – udało się jej zainteresować sobą syndykaty związkowe z osiemnastu krajów świata.
Największym wydarzeniem jesieni 1981 roku stał
się I Krajowy Zjazd Delegatów Solidarności. 5 września 1981 r. w hali Olivia w Gdańsku zebrało się prawie 900 przedstawicieli reprezentujących niespełna 10
milionów członków „Solidarności”. Delegaci uchwalają przez aklamację „Posłanie do ludzi pracy Europy
Wschodniej” wzywającym wszystkich robotników
krajów tzw. bloku wschodniego do wspólnej walki o
swoje prawa do swobody zrzeszania się. Pomimo braku jakichkolwiek de facto antykomunistycznych akcentów, posłanie zostało przyjęte w Moskwie z histeryczną wręcz reakcją. Obawiano się rozszerzenia polskiej rewolucji na inne kraje bloku wschodniego. W
mediach państw komunistycznych posłanie potępiała
prasa, organizowano wiece protestacyjne. Pomimo
jego apolityczności i wydawałoby się niedużego znaczenia politycznego w ten sposób dowiedziały się o
nim miliony ludzi. 16 września Biuro Polityczne KC
PZPR opublikowało oficjalne oświadczenie, w którym napisano: „Jest to obłędna prowokacja wobec
sojuszników Polski, których współdziałanie stanowi
podstawowy warunek i gwarancję stabilizacji i rozwoju gospodarczego kraju, terytorialnej integralności, bezpieczeństwa i pokoju naszej ojczyzny”. Od
tego momentu poglądy sowieckich przywódców na
„Solidarność”, zarówno publiczne, jak i prywatne,
stały się bardziej ostre i dogmatyczne, zakładano z całą stanowczością, że „Solidarność” to kontrrewolucyjna i reakcjonistyczna organizacja polityczna mająca
na celu zniszczyć socjalizm, nie tylko w Polsce ale i w
całym bloku sowieckim.
Przyjęty program związku formułował wizję „samorządnej Rzeczpospolitej”. Jego istotą był postulat
demokratyzacji różnego rodzaju instytucji i organów
władzy – od struktur sądownictwa i oświaty po sejm
i administrację państwową. W kwestiach gospodarczych postulowano budowę systemu opartego na
zasadach rynkowych, proponowano przekształcenie
własności państwowej w społeczną. Postulowano
szeroką samorządność przedsiębiorstw i likwidację
systemu nakazowo- rozdzielczego. Deklarowano
poszanowanie dla międzynarodowych sojuszy PRL,
aczkolwiek zwracano uwagę na to, iż muszą one opierać się na zasadzie dobrowolności, a nie przymusu.
Maciej Klich
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Chorowanie na COVID-19 jest bardziej
ryzykowne niż przyjęcie szczepionki
Pożytek ze szczepienia jest dużo większy niż ryzyko poważnych skutków ubocznych.
Nie czekaj z zaszczepieniem się przeciw COVID-19.
Czytaj więcej na folkhalsomyndigheten.se/covid19-polska
Dla informacji o tym, gdzie i jak możesz się zaszczepić, wejdź na 1177.se.
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