
NR 9 (393) 
ROK XIX 

30.04.2017 
POLSKI 

DWUTYGODNIK 
WYDAWANY 

W SZTOKHOLMIE
WWW.POLONICA.SE   

Danuta i Wiesław Kapergrenowie: 
Po ponad 40 latach działalności 
nasuwają się nam różne refleksje 
i podsumowania. Zastanawiamy się, 
czy można było zrobić coś lepiej 
i więcej? 2

Bilans dobrych serc

Każdy, kto reaguje tak, 
jak chcą tego terroryści, 

staje się ich pudłem 
rezonansowym, czyli 

de facto sojusznikiem...
STRONA 6 
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Wyjeżdżając z Polski w lipcu 1973 
roku (nie z własnej woli), nawet nie 
przeszło nam na myśl, że opuszczamy 
ją, i naszą kochaną Gdynię, na ponad 
43 lata... Dzisiaj, patrząc z perspektywy 
tego czasu, możemy powiedzieć z całą 
pewnością, że naszej Ojczyzny nigdy 
nie opuściliśmy – zawsze była 
w naszych sercach.

Naszą działalność o charakterze patriotycznym, 
charytatywnym oraz ukierunkowaną na szerzenie kul-
tury polskiej rozpoczęliśmy w Szwecji w 1975 roku. 
Teraz nadeszła chwila, kiedy trzeba się z czymś poże-
gnać. Czynimy to z przykrością po wielu latach aktyw-
nej, niemal codziennej działalności, która splotła się  z 
naszą życiową pasją pomocy innym. Szczególnie tym, 
którzy proszą najciszej: dzieciom, młodzieży szkolnej 
i chorym. Czy ta pasja, to motto życiowe niesienia po-
mocy innym, może się skończyć? 

Wszystko ma swój kres: to już nie te same siły 
zdrowotne, chociaż nie wypada użalać się nad sobą. 
Zwłaszcza, że w sercu nadal jeszcze mamy tyle chęci 
i zapału. Ale jak je pogodzić ze stanem faktycznym 
i możliwościami, jakie daje jesień życia? To pytanie 
dla filozofów, ale nikt nie wymyślił dobrej odpowie-
dzi. Trzeba spokojnie pogodzić się z losem. Coś się 
rodzi, zaczyna, ale i przychodzi czas, że się kończy... 

W takich spokojnych chwilach nasuwają się róż-
ne refleksje i podsumowania. Zastanawiamy się, czy 
można było zrobić coś lepiej i więcej? Myślimy jed-
nak oboje, że wykorzystaliśmy swoje możliwości do 
maksimum i to w szerzeniu kultury polskiej na ob-
czyźnie, i opieki nad miejscami pamięci narodowej, 
i w działalności charytatywnej. Zawsze staraliśmy się 
mieć otwarte serce na pomoc ludziom w potrzebie. 
Naszym mottem było: „Nie wolno być obojętnym 
na ludzkie nieszczęście, zwłaszcza gdy wrażliwość 
na potrzeby innych jest w dzisiejszych czasach coraz 
bardziej towarem deficytowym”.

Czujemy się więc spełnieni, gdy patrzymy na 
wszystkie podziękowania i odznaczenia jakie otrzy-
mywaliśmy przez te wszystkie lata od tych, którym 
pomagaliśmy... Od młodzieży szkolnej, dzieci z 
Domów Dziecka, dzieci chorych z Hospicjum, scho-
rowanych ludzi w szpitalach gdyńskich, od inwali-
dów, którzy dostawali od nas wózki inwalidzkie, dzię-
ki którym mogli włączyć się w życie ludzi sprawnych. 

Nie da się zliczyć ile setek dzieci mogło skorzystać 
z organizowanej przez nas pomocy charytatywnej w 
Polsce, na Ukrainie i Białorusi. Trudno zliczyć per-
my dokumentacji wysyłanych darów w ciągu ponad 
40 lat. Nigdy nie byliśmy obojętni na żaden głos wo-
łający o pomoc – od brzegu Bałtyku po świerkowe 
Podkarpacie i Śląsk. Patrząc na te dokumenty sami nie 
wierzymy w ich ogrom.... Ale niesienia pomocy w tak 
wielkim zakresie nie było by możliwe, gdybyśmy na 
tej swojej drodze nie spotkali podobnych sobie ludzi: 
wrażliwych na potrzeby innych i chętnych do współ-
pracy w organizowaniu pomocy pokrzywdzonym 
przez los... 

Pragniemy przede wszystkim podziękować za 
współpracę i pomoc materialną naszym szwedzkim 
przyjaciołom, bez których organizowanie pomocy dla 
Rodaków byłoby niemożliwe. Szczególnie w Stanie 
Wojennym. Do najstarszych należy od 1975 roku 
Birger Andersson – właściciel firmy ubezpieczenio-
wej w Malmö. Do naszych największych sponsorów 
należała wspaniała Britt Fijelander - przewodniczą-
ca Rädda Barnen na Południową Szwecję i jej mąż 
Gunnar, który był założycielem Klubów Rotary, mię-
dzy innymi w Polsce. Słów brak ile dobrego, z pełnym 
uczucia sercem, zrobiła Britt wraz ze swą organizacją 
dla polskich dzieci i młodzieży od 1975 roku. Przykro 
nam, że nie doczekała się żadnego uhonorowania od 
władz polskich, pomimo iż kilkakrotnie występowa-
liśmy z wnioskami na odznaczenie państwowe do 
konsulatu generalnego RP w Malmö. Podobnie dla 
Birgera Anderssona. Nigdy nie otrzymaliśmy odpo-
wiedzi na nasze wnioski. 

