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Czy padnie 
nowy rekord?
Listy wyborcze do zbliżających się we wrześniu wyborów 
w Szwecji nie są jeszcze w pełni gotowe. Już jednak dzisiaj 
znajdują się na nich nazwiska ponad 100 Polaków, lub osób 
polskiego pochodzenia. Tradycyjnie najwięcej polskich nazwisk 
znajdziemy na listach wyborczych Moderatów. Nie jest jednak 
niespodzianką, że na drugim miejscu znajdują się Polacy 
na listach populistycznej partii Szwedzkich Demokratów. 
Antyimigrancka retoryka znajduje i tutaj swoich zwolenników.
Listę polskich kandydatów, wraz z analizą, zamieścimy 
w kolejnym numerze NGP.

Przekręty, czy biznes, który 
potknął się na własnym 
„sukcesie”? Podobieństw 
do afery Amber Gold jest 
wiele – łatwy i szybki 
zarobek stał się przynętą 
dla wielu naiwnych.  
Chodzi o kilkaset milionów 
złotych, a mózgiem tego 
interesu była Polka ze 
Szwecji, Joanna Segelström.
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Artem Gold

Pani Segelström, właścicielka Gall-
eri New Form proponowała ludziom 
inwestowanie w dzieła sztuki: obrazy 
lub rzeźby. Gwarancją tej inwesty-
cji była stopa zwrotu, która mieściła 
się w przedziale od kilkunastu do 30 
procent. Osoby związane z galerią 
obiecywały odsprzedanie obrazu czy 
rzeźby innym osobom. Zysk miał być 
dzielony w odpowiednich proporcjach. 
Do pewnego czasu interes kręcił się do-
brze, pani Segelström otwierała kolejne 
galerie m.in. w Gdyni, Białymstoku 
i Warszawie. Ale po roku zaczęły się 
problemy z kwestią kontaktu z firmą i 
płatnością. Poszkodowani zgłosili się 
do detektywów przypuszczają, że być 
może padli ofiarą piramidy finansowej.

Jak opisywał sprawę Newsweek 
„Timeless Gallery” to jedno z przed-
sięwzięć Joanny Segelström, Polki 
mieszkającej od 25 lat w Szwecji (w 
Trellebrog – dop. NGP). U progu 
lat 90. dwudziestoparoletniej wte-
dy emigrantce zamarzyła się własna 

galeria sztuki. Dogadała się z kilkoma 
szwedzkimi artystami, m.in. Peterem 
Mandlem, sprawnym i rozpoznawal-
nym w Skandynawii rzeźbiarzem, któ-
rego dzieła kilka samorządów ustawiło 
na skwerach. W swej Galleri New Form 
pod Sztokholmem Segelström urządzała 
im wystawy i próbowała się utrzymać 
z sięgającej 50% prowizji. Rynkowy 
standard. Pewnie do dziś handlowała-
by rzeźbami na lokalną skalę, gdyby nie 
biznesowy przypadek.

Jeden z klientów kupił rzeźbę, ale 
stwierdził szybko, że nie pasuje do jego 
wnętrz i chciał ją zwrócić. Był dewelo-
perem, więc zaoferowano ją nabywcom 
jego mieszkań. Okazało się, że sztuka 
przyciąga nowych klientów. Chętnych 
do inwestowania w sztukę nie bra-
kowało. Pani Segelström sprzedając 
rzeźby zapewniała, że zawsze może je 
odkupić, wartość rzeźby bowiem stale 
rośnie, a nabywca mógł liczyć na co 
najmniej 10% zysk po odsprzedaży. 
Interes przypominał perpetum mobile: 

po pierwsze dwie trzecie klinetów rzeź-
by nie zwracało, a niektórzy zamawiali 
kolejne, licząc na podwojenie wkrótce 
zysków. 

W Polsce trafiła na dobry grunt. 
Chętnych do artystycznej inwestycji 
nie brakowało. Segeström sprzedawa-
ła statuetki za 100 tysięcy (+) złotych 
z gwarancją odkupienia ich po roku z 
premią 18-30%. Niektórzy klineci tak 
uwierzyli w interes, że nawet nie odbie-
rali rzeźb, zostawały one w galerii. Kto 
wie, czy nie były sprzedawane kilka ra-
zy różnym klientom. 