Do naszych znaczących sponsorów możemy zali-
czyć również Wydział Kultury i Oświaty w Malmö z 
inspektorem Bosse Ingvarssonem oraz firmę E-ON 
Sverige AB w Malmö na czele z dyrektorem Gu-
stafem von Hamilton, emerytowanym komandorem 
szwedzkiej Marynarki Wojennej. Dzięki niemu i je-
go zastępcy, Kentowi Andersson, dostaliśmy mnó-
stwo mebli i sprzętu audiowizualnego do wyposaże-
nia szkół gdyńskich i Hospicjum Stacjonarnego oraz 
Hospicjum Dziecięcego „Bursztynowa Przystań“ w 
Gdyni, jak również dwóch szpitali gdyńskich. Dary 
otrzymane od Firmy E-ON liczone są w miliony 
koron.

W 2016 roku przełamana 
została tendencja wzrostowa  
emigracji z Polski do Szwecji. 
Jeśli wziąć pod uwagę ilość 
osób, które otrzymały prawo 
pobytu i jednocześnie odjąć od 
tej grupy osoby, które wróciły 
do Polski (bądź reemigrowały 
dalej) – to nastąpił spadek 
o niemal 28%!

Jak podaje szwedzki Urząd Statystyczny (SBC) w 
2016 roku prawo pobytu otrzymało w Szwecji 5.078 
obywateli polskich. To o 10% mniej niż w roku 2015 
(5.596) i niewiele mniej niż w roku 2014 (5.138). 
Jednocześnie znacznie wzrosła liczba osób, które 
zdecydowały się na reemigrację lub powróciły do 
Polski: w 2016 roku była to liczba 1525 Polaków (w 
tym 1096 wróciło do Polski), a więc ponad dwukrot-
nie więcej niż lata wcześniej: w 2015 roku Szwecję 
opuściło 674 Polaków, w 2014 - 612. 

Jakie są tego przyczyny? – trudno ocenić. Można 
posądzać, że z jednej strony coraz mniej Polaków wy-
jeżdża na stałe poza Polskę w poszukiwaniu pracy (ci 
co mieli wyjechać, już wyjechali), z kolei do Polski 
wracają ci, którzy przechodzą na emeryturę. Mniejsza 
ilość przyjeżdżających Polaków jest już odczuwal-
na na rynku pracy – coraz częściej „polsko-szwedz-
kim” pracodawcom trudniej znaleźć ludzi do pracy. 
Sytuacja może się jednak zmienić. Niepewna sytuacja 
Polaków w Wielkiej Brytanii (po Brexit’cie) może 
spowodować ponowny, większy napływ Polaków do 
Szwecji. 

Mimo mniejszej emigracji Polaków polska diaspo-
ra w Szwecji jest coraz liczniejsza. W ciągu zaled-
wie ostatnich 10 lat liczba Polaków mieszkających/
przebywających w Szwecji zwiększyła się dwukrot-
nie. Jeszcze w 2004 roku (a więc, gdy Polska stała 
się członkiem Unii Europejskiej) oficjalne statystyki 
odnotowywały 43.472 Polaków (osób urodzonych 
w Polsce), w grudniu 2016 roku było ich 88.704 
(oznacza to, że jesteśmy czwartą, pod względem 

REKORD! 1,3% 
mieszkańców Szwecji 
ma pochodzenie 
polskie! Ale... Szwecja 
przestała być modna?

Zmieniły się także proporcje w ilości Polaków 
mieszkających w Szwecji i nie posiadających szwedz-
kiego obywatelstwa. W 1980 roku niemal połowa 
Polaków go nie miała, w 2015 roku już tylko 40%. 

Dotychczasowe statystki bardzo często ograniczały 
się do informacji o Polakach w Szwecji uwzględnia-
jąc tylko fakt ich urodzenia w Polsce. Teraz znamy 
także statystyki osób pochodzenia polskiego: oka-
zuje się bowiem, w grudniu 2015 roku (poza 85.517 
osobami urodzonymi w Polsce) mieszkało w Szwecji 
43.018 osób, które mają w swoich żyłach polską 
krew. W tym: 13.705 osób, których obydwoje rodzi-
ce pochodzili z Polski; 1.848 osób (ojciec z Polski, 
matka z innego kraju), 5.282 (matka z Polski, ojciec z 
innego kraju), 7.085 (ojciec z Polski, matka Szwedka) 
i 15.098 (matka z Polski, ojciec Szwed). Oznaczałoby 
to, że Polaków i osób pochodzenia polskiego miesz-
ka dzisiaj w Szwecji ponad 130.000. To niemal 
1,3% mieszkańców Szwecji!

Według SBC ponad 30% Polaków w Szwecji (osób 
urodzonych w Polsce) stanowią osoby powyżej 50 ro-
ku życia. Na początek 2016 roku statystyki wygląda-
ły następująco: w wieku 0-14 lat – 6.91%, 15-24 lata 
– 8,32%, 25-54 lata – 57,27%, 55-64 lata – 15.27%, 
65+ – 12,23%.  Średnia wieku była więc wyższa 
niż np. dla mieszkających w Szwecji Irakijczyków, 
Syryjczyków, ale dużo niższa niż Finów. (ngp)

ilości, grupą narodowościową w Szwecji). Wcześniej 
„wielki skok” w liczbie Polaków osiedlających się w 
Szwecji notowano w latach 80-tych i 90-tych. Między 
rokiem 1980 a 2000 liczba Polaków również podwo-
iła się – tyle tylko, że potrzebne było na to 20 lat. 

OGŁOSZENIE
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Sonia i Jan Jörgenssonowie – właściciele hurtow-

ni sprzętu biurowego i elektronicznego importowa-
nego z Japonii z siedzibą w Ystad, dostarczali swoje 
materiały na promy PLO i PŻB, kursujące na linii 
Świnoujście-Ystad. Przemycali przy tym, na naszą 
prośbę, części zamienne do powielaczy i inne mate-
riały biurowe dla struktur podziemnych Solidarności. 

Chcielibyśmy w tym miejscu wspomnieć jed-
no wydarzenie. W czasie pacyfikacji Stoczni 
Szczecińskiej po ogłoszeniu Stanu Wojennego, je-
den ze stoczniowców, ścigany przez ZOMO, został 
zrzucony do ładowni nowobudującego się statku. 
Odniósł obrażenia zagrażające życiu. Dostaliśmy 
apel – prośbę za pośrednictwem zaufanego człon-
ka załogi M/F Skandynawia – oficera pożarowego 
Krzysztofa Popławskiego (obecnie mieszkającego 
w Sztokholmie) o zakup w Szwecji bardzo drogie-
go lekarstwa. Ponieważ nie można było kupić tego 
lekarstwa bez recepty, zwróciliśmy się o pomoc do 
Jana Jörgenssena, który natychmiast załatwił sprawę z 
przewodniczącym Szwedzkiego Czerwonego Krzyża 
w Ystad. Lekarstwo tą samą drogą (przez w/w ofi-
cera) wypłynęło o godzinie 23.00 do Świnoujścia, a 
rano zostało odebrane przez „kuriera stoczniowców” 
i dostarczone dla rannego. Ale On nie doczekał już 
tego... Zmarł w nocy. Do dziś nie możemy się z tym 
pogodzić, że mimo naszego tak szybkiego działania, 
nie zdołaliśmy uratować tego człowieka. 

Mieliśmy jednak możliwość pomocy chorym na 
indywidualne apele w radio, czy TV np w programie 
„Życie po zbrodni“. Uczeń Liceum w Hrubieszowie 
– syn państwa Zarosińskich, wracając ze studniówki 
został napadnięty przez bandziorów i tak dotkliwie 
pobity, że do dziś, po 13 latach od tego wydarzenia, 
i wielu zabiegach i rehabilitacji, nie odzyskał mowy i 
jest całkowicie sparaliżowany. Wysłaliśmy mu nowe 
łóżko szpitalne elektrycznie sterowane, wózek inwa-
lidzki typu komfort, specjalny elektryczny podnośnik 
służący do podnoszenia chorego z łóżka z możliwo-
ścią przewożenia go np. do toalety i na inne zabiegi 
higieniczne. Do tej pory jesteśmy w kontakcie z ro-
dziną Zarosińskich. Ostatni raz w styczniu tego roku. 

Na apel Komitetu d/s Radia i Telewizji, emitowa-
nego w dniu 27 listopada 1989, przekazaliśmy za po-
średnictwem pana inż. Leszka Pawlickiego – pilota 
wycieczki autobusu turystycznego z Bydgoszczy do 
Malmö – pomoc dla ośmioosobowej rodziny pogożel-
ców: Lidii Tkacz z Wólki Cycowskiej w wojewódz-
twie chełmskim. 

Wspomnieć też chcemy o bardzo dobrym kontakcie 
z Nilsem-Olafem Andersson – dyrektorem ekono-
micznym firmy Vision International AB w Växjö pro-
dukującej sprzęt dla osób niewidomych i niedowidzą-
cych. Otrzymaliśmy do tej pory w sumie 32 czytniki 
wartości ok. 832.000 koron oraz za kilkanaście tysię-
cy koron inny sprzęt. Przekazaliśmy go do Zakładu 

dla Niewidomych w Laskach, Towarzystwa Opieki 
nad Ociemniałymi w Izabelinie koło Warszawy, dla 
Związku Niewidomych i Niedowidzących w Gdyni 
i do Gdyńskiej Szkoły Społecznej oraz szkoły w 
Wejherowie. 

Wymienić chcemy też innych, którzy na nasze ape-
le zareagowali organizując pomoc w różny sposób: 
Kristera Anderssona, Radwana Chafchak – wła-
ściciela firmy Contex w Malmö, konsula generalne-
go RP w Malmö Gerarda Pokruszyńskiego, załogi 
promów „Nieborów”, „Skandinavia”, „Heweliusz”, 
„Kościuszko”, które od 1975 roku do 1992 przewozi-
ły organizowane przez nas dary do Domów Dziecka, 
Domów Opieki Społecznej, szkół i szpitali, szcze-
gólnie w Stanie Wojennym (nie sposób wymienić 
wszystkich oficerów i marynarzy, ale pragniemy wy-
mienić intendentów Pawła Hoppe i Janusza Cieślę, 
oficera pożarowego Otto Riksa, kapitanów ż/w 
Zdzisława Pawlaka, Zbigniewa Pszennego, kapita-
na Alfreda Chlebionka i kpt ż/w Chodkowskiego, 
starszego marynarza Włodzimierza Rejaka). 