Problemy zaczęły się, gdy niektórzy 
klineci chcieli odzyskać swoje pienią-
dze. Segelström zwlekała z wypłatami. 
Artystycznym interesem zainteresowa-
ła się Komisja Nadzoru Finansowego. 
Jak informował „Dziennik Bałtycki” 
galeria została wpisany na listę ostrze-
żeń publicznych Komisji Nadzoru Fi-
nansowego 4 stycznia 2017 r. – UKNF 
skierował zawiadomienie z art. 171 
ust. 1 ustawy Prawo bankowe - po-
legającego na gromadzeniu środków 
pieniężnych innych osób fizycznych, 
prawnych lub jednostek organizacyj-
nych niemających osobowości prawnej, 
w celu udzielania kredytów, pożyczek 
pieniężnych lub obciążania ryzykiem 
tych środków – poinformowała Monika 
Bogatko z KNF. Łączne zaległości pa-
ni Segelström osiągnęły 300 milionów 
złotych. Sprawa trafiła do prokuratury.

Joanna Segelström wysłała do pra-
sy wyjaśnienie, że problemy z płat-
nościami są „chwilowe”. Na stronach 
internetowych znaleźć można wiele in-
formacji o luksusowym życiu rodziny 
Segelströmów: o ich willi w Marbelli, 
jachtach, samochodach, luksusowych 
wakacjach... W zeszłym roku właści-
cielka galerii należała do dziesiątki naj-
lepiej zarabiających osób w Trelleborgu 
(ok. 3 milionów koron). 

Segelström zdecydowanie zaprze-
cza, że zbudowała finansową piramidę. 
Tłumaczy problemy firmy nieudany-
mi transakcjami. Sprawa przypomina 
jednak aferę Amber Gold, okazuje się 
bowiem, że naiwnych, którzy liczą na 
szybkie zarobki, nie brakuje. 

Sprawa jest badana przez prokuraturę 
w Białymstoku. W Szwecji firma ogło-
siła bankructwo, ściągnięciem ponad 
100 milionów koron długu zajmuje się 
komornik. W Polsce Funkcjonariusze 
ABW zabezpieczyli 5 mln zł w gotów-
ce, monety i sztabki złota. Ale to tylko 
kropla w morzu potrzeb. (ngp)

Przekręty, czy biznes, który potknął się na własnym 
„sukcesie”? Podobieństw do afery Amber Gold jest 
wiele – łatwy i szybki zarobek stał się przynętą dla
wielu naiwnych.  Chodzi o kilkaset milionów złotych, 
a mózgiem tego interesu była Polka ze Szwecji, 
Joanna Segelström (49 lat).

Surowa 
kara dla 
polskiego 
hakera
39-letni Polak Krzysztof H. 
został skazany przez sąd 
rejonowy w Malmö na 6,5 roku 
więzienia za ataki hakerskie. 
Jego celem było wyłudzenie 
pieniędzy. Wśród poszkodowa-
nych są szwedzkie banki oraz 
Szwedzcy Demokraci.

Polak był głównym oskarżonym w 
sprawie o dokonanie w latach 2015-
2016 serii największych w historii 
Szwecji ataków hakerskich. Sąd uznał 
go za winnego wyłudzenia lub próby 
wyłudzenia łącznie 40 mln koron (3,8 
mln euro). Sąd w Malmö skazał także 
współpracowników Krzysztofa H.: je-
go 36-letniego brata Grzegorza H. – na 
2 lat i 9 miesięcy pozbawienia wolności 
oraz 60-letniego Szweda Ulfa J. – na 3 
lata i 6 miesięcy więzienia. Ponadto 
osiem innych zamieszanych w sprawę 
osób – w tym także polscy obywatele 
– otrzymało wyroki warunkowego po-
zbawienia wolności lub grzywny.

Jak informowała prasa, grupa, której 
„mózgiem” był Krzysztof H., włamy-
wała się do systemów informatycznych 
firm lub przesyłała fałszywe faktury. 
Pieniądze najpierw trafiały na konto 
jednej ze spółek w Szwecji, a potem 
szybko były przelewane na inne konta 
w Szwecji, Kosowie oraz Hongkongu.

Najbardziej poszkodowane są 
szwedzkie banki Swedbank oraz Ikano, 
firma pośrednicząca w płatnościach 
Klarna, koncern Ikea, ale także szwedz-
ka służba więzienna, luterański Kościół 
Szwecji czy prawicowe ugrupowanie 
Szwedzcy Demokraci. W wielu przy-
padkach hakerzy przejęli kontrolę nad 
komputerami, wysyłając e-mail z za-
łącznikiem zainfekowanym wirusem. 
Jego otwarcie pozwalało na poznanie 
haseł oraz kodów.
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Zygmunt Barczyk

Fado 
ewoluujące. 
Dulce Pontes 
i Mariza
Bez fado Portugalia nie byłaby sobą.  
Będąc niegdyś muzyką Lizbony 
i Coimbry, z czasem stała się 
znakiem narodowej łączności.