Dary w Stanie Wojennym wysłaliśmy dwoma trans-
portami szwedzkimi, pierwszy już 16 grudnia 1980 z 
Individuela Människa Hjälp z Lund, które piloto-
wali szwedzki lekarz z Międzynarodowej Organizacji 
„Lekarzy bez Granic“, ksiądz i kierowca. Inne trans-
porty pilotował, w uzgodnieniu z nami, były więzień 
niemieckich obozów koncentracyjnych Kazimierz 
Maligłówka, zamieszkały wtedy w Malmö (obec-
nie wrócił do Polski i mieszka w Poznaniu). Gdy 
Polska odzyskała niepodległość postaraliśmy się 
załatwić, nieodpłatnie w 80%, 25-tonowe trans-
porty samochodowe na załadunek darów od firm: 
Spedycja Międzynarodowa Agroland w Gdyni (dyr. 
Wojciech Miotke i dyr. Andrzej Szulc z pracow-
nikami ekspedycji oddziału na Skandynawię (panie: 
Katarzyna Orłowska, Agnieszka Gułaś i Monika 
Szczepańska). W sumie od tej firmy dostaliśmy 52 
transporty – ostatni wysłaliśmy 21 października 2016 
roku. Największa w tym zasługa p. Andrzeja Szulca. 

Otrzymywanie bezpłatnych przewozów w jedną 
stronę (Kalskrona-Gdynia) to również zasługa przy-
chylności Dyrekcji Stena Line. Wspomagała nas 
również swymi transportami Firma TTS Spedycja 
Międzynarodowa w Gdyni na czele z dyrektorem 
Andrzejem Olechnickim, który osobiście bardzo za-
angażował się w pomoc potrzebującym. Transporty z 
firmy „Global - Gdynia”, firmy Lubański i innych 
firm spedycyjnych, załatwiał wiceprezydent Miasta 
Gdyni inż. Jerzy Miotke, człowiek wyjątkowo życz-
liwy i chętny do działalności charytatywnej. Przez 
cały czas naszej działalności wysłaliśmy 207 tirów 
25-tonowych. 

Do naszych przyjaciół i przyjaciół Polski, którzy 
nam pomagali i bez których nie moglibyśmy działać 
na taką skalę, należał śp. Bengt Linde – były hokeista 

i były Honorowy Prezes Klubu Hokejowego Malmö 
FF. Załatwiał sprzęt sportowy dla młodzieży, a raz 
spełnił naszą prośbę – co praktycznie wydawało się 
niemożliwe do załatwienia: załatwił nieodpłatnie ro-
bioną na miarę protezę dla hokeisty z Klubu Górnik, 
który stracił nogę w wypadku kolejowym. Proteza 
wykonana przez firmę w Helsingborgu kosztowała w 
tym czasie ponad 120 tysięcy koron. 

Do tych, którzy chętnie pomagali nam w załadun-
kach tirów z darami, należą nasi przyjaciele: Kale 
Östberg, inż. Józef Chwaciński, Helmut Gruszka, 
Władysław Wojtyła, Iza i Piotr Buczek – lekarze 
weterynarii, Edmund Pijor – technik elektryk, pro-
fesor muzyki, szopenista śp. Franciszek Kos, konsu-
lowie i wicekonsulowie Konsulatu Generalnego RP 
w Malmö (za kadencji Konsula Generalnego Marka 
Bykowskiego i Gerarda Pokruszyńskiego). Pomagali 
nam w załadunku łóżek szpitalnych, wózków inwa-
lidzkich, mebli biurowych i szkolnych, komputerów, 
sprzętu AGD i odzieży... W tym załadunku pomagał 
również kierownik gospodarczy Konsulatu Piotr 
Rabiak i pracownik MSZ będący akurat na kontroli 
Konsulatu. 

Wszystkim wymienionym i nie wymienionym 
serdecznie dziękujemy za współpracę w tym długim 
ponad 40-letnim okresie działalności charytatywnej, 
którą objęliśmy niemal całą Polskę od Trójmiasta po-
przez Warszawę, Lublin, Chrubieszów, Tarnobrzeg, 
Kamień Pomorski, Lipie, Stargard Szczeciński, 
Dzierżoniów, Szczawno-Zdrój... 

Dziękujemy za wrażliwe serca i wspólnie niesioną 
pomoc – dzieciom, młodzieży i ludziom chorym, nie-
szczęśliwym. Odpowiadaliśmy na apele radiowe, tele-
wizyjne i prośby indywidualne ludzi, którzy zwracali 
się do nas bezpośrednio. Mamy przed oczyma np. list 
od 12-letniej dziewczynki z Warszawy, która przez 
lata nie mogła wyjść z mieszkania na spacer, a dzięki 
temu, że dostała od nas wózek inwalidzki, może teraz 
korzystać z poruszania się na zewnątrz. Napisała pięk-
ny list, cały w czerwonych, narysowanych własno-
ręcznie, serduszkach z zaznaczeniem: „Wszystkie te 
serduszka są dla pana, panie Wiesławie!”. Podobnych 
listów i podziękowań mamy setki…. Naprawdę, miło 
do nich zaglądać. 

Szwedzka gazeta napisała o nas w 2000 roku: De har 
aldrig glömt Polens fattiga. (Oni nigdy nie zapomnię-
li o biednych w Polsce). Wiele razy pisała o naszej 
działalności „Nowa Gazeta Polska”. W Polsce wiele 
artykułów zamieszczała o nas gazeta wychodząca w 
Gdańsku „Gwiazda Morza” wychodząca w Gdańsku. 
O naszej działalności szczególnie ciepło pisała redak-
tor Ewa Górska. Na zlecenie Europejskiego Muzeum 
Solidarności przyjechała z ekipą telewizyjną do 
Malmö i nagrała film o nas i o Marku Małachowskim. 
„Dziennik Bałtycki” oraz „Ratusz” – wydawany przez 
Urząd Miasta Gdyni – zamieszczał wiadomości o na-
szej działalności: redaktor Joanna Grajter, która 
zamieszczała również nasze ogłoszenia i podzięko-
wania firmom współpracującym z nami. Miesięcznik 
„Rodowód” Stowarzyszenia „Katyń” w Szczecinie 
zamieszczał artykuły o organizowanych przez nas w 
Malmö uroczystościach patriotyczno-religijnych.  (...)

Podsumowując naszą działalność, zdajemy sobie 
sprawę, że nie o wszystkim da się napisać w krótkim 
podsumowaniu w gazecie. Skoncentrowaliśmy się 
tylko na pomocy charytatywnej, ale za równie waż-
ną uważamy naszą działalność wśród miejscowej 
Polonii w Malmö i opiekę nad miejscami pamięci 
narodowej. Ale... czy można w kilku zdaniach zmie-
ścić 43 lata? Napisać o jednym, a pominąć drugie, czy 
inne zagadnienie, równie ważne w całym kontekście 
działalności?... 

Zastanawiamy się, czy udało nam się zrealizować 
wszystkie plany i zamierzenia. Przypominamy sobie 
jedno z mądrych powiedzeń naszego światowej sławy 
filozofa Leszka Kołakowskiego: 

Jeszcze nikomu podczas ziemskiego życia nie udało 
się zrealizować wszystkich planów. 

I to nas pociesza. 

Danuta i Wiesław Kapergren-Kapturowicz

Sztokholm, marzec 2017. Państwo Danuta i Wiesław Kapergrenowie w towarzystkie konsula Grzegorza Jagielskiego.

Państwo Danuta i Wiesław Kaperegrenowie są 
laureatami Nagrody Specjalnej Poloniki 2016 
przyznawanej przez Nową Gazetę Polską.
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Foto: K. Białas

— Powiedz 
Jasiu panu, 
gdzie oni mogą 
mnię skoczyć? 
— Oni mogą 
skoczyć panu 
majstrowi tam, 
gdzie pan może 
pana majstra w 
d..ę pocałować!

Rok mamy dwa tysiące siedemnasty, miesiąc 
czwarty, dzień siódmy, ranek, plus dwa Celsjusze, na 
oko spokojny spokój oczywistej oczywistości.

W polskim sejmie votum nieufności dla rządu 
Prawa i Sprawiedliwości, czyli dla posła Jarosława 
Kaczyńskiego. Dziwny kraj, dziwny Sejm. W pierw-
szym rzędzie jak w loży honorowej igrzysk szerego-
wy poseł, w bocznej loży szare rzędy smutnych cie-
ni, oraz kamienna, jakby nieobecna twarzą premier 
Beaty.  

To wszystko już się w głowie nie mieści. Odnoszę 
z dnia na dzień silniejsze wrażenie, że moi rodacy 
zwariowali. Nie tylko tam! Tu też! Parę dni temu w 
polskim konsulacie coroczna uroczystość wręczenia 
nagród Polonii Szwedzkiej „Poloniki”. Rozmawiam 
z człowiekiem, którego znam dziesiątki lat i lubię. 
Wariatuńcio, ale z inteligenckiej rodziny, od lat abo-
namentowy klient działu reklamy „Nowej Gazety 
Polskiej”. 

W pewnej chwili rzucam żartobliwie: – Co tam 
w reżimowej telewizji słychać? On w jednej chwili 
poważnieje, oczy mu się robią jak szparki, patrzy na 
mnie jak na zbója, i o ton wyżej cedzi: – A wy komu-
niści i złodzieje!

Nie jestem w stanie zrozumieć, czym olśniewa 
prezes Kaczyński. Nie potrafię pojąć ani wytłuma-
czyć tego okropnego zjazdu w dół, do poziomu pry-
mitywnych i kołtuńskich złości, nienawiści, pogardy, 
pychy. Ten sam kraj, ta sama Wisła, Tatry, Bałtyk i 
raptem rów przez całą Polskę! Może sztuczna mgła 
koryfeusza i ministra Antoniego Macierewicza jest tu 
na rzeczy?