Podobnie jak w przypadku flamenco, wywodzące-
go się z Kadyksu i Sewili, czy rembetiki uprawianej 
w tawernach Pireusu, charakterystyczny lament śpie-
waków z knajpek lizbonskiej Mourarii i Alfamy stał 
się dobrem powszechnym. Żal, tęsknota, zawiedziona 
miłość, są nieodłączną cześcią klimatu fado. Samo 
słowo wywodzi sie z łacińskiego fatum. W melan-
cholijnych pieśniach, przy akompaniamencie gitary, 
traktuje o saudade, czyli o losie pokręconym, często 
smutnym. Stałe są w nim odniesienia ogromnego bólu 
do wielkiej radości, zderzając okrucieństwa życia z 
intensywnością miłości.

Niekwestionowaną królową fado jest Amalia Rod-
rigues, której aktywność przypadała na okres powo-
jenny. Dziś jest otoczona nimbem pierwszej damy 
Portugalii. Działa nawet Radio Amalia, całkowicie 
poświęcone muzyce fado. Lubię słuchać jego audycji 
na moim internetowym radio w kuchni. 

Był okres, kiedy wydawało się, że fado, w koturno-
wości swej, stanie się śpiewem niemal kanonicznym i 
zasklepi się na tyle w swoich kodach, że straci zainte-
resowanie kolejnych pokoleń Portugalczyków. Wtedy 
pojawiło się fado nuovo. Muzyka odżyła, dostała 
nowych kolorow, powstały oryginalne interpretacje 
znanych pieśni. Pojawiły się przede wszystkim nowe 
osobowości muzyki fado. Myślę przede wszytkim o 
Dulce Pontes i o Marizie, które przekroczyły bariery 
tradycji, otwierając fado na świat.

Wymownym znakiem nowego śpiewania jest al-
bum Dulce Pontes: „Lagrimas” (Łzy), do którego 
często powracam. Tradycyjne fado łączy się tu z mu-
zyką bułgarską i arabską, pochwycone nowoczesny-
mi aranżacjami, pokazuje, jakie możliwości tkwią w 
kanonie fado. Płyta urzeka jednak przede wszytkim 
fenomenalnymi wykonaniami utworów. Głos o szero-
kiej skali, oryginalna ekspresja, zdolność dramatycz-
nej interpretacji tekstów, kojarząca się z geniuszem 
Ewy Demarczyk, sprawia, że Dulce Pontes, uważana 
jest dziś za jedno największych artystycznych zjawisk 
w skali Europy. Słynny stał się w jej interpretacji 
song „A Canção do Mar” („Pieśń morza”), podobnie 
jak regenerujące tradycyjne fado pieśni „Lágrima” i 
„Estranha Forma De Vida”. Płyta ta, jak i pozostałe w 
jej dorobku, świadczą o przekraczaniu granic tradycji, 
która, dzięki nowatorskim pomysłom, jakby na nowo 
zostaje odkryta. Dulce Pontes krytykowana jest cza-
sem za szarże aranżacyjne, rozwichrowanie muzycz-
ne, jako że potrafi śpiewem swoim nacierać niczym 
groźna burza, potrafi jednak też nagrywać utwory sto-
nowane, akustyczne, jak w przypadku „Caminhos”, 
czy ożywione stylizacją jazzową, jak w „O Primeiro 
Canto”. I wszystko to jest świetne.

Dziś Dulce Pontes jest prawdziwa divą. Pojawia się 
na prestiżowych scenach muzycznych świata, uwiel-
biana jest w Hiszpanii i Grecji. Objeżdża też swój 
kraj w poszukiwaniu tradycyjnych tematów, ukazu-
je je w nowych wersjach, wykorzystując nawet inne 
języki iberyjskie, śpiewając np. w galicyjskim, czy 
mirandyjskim. 

W 2003 roku, w ścisłej współpracy z Ennio Morri-
cone, wydała album „Focus”. Pokazała w  nim swoje 
niebywałe możliwości głosowe i brawurowe interpre-
tacje songów. Nic dziwnego, że chcą z nią pracować 
inni mistrzowie współczesnego artystycznego śpiewa-
nia. Występowała m.in: z Andreą Bocellim, Cesarią 
Evorą, Caetono Veloso, czy Gorgiosem Dalarasem. 
Osobiście uważam ją za najlepszą obecnie pieśniarkę 
na Starym Kontynencie.