Gdybym miał siłę boga z Olimpu, po pierwsze usu-
nąłbym podziały między ludźmi. Zlikwidowałbym 
dyskryminację i konflikty: białych z czarnymi, Ara-
bów z Żydami, Azjatów z Europejczykami, Islamu z 
Chrześcijaństwem, głupich z mądrymi (w pierwszym 
przypadku mam na myśli całą polską klasę politycz-
ną), i pozostawił nienaruszone tylko jedno, cudowną 
dyferencję między kobietą a mężczyzną.

Od wielu lat mam trudności z akceptacją pusto-
słowia, którego dobrym przykładem jest, polskie jak 
bigos, honor i ojczyzna. Trzeci składnik pomijam, bo-
wiem nie wolno go mieszać z niczym, a już szczegól-
nie honorem i ojczyzną. Jest jaskrawym przykładem 
niedojrzałości mieszanie Boga, w ogóle umiejscawia-
nie Go i łączenie z czymkolwiek mającym ziemskie 
źródła.  

Nie nazwałbym siebie polskim patriotą, bowiem 
nie lubię paplania. Patriotyzm ma jedną cechę, jest 
nią – czyn, i tyle. Dla drugiego człowieka mógłbym 
zrobić, nawet poświęcić, wiele, wysoko stawiam tole-
rancję i mógłbym się bez problemu przyjaźnić z kimś 
o różnych od moich poglądach politycznych. To, co 
kursywą powinno być wyryte na murze polskiego 
Sejm w Warszawie, i pewnego lokalu na Östermalm 
w Sztokholmie. 

Obchodzi mnie prawda, dlatego też gorąco prote-
stuję przeciw wszelakim próbom usprawiedliwiania 
wyższymi racjami, albo religijnymi hasłami, niegod-
nych czynów. Mój protest dotyczy obu stron polskiej 
sceny politycznej, oraz smutnej konstatacji, że geo-
graficznie rzecz biorąc, jesteśmy w Europie.

Andrzej Szmilichowski

Dziesiąty marzec, siódma rocz-
nica tragicznej katastrofy lotniczej 
pod Smoleńskiem. Czego można 
oczekiwać, czego spodziewać się, 
gdy nadchodzi dzień tej smutnej 
daty? W gruncie rzeczy niewiele 
trzeba, trochę zrozumienia i sza-
cunku dla cezury śmierci, trochę 
współczucia dla rodzin, które stra-
ciły najbliższych, pacierza, parę 
chwil zadumy. 

Co otrzymują Polacy? – rzeko-
mo jeden z najbardziej katolickich 
krajów świata (w każdym razie ta-
kie wrażenie sprawia rząd i prezy-
dent). Z roku na rok coraz bardziej 
pompatycznie, coraz smutniej, 
coraz gorzej. Spoza powoli tak 
bezsensownej, że nieomal surreali-
stycznej fasady, nabudowywanej 
przez rządzącą partię, coraz mniej 

widać głównych bohaterów owej 
tragedii, ofiary.  

Wiadomo, każda katastrofa o 
takim wymiarze obrasta polityką. 
Świat tak funkcjonuje od wieków, 
i to się nie zmieni tak długo, jak 
długo będzie możliwe czerpanie 
wymiernych politycznych korzy-
ści z tego płynących. Czyli na wie-
ki wieków amen, i nie ma innego 
wyjścia, jak się z tym pogodzić.

Pozostaje pytanie, jaki przybie-
rze kształt? Czy zabrzmi głosem 
refleksji, wyciszenia, smutku, czy 
irytującym jak paznokcie po szy-
bie zgrzytem? To zależy od pozio-
mu, jaki prezentują władze pań-
stwa, ale i poszczególni obywatele, 
jak sytuuje się narodowy, ale także 
osobisty etos.

Co otrzymują w kolejną smutną 
rocznicę smoleńskiej katastrofy 
Polacy? Świadome cyniczne wy-
korzystywanie tragedii i żałoby 
narodowej do walki politycznej – 
kłamstwo smoleńskie, smoleńską 
religię i zamach smoleński. Czło-
wiek, w którego rękach jest sku-
piona cała władza nad państwem, 
w oficjalnym przemówieniu pod 
pałacem prezydenckim, używa 
stylistyki: ból lepszej części naro-
du, i eksplozja zła, eksplozja niena-
wiści gorszej części narodu. 

Zgroza i wstyd. Jeden wielki 
wstyd. Jakieś szaleństwo opano-
wało zazwyczaj normalnie spo-
kojny i pogodny naród. Na Boga! 
Choć w takim dniu, ciszej nad tymi 
trumnami. (asz)

Smutna rocznica

Tragiczny zamach w Sztokholmie kosztował życie 4 osób. Niewinnych osób. 
Porwana i rozpędzona ciężarówka to najnowsza broń szaleńców-zamachowców. 
Szaleństwa nie da się wytłumaczyć w sposób racjonalny. Trudno znaleźć też jakieś 
wytłumaczeniu, czemu takie ataki mają służyć? Jeśli w imię ideologii, to marna jest ta 
ideologia, skoro opiera się na śmierci innych ludzi. Jeśli mają wzbudzić w nas strach, 
to też mało skutecznie – jest  przeciwnie: budzą poczucie solidarności społeczeństw 
zaatakowanych. Czyżby chodziło tylko o zwykłe szaleństwo???!!!