Odnowione fado, oznaczone już stemplem Fado 
Nuovo, kojarzy się jednak najbardziej z Marizą. To 
jej nowatorstwo interpretacji rozsławiło fado wśród 
miłośników world music. Jej głos określa się słowa-
mi: magiczny, diamentowy, magnetyczny. Urodzona 
w Mozambiku, wychowała się tuż obok Mourarii, 
kolebki fado. Dorastała pośród śpiewu naturszczy-
ków, gromadzących się w tanich tawernach naj-
uboższej części Lizbony. Dziś, sąsiednia, bardzo już 
turystyczna Alfama. odcina kupony od fado, ale to 
przede wszystkim ludzie z Mourarii nadali tej muzyce 
charakterystyczny nastrój lamentu i rozpoznawalne 
brzmienie portugalskiej gitary. To tam śpiewała co 
wieczór legendarna Maria Severa, i dorastała królo-
wa fado: Amalia Rodrigues. Niezwykły śpiew fado z 
Mourarii ma prawo kojarzyć się z artyzmem i historą 
naturszyków tworzących bluesa delty. Fado jest blu-
esem Portugalii.

Mariza w ciągu 15 lat aktywnego życia artystyczne-
go wydała sześć autorskich płyt, otrzymała szereg na-
gród, w tym Latin Grammy w 2007 roku. Moim ulu-
bionym jej albumem jest „Fado Curvo”. Znakomite 
songi, każdy z nich to miniaturowe arcydzieło sztuki. 
A fado w jej wydaniu „szczypatielnoje” jest jak ni-
gdy dotąd. Mariza zachwyca swoim majestatycznym 
zaśpiewem, ale i kameralnym przekazem. Oddając 
istotę muzyki zrodzonej w Lizbonie, przenosi fado w 
uniwersalny wymiar, czyniąc zeń muzykę świata.

Wiem z rozlicznych recenzji, że koncerty Marizy 
elektryzują, oszałamiają, wprowadzają słuchaczy w 
ekstazę! Było mi dane słuchać jej w Sztokholmie i 
wszystko się potwierdza. Znakomite wrażenie robi 
również nagrany na DVD koncert Marizy z Londynu. 
Kiedy słucham jej „Primavera” czy „Cavaleiro mon-
ge”, ciarki przechodzą przez plecy.

Dulce Pontes i Mariza są dziś wielkimi divami, 
koncertującymi po całym świecie. Dołączają do grona 
wielkich artystów, którzy swym talentem i artystycz-
ną kreacją, nadają lokalności wymiar uniwersalny, nie 
niszcząc swej tradycji, tylko ją uwydatniając.

Krasnoludki
Wielka polska poetka i patriotka, Maria 
Konopnicka, popełniła kiedyś „Odę” ze  
znanym akapitem: „Nie będzie Niemiec  
pluł nam w twarz”. W latach trzydziestych 
ubiegłego wieku wyśmiał to bezlitośnie 
Antoni Słonimski i uznał to za polski 
program minimum. Niemiec – pisał – 
może nam pluć wszędzie, byle nie w twarz, 
a każdy nie Niemiec w twarz także.

Ale nie za to wielką Poetkę cenimy. Ona także napi-
sała słuszne słowa: „Myślcie sobie co tam chcecie, a ja 
jednak wam powiadam, Krasnoludki są na świecie”. 

I tu niestety miała rację. Ostatnio Krasnoludki za-
gnieździły się w jednym prestiżowym polskim lokalu 
w Sztokholmie. Ów zbiorczy lokal skupia parę pol-
skich organizacji. Organizacje te mają swoje szufladki 
pocztowe. Ktoś tam odbiera pocztę główną ze wspól-
nej skrytki pocztowej i później rozdziela do adresa-
tów. Czasem posłańcy także wkładają do odnośnych 
szufladek pocztę skierowaną do tych organizacji. I 
wszyscy byli zadowoleni, bo otrzymywali to, co się im 
należało. Do czasu, aż Krasnoludki uznały, że nie każ-
da przesyłka powinna dojść do adresata. Krasnoludki 
uznały, że np. pewna Gazeta jest niepożądana, bo za-
wiera treści, z którymi one się nie zgadzają. 

Otóż podobnie jak ludzie, Krasnoludki są dobre i 
złe. My byliśmy wychowywani na tych dobrych, co 
to uratowały Królewnę Śnieżkę i pomogły Sierotce 
Marysi. Dopiero złych Krasnoludów, gnębiących 
tych dobrych, zdemaskował w doskonałym filmie 
„Kingsajz” Juliusz Machulski. To przykre, że nam się 
trafiły te złe i wścibskie. 

A mówiąc konkretnie: organizacje zrzeszone w 
RUP, które zamawiają egzemplarze Nowej Gazety 
Polskiej skarżą się wydawcy, że ich nie otrzymują. 
Mimo tego, że są one przez posłańca umieszczane w 
odnośnych szufladkach. 

Poza złym obyczajem jest to łamanie (gwarantowa-
nej prawem szwedzkim) tajemnicy pocztowej. (lgg)

Zła transakcja

Pisaliśmy już w NGP o arystokratycznym pocho-
dzeniu wicepremiera Glińskiego. Glińscy są książęta-
mi drugiej kategorii, czyli kniaziami. 

Nic dziwnego, że Piotr Gliński staje na baczność 
przed prawdziwymi książętami Czartoryskimi, nawet, 
gdy są to zagraniczni, dalecy krewni księcia Adama i 
księżnej Izabeli. Muzeum Czartoryskich w Krakowie, 
łącznie ze słynną Damą z łasiczką, było ofiarowane 
Narodowi z klauzulą nie sprzedawalności. Naród do-
stał i miał trzymać. 

Roszczenia dalekich krewnych ofiarodawców mi-
nister kultury i dziedzictwa mógł sobie całkowicie 
zignorować. Ale zadziałał kompleks niższości. I kniaź 
kazał wypłacić pół miliarda złotych hochsztaplerom, z 
tytułem książęcym. Nie zrobił tego z własnej kieszeni. 
Nie te czasy, nie ta fortuna. Jednym słowem Naród 
sobie kupił swoją własność i zapłacił obcym... (lgg)
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Bankomat
Nie wydarzyło się to ani 
trzynastego, ani piątek, 
ale mimo to, miałam 
pecha. A zadanie było 
proste: wpłata gotówki 
na konto w banku.

Udaliśmy się z Małżonkiem do po-
bliskego centrum handlowego, naj-
większego w regionie Sztokholmu. Jest 
tam tylko jeden bank. Obecnie banki są 
bezgotówkowe. Wpłaty i wypłaty prze-
jęły bankomaty. Tego dnia automat do 
wpłat był nieczynny. „Dlaczego go nie 
naprawicie?” – zapytałam panienki za 
kontuarem. „Automaty nie są nasze. 
Nie odpowiadamy za nie”. Zabrzmiało 
to cynicznie. Bank zezwolił na instala-
cję bankomatów we własnym lokalu. 
Jeśli nie zależy mu na wygodzie klien-
tów, powinien przynajmniej we wła-
snym interesie zadbać o sprawne umoż-
liwienie wpłat. Pieniądze wpływają na 
konto w banku, zysk, jaki generują, 
przypada w całości bankowi, podczas 
gdy właściciel konta nie dostaje nawet 
procentu od wpłaty. Gdzie tu logika? 

Co robić? Panienka za kontuarem 
poinformowała nas, że w centrum, 
koło McDonalds’a, jest rezerwowy 
bankomat. Centrum jest ogromne, ale 
w końcu udało nam się go odnaleźć.  
Niestety, nie przyjmował wpłat – moż-
na w nim było tylko podejmować pie-
niadze. Rozczarowani powędrowali-
śmy  z powrotem do banku po dalsze 
instrukcje. Bank leży w pewnej odle-
głości od centrum a właśnie zaczął lać 
deszcz. Przemokliśmy do suchej nitki. 
Panienka udzieliła nam teraz innej in-
formacji. „Automat leży w pobliżu Big 
Maca, a nie McDonaldsa. Spróbujcie 
jeszcze raz”. „Gdzie leży Big Mac?” – 
spytałam. „Po drugiej stronie centrum”.

 Nic nam to nie mówiło. Przy wej-
ściu do centrum umieszczono tablicę 

informacyjną. Małżonek spróbował 
ją uaktywnić. Bez rezultatu. Technika 
jest przydatna tylko wtedy, gdy funk-
cjonuje. Pytając o drogę odnaleźliśmy 
w końcu wspomniany bankomat i sta-
nęliśmy w pewnej odległości ponieważ 
inna para właśnie z niego korzystała. 
Aby być w gotowości wyjęłam koper-
tę z banknotami. Ale karty kredytowej 
nie było w portfelu. „Co się stało z 
kartą?” – wykrzyknęłam. Może zapo-
mniałam jej w poprzednim automacie? 
Zajrzałam do koperty i tam była karta. 
Musiałam w roztargnieniu włożyć ją 
między banknoty. 