Zawsze z przerażeniem myślę, że każdy atak terrorystyczny (a niestety, terrorystami są 
ostatnio najczęściej „islamscy bojownicy”) wznieca na forach internetowych tę samą dyskusję: 
wszystkiemu są winni uchodźcy i zbyt liberalna polityka społeczeństw zachodnich. Łatwo o 
uogólnienia, łatwo o proste (raczej prostackie) sformułowania i konkluzje. Całe szczęście nie 
brakuje też głosów rozsądku. To przywraca mi wiarę, że jednak ci, którym zależy na wywróce-
niu naszego świata i naszych wartości, nie zawsze trafiają na właściwy grunt. 

Czytam więc wpis, który pojawił się na na Facebooku: W Sztokholmie zginęły 4 osoby. 
Szkoda tych niewinnych ludzi i ich rodzin. Warto jednak pamiętać, że terroryzm to nic innego 
jak „zbrojna propaganda” (jak określił go bodaj lider Frakcji Czerwonej Armii Andreas Baader). 
Dla sukcesu terrorystów potrzebny jest akt terroru i odpowiednia - najlepiej przesadna i histe-
ryczna - reakcja tych, na których owa propaganda ma mieć wpływ. Każdy, kto reaguje tak, jak 
chcą tego terroryści staje się ich pudłem rezonansowym, czyli de facto sojusznikiem. A skoro 
tak, to warto uświadomić sobie, że: 1. w latach 70 w Europie w aktach terroru ginęło więcej, a 
nie mniej ludzi; 2. biorąc pod uwagę ilość muzułmanów w Europie tudzież skalę radykalizacji 
dochodzi do w gruncie rzeczy niewielu zamachów - ergo służby specjalne działają sprawnie; 3. 
w ten weekend na naszych drogach zginie więcej ludzi niż dziś w Sztokholmie (Jak informują 
statystyki policyjne od czwartku do poniedziałku Wielkanocy na drogach w Polsce: 380 wy-
padków drogowych; 41 zabitych; 478 rannych oraz zatrzymano 1200 nietrzeźwych kierowców 
- dop. redakcji). 

Jakkolwiek więc źle to zabrzmi to pamiętajmy, że w Sztokholmie nie zginęły „aż” a „tylko” 4 
osoby. „Tylko”, bo jeśli będziemy mówić „aż” to przy kolejnym, większym zamachu, zabraknie 
nam skali. A do kolejnych zamachów dojdzie. To jest akurat pewne, a nasz wpływ na to – zni-
komy. Pewności nie ma co do innej sprawy – tego, czy cele terrorystów zostaną osiągnięte. Na 
to jednak mamy duży wpływ, reagując rozsądnie, lub też histerycznie. (ngp)

Każdy, kto reaguje tak, jak chcą tego terroryści, 
staje się ich pudłem rezonansowym, czyli de 
facto sojusznikiem
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Zygmunt Barczyk

Tabula 
rasa 
Arvo 
Pärta

Jego oczy. Oczy Pantokratora z 
klasztoru Św. Katarzyny na wzgórzu 
Synaj. Nasze spojrzenia spotkały się na 
krótko w przejściu między ławkami ko-
ścioła Gustawa Wazy w Sztokholmie, 
podczas festiwalu poświęconego jego 
muzyce. 

Twarz, broda, cała sylwetka, jako 
żywo, przywodziły obraz mnicha. I jest 
coś na rzeczy. 82-letni dziś estoński 
kompozytor Arvo Pärt chętnie przywo-
łuje swoje przywiązanie do śpiewów 
gregoriańskich i wczesnej polifonii. 
Krytycy podpowiadają, że jego twór-
czość nawiązuje do hezychii (z grec-
ka: uciszenie), kojarzonej z klimatem 
praktyk medytacyjno-ascetycznych ze 
Świętej Góry Atos. 

Nie takie jednak były początki jego 
twórczości. Do czasu kryzysu twórcze-
go pod koniec lat 60-tych, oddawał się 
eksperymentom pełnym agresywnych 
dysonansów, kolaży, z silną strukturą 
aleatoryczną utworów. W jednym z 
wywiadów mówił: „Czułem, że znajdu-
ję się w martwym punkcie. Właściwie 
miałem dwa uczucia. Pierwsze, że nie 
mogłem przekazać tego co chciałem ty-
mi samymi środkami, którymi dyspono-
wała współczesna muzyka.[...] Wtedy 
odkryłem, że elementarne prawdy ziemi 
i nieba, ludzkiej kultury, miały już te 
sposoby wypowiedzi, których szukałem 
i okazały się o wiele łatwiejsze i czyst-
sze, niż to, czego my używaliśmy”. 

Przemiana artystyczna następuje w 
okresie jego konwersji z luteranizmu 
na prawosławie. Stwierdzenie to brzmi 
prosto, acz cały proces reorientacji 
trwał 8 lat, podczas których właściwie 
nie skomponował niczego nowego w 
bogatym, jak wiemy dziś, dorobku.