Gdy przyszła nasza kolej wsunęłam 
kartę do automatu, pieniądze umie-
ściłam w przeznaczonej na nie luce i 
wpisałam przy pomocy klawiszy wpła-
caną sumę. Bankomat zaczął liczyć 
banknoty. Ale nie przyjął wszystkich. 
Spróbowałam raz jeszcze, tym razem 
zaakceptował wszystkie, ale na za-
kończenie podał kwotę wyższą niż ta 
wpłacona. Co robić? Nacisnęłam je-
den z klawiszy i anulowałam transak-
cję. Automat wypluł banknoty i kartę. 
Należało przeliczyć zwrócone pie-
niądze. Podczas liczenia usłyszałam 
ostrzegawczy ton, po czym automat 
wciągnął karę. Bezpowrotnie! 

Po dwóch godzinach w centrum nie 
załatwiłam nic. Nadal miałam pienią-
dze w garści, ale za to straciłam kartę. 
Nie pozostało nic innego, jak udać się 
ponownie do banku i złożyć podanie 
o nową. Automat wskazujący numer 
obsługiwanego klienta był również ze-
psuty. Po długim oczekiwaniu, zawro-
cie głowy, byłam rekonwalescentką po 
poważnej infekcji, zaproszono mnie do 
wydzielonego pomieszczenia i obieca-
no nową kartę w przeciągu tygodnia.

Tak bywa w naszym zautomatyzo-
wanym, skomputeryzowanym, bezgo-
tówkowym świecie. Można zwariować!

Teresa Urban

Kolejność uczuć
Jeśli ktoś jeszcze pamięta 
perypetie Daniela Olbrych-
skiego z młodszą kobietą w 
filmie pod wyżej wymienio-
nym tytułem z roku 1993, 
to może też uzna, że różnica 
wieku między partnerami w 
miłości, seksie, you name it, 
stanowi często powracający 
temat.

Gloria Grahame (1923-81), któ-
rej w kwietniu i maju poświęcono re-
trospektywną serię w sztokholmskiej 
Cinemateket, znana niegdyś partnerka 
Humphreya Bogarta i innych kinowych 
gangsterów i detektywów, powraca w 
aktualnym filmie, kreowana przez daw-
ną ślicznotkę Annette Benning (1958-
), w rzeczywistości żonę o 21 lat star-
szego Warrena Beatty. Mimo ucha-
rakteryzowania na starszą panią bez 
godności przeżywa ona ostatni, dwulet-
ni romans z liverpoolskim 28-latkiem. 
Prawdopodobne? Sprawdźcie sami, 
wybierając się na ten poruszający, 

szczególnie pod koniec, dramat mi-
łosny, w który w końcu angażują się 
wszyscy – także rodzina 28-latka (oj-
ciec kochał się w Glorii Grahame, tej 
dawnej z ekranu), mnie też się kiedyś 
podobała w szczególny sposób.

Podobne motywy można było zaob-
serwować kilka miesięcy wcześniej, we 
francuskim filmie „Huset vid havet”, 
gdzie wśród wielopokoleniowej rodzi-
ny, licznych sąsiadów czy znajomych 
powstawały dwa układy par charakte-
ryzujące się dużą różnicą wieku. Zaś 
romans bardziej przekonywujący niż w 
filmie o Glorii Grahame, widzieliśmy 
ledwie rok temu w innym francuskim 
filmie „Souvenir”, gdzie jeszcze mniej 
prawdopodobny happy-end z małola-
tem tłumaczył się znakomitą powierz-
chownością Isabelle Huppert (1953-), 
której ząb czasu zdaje się nie imać. A 
może i tu, choć w przeciwnym kierun-
ku, zadecydowała charakteryzacja?

Aleksander Kwiatkowski

FILM STARS DON’T DIE IN LIVERPOOL 
reż. Paul McGuigan, szw. prem. 27.4.2018
HUSET VID HAVET/LA VILLA reż. Robert Guediguian 
szw. prem.9.3.2018
SOUVENIR reż. Bavo Defurne, szw. prem. 19.5.2017
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Andrzej 
Szmilichowski

Z Facebooka, Andrzej Olkiewicz: 
Utraciliśmy już w sferze symbolicznej 
wszystko, co było do utracenia. Nie ma 
już Solidarności, nie ma już Wałęsy, 
nie ma podziwu i uznania ze strony 
społeczeństw Zachodu. Rozwiało się 
jak poranna mgiełka. Zostaliśmy sami 
– z PiS, z ONR, z Kościołem. Sami z 
demonami nacjonalizmu, ksenofobii, 
kołtuństwa i faszyzmu. 

Telefony do redakcji. Wzburzony 
Czytelnik, podający się za znajome-
go p. Koziatek: To skandaliczne, że 
gazeta atakuje wielką Polkę, Wonnę 
de Jong, która tyle dobrego robi dla 
Polaków. Daje im mieszkania i pracę. 
Wstyd, że polska gazeta tak pluje na 
Polaków. Tłumaczymy, że relacjonuje-
my to, o czym pisze prasa szwedzka: 
Ale oni pani Wonny de Jong nie lubią 
dlatego, że jest Polką i że jest bogata. 
Zresztą ja prasy szwedzkiej i telewi-
zji nie oglądam. Tutaj w Szwecji jest 
cenzura i nie wolno pisać o wielu rze-
czach. Czy Pan wie kto tutaj rządzi? 
Z ciekawości pytamy, kto? Komuniści, 
proszę pana. Dla pewności pytamy, 
kto zatem według naszego rozmów-
cy, rządzi w Polsce?  W Polsce rządzi 
obóz patriotyczny. Ale ja proszę Pana 
wcale nie jestem za PiSem.... A Pani 
de Jong to wielka Polka, a ją tutaj ata-
kują, bo jest żydówką... Mniej więcej 
na tym rozmowa się skończyła. Ame-
rykańska pisarka, Elizabeth Gilbert, 
napisała kiedyś: Ostatecznie jesteśmy 
tym, co myślimy. Nasze emocje są nie-
wolnikami naszych myśli, a my jeste-
śmy niewolnikami naszych emocji. 

Manuela Gretkowska (znana pi-
sarka polska, mieszkająca kiedyś w 
Szwecji) znowu ostro w tekście: 500+ 
minus ROZUM. SŁOWO NA NIE/
DZIELĘ. Pisowcy mają nowe hasło 
przedwyborcze: „Polska jest jedna”. 
Owszem, jedna dla nich do podziału. 
Zrobią wszystko, by nażreć się władzy. 
Ludziom pieniądze rozdadzą, oddadzą 
swoje nagrody, nawet krew Ojczyźnie 
by oddali udając honorowych krwio-
dawców. A tak naprawdę są pijawka-
mi przyssanymi do narodu. (...) Mo-
rawiecki, technicznie premier, ogłosił 
nowy program naprawczy. Specjalnie 
dla seniorów „udogodnienia w poru-
szaniu”. W kierunku cmentarza? Nor-
malne kraje Unii mają 2 łóżka geria-
tryczne na 10 tysięcy osób. U nas 0,2 
a i tak zawyża to Śląsk ze swoimi 700 
łóżkami (z niemieckiego demobilu?). 
Owsiak znając polskie szpitale ujął się 
za seniorami. Nie rząd, zamykający 

oddziały geriatryczne. Polska wkrótce 
będzie w czołówce najstarszych spo-
łeczeństw Europy. Nasza demografia 
jest katastrofą. 

Informacja w NGP o odmowie przy-
znania dotacji Kongresowi Polaków w 
Szwecji wyzwoliła sporo komentarzy. 
Między innymi od jednego z Czytelni-
ków otrzymaliśmy list, który cytujemy 
we fragmentach (jak cenzura to cenzu-
ra!). Chciałem pogratulować dobrego 
artykułu w gazecie na temat Kongresu 
Polaków, Gazety Polskiej w Sztokhol-
mie i OPON.  Ludzie tacy jak .... (tu 
nazwisko z artykułu), .... (tu nowe 
nazwisko, ale często pojawiające się 
w NGP), .... (tu zupełnie nowe nazwi-
sko) oraz .... (też nowe nazwisko wraz 
pełnioną funkcją w pewnej organiza-
cji) ze swoją kochaną .... (tu nazwisko 
kochanki) nie powinni tworzyć obrazu 
Polski za granicą. Są to ludzie, którym 
nie powiodło się w życiu przez swo-
ją chciwość. Brak moralności to ich 
norma. .... (tu nazwisko wymienione 
wyżej), która działa z księżmi w ko-
ściele żyje w niemoralnym i grzesznym 
związku z .... (tu nazwisko wymienio-
ne wyżej). Czy Kościół akceptuje takie 
zachowanie? Czy to nie jest sprzeczne 
z naukami Kościoła? .... (nazwisko się 
powtarza) siedzi w pierwszej ławce w 
kościele, a kochanka działa prężnie na 
zapleczu. ;) I jak takiej informacji od 
anonimowego Czytelnika nie podać w 
tej rubryce?! Każda historia ma trzy 
wersje: twoją, innych ludzi i prawdzi-
wą.

Tymczasem w „Wiadomościach”:

Pod zdjęciem na Facebooku sporo iro-
nicznych komentarzy: Pacz Halyna, 
inni majo gorzej (Marcin Wróbel); 
Dziwne. Myślałem, że Szwecja już nie 
istnieje (Armen Haczmerin). Chyba w 
Kalifacie Szwecji. Tam cywilizacja jest 
tylko w miejscach, gdzie polscy Sebko-
wie dorabiają na budowlance (Marcin 
Wagner). 

Mały, ale pełen uroku i ciepła. Domek 
jak z bajki. A w nim, w Klågerup, nie-
daleko Malmö, mieszka Paulina Kusz 
jedna z bohaterek programu w tele-
wizji szwedzkiej „Vem bor här”. Sta-
ry, ponad stuletni dom, z walącej się 
rudery, przemieniony został w ślicz-
ny bajkowy dworek w stylu polskim. 
Brawo Paulina! A kto chce zobaczyć, 
a programu w telewizji nie widział, za-
praszamy na SVT Play.

Egzystujemy w czasach mocno nerwowych. Na naszych oczach pisana jest 
najnowsza (niestety nie najlepsza, a na pewno wstydliwa) historia Polski, 

a po trosze – w dalszym nieco planie i na szczęście raczej rozsądnie – historia 
Europy. 

Trudno powiedzieć, kiedy, ale z trudem i mozołem, dojdzie do zmiany ustroju, 
to znaczy od władzy zostanie odsunięty psuj Kaczyński i jego PiS. Nastąpi to „nie 
jutro”, bowiem po pierwsze Polaków dzieli rozumienie, czym jest demokracja i 
do tego trzeba czasu; po drugie potężna siła, jaką jest Kościół, stoi za PiSem, a 
opozycja słaba i rozczłonkowana. Sumując – cała nadzieja w polskich kobietach, 
ale może, co daj boże, oni się sami wy......lą. I to by było na tyle, jeśli idzie o „po-
głębioną analizę polityczną”. Amen.

*
W archidiecezji Cardiff (Walia) odbyła się interesująca ceremonia. Po zaliczeniu 

egzaminu praktycznego z liturgii pogrzebowej, przeprowadzonego w kościele przy 
(pustej) trumnie, dwudziestu świeckich ceremoniarzy pogrzebowych, otrzymało z 
rąk arcybiskupa Georga Stacka nominacje. 

Do ich obowiązków, oprócz przewodniczenia obrzędom pogrzebowym, będzie 
należało przygotowanie rodziny zmarłego do uroczystości i pomoc w załatwianiu 
formalności związanych z pochówkiem. Istotne wtrącenie: pogrzeb nie jest sakra-
mentem i do jego odprawienia nie są niezbędne święcenia.

W wielu miejscach na świecie, gdzie brak księży, takim obrzędom przewodniczą 
wyznaczeni przed biskupa ludzie świeccy. Ale w przypadku Cardiff nie to było 
najważniejsze. Arcybiskup wyjaśnił, że nie chodzi tyle o zastępstwo księży, co o 
alternatywę dla wiernych. Rozwiązanie to idzie w kierunku katolików, którzy nie 
czują się specjalnie związani z parafią. Nie wszyscy czują potrzebę zapraszania ka-
płana, i nie wszyscy chcą pogrzebu z mszą. Takim łatwiej będzie nawiązać kontakt 
z osobą świecką.

Biskup Stack wierzy, że dla ludzi stojących bezradnie wobec problemu śmierci, 
świecki ceremoniał będzie bardziej autentyczny i bliższy wiary w zmartwychwsta-
nie, aniżeli w towarzystwie księdza, który głosi tę prawdę niejako z urzędu.

Byłoby ciekawe dowiedzieć się, jaką opinię miałby w tym względzie arcybiskup 
szwedzkiego kościoła katolickiego. Mogę mówić tylko za siebie, ale uważam taka 
alternatywę za trafioną w dziesiątkę.

*
Oto pięciu wielkich Żydów, których ogromne ego wywarło decydujący wpływ 

na historię ludzkości: 
- Według Mojżesza Dziesięcioro Przykazań starczy za wszystko    
- Według Jezusa miłość starczy za wszystko
- Według Marksa kapitał starczy za wszystko 
- Według Freuda seks starczy za wszystko
- Według Einsteina relatywność starczy za wszystko 

*
Uwaga natury ogólnej. Jakaś część ludzi, widząc lub słysząc coś, czego nie ro-

zumieją, pytają zachowawczo albo z lenistwa: Dlaczego? Inni, którzy niestety są w 
mniejszości, wołają pełni ciekawości i nadziei: Dlaczego nie?

Kalejdoskop
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robisz bigos?
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Tanka Amigos för riktigt billiga utlandssamtal.