Co się stało potem? Napisał wiele 
prac na orkiestrę i chór, które przy-
niosły mu przydomek “świętego mi-
nimalisty”. Jego muzyka kojarzy się 
z dziełami Góreckiego i Gubajduliny. 
Redukcja materialu dźwiękowego ma 
służyć kontemplacji nad tekstami, które 
wzięte są z liturgii rzymskokatolickiej. 
Prostota, wręcz pokora, skromne instru-
mentarium, dają wrażenie obcowania z 
muzyką subtelną, spowitą aurą misty-
ki. Mimo oczywistego nawiązania do 
tradycji jest to muzyka oryginalna. W 
przeciwnym razie nie przyniosłaby sła-
wy kompozytorowi kształconemu w 
Tallinie, a do czasu wyzwolenia Estonii 
z jarzma sowieckiego, pracującemu 
na emigracji, głównie w Wiedniu i w 
Berlinie.

Momentalna rozpoznawalność jego 
utworów bierze się z nowości stylu, 

który nazwano tintinnabuli. Sama na-
zwa pochodzi od łacińskiego tintin-
nabulum, sugerując podobieństwo 
sekwencji muzycznej do grających 
dzwonków, czy gongów.  Chodzi 
o  połączenie prostych melodii dia-
tonicznych z zawsze obecną interak-
cją dźwięków w akordach. Uwaga 
słuchacza nie ulega rozproszeniu od 
pierwszej do ostatniej nuty.  Arvo Pärt 
deklarował: Zagrać jedną jedyną nutę 
pięknie – to wystarcza. Pięknie, znaczy 
„doskonale”. 

A i tak liczy się dotyk geniuszu.
Zadzwonił telefon. Akurat miałem 

wychodzić z domu, spieszyłem się do 
autobusu. W słuchawce cisza, która po 
chwili zaczynała nasycać się delikatny-
mi dźwiękami skrzypiec. Już wiem, to 
Leszek Kukulski. Kiedy go coś zafa-
scynuje, dzwoni, przystawia słuchaw-
kę do głośników i nic nie mówi. Fraza 
za frazą biegną miarowo, na cienkim 
sznurze monotonnej sekwencji smycz-
ków, raz po raz, niczym ptak przelotny, 
siada dzwonkowa fraza, krótki wielo-
głos gongów. Autobus mi uciekł. 

Leszek zdołał przenieść mnie w in-
ne domeny jaźni płytowym nagraniem, 
którego słuchał w swojej pracowni. 
To była Tabula Rasa, a dokładnie jej 
druga część: Silentium. Usłyszałem 
później gdzieś w radio z ust dyrygen-
ta Andreasa Peer Kählera, że dla niego 
jest to osiemnaście minut cichych nut o 
różnej długości, bez jednej nawet zmia-
ny tempa, głośności czy charakteru, 
które może doprowadzić wykonawcę 
albo do nieba, albo do zwątpienia. 

Tabula Rasa składa się z dwóch czę-
ści utrzymanych w odmiennych tem-
pach i metrach. Ludus, część żywsza, 
wypływa z rozwijającego się subtelnie, 
lecz konsekwentnie, pędu dźwięków. 
Silentium, utrzymana w wolniejszym 
tempie, przekształca motywy z części 
poprzedniej, wydłużając stale łuki me-
lodyczne. Medytacyjny efekt dzwon-
ków, a właściwie gongów, tworzą 
dźwięki dobywające się ze specjalnie 
preparowanego fortepianu.

Po premierowym koncercie Tabula 
Rasa w Tallinie w 1977 roku nikt nie 
chciał zakłócić niezwykłego wrażenia 
oklaskami. “Wszyscy czuliśmy dotyk 
wieczności” – powiedział dyrygujacy 
wówczas orkiestrą Erkki-Sven Tuur. 
Nagranie płytowe obiegło świat. Płyta 
nagrana przez wytwórnię ECM, z 
udziałem Gidona Kremera, Alfreda 
Schnittke, Tatjany Grindenko, połą-
czyła ludzi, którym wystarczyło hasło: 
“Tabula Rasa” i wszystko było jasne. 
Słyszałem o przypadkach, kiedy umie-
rający pacjenci w hospicjum prosili o 
ponowne zagranie im tej anielskiej 
muzyki.

Tabula Rasa dla mnie, jak i dla wie-
lu innych, to wyjątkowa podróż, a nie 
tylko muzyka. Osobista podróż z prze-
wodnikiem o oczach Pantokratora. 
Przychyla mi świata uciszonego, od-
dalonego od zgiełku świata, który zwy-
czajowo biorę za sens życia. 

Renaissance Dental to nowoczesna klinika 
dentystyczna otwarta zaledwie parę miesięcy temu. Pacjenci znajdą 
tutaj wszystko to, co oferuje najnowsza technika dentystyczna, oraz 
wysokiej jakości materiały protetyczne. „Naszym celem jest nie tylko 
zapewnienie naszym pacjentom najlepszej obsługi medycznej, ale 
ważna jest także strona estetyczna – i to zarówno pod względem 
wyrunków w jakich odbywają się zabiegi, ale także jakich używamy 
materiałów” – mówi Vladimir Salop, właściciel Kliniki.
 
Jasne, w pastelowych kolorach lokale, z fotalami dentystycznymi 
jak z filmów science-fiction, z pewnością działają uspokajająco 
na każdego pacjenta. Ale najważniejszą sprawą pozostaje jakość 
i zakres usług. “Oferujemy wszystko: od rutynowych kontroli aż 
po skomplikowane operacje dentystyczne – tłumaczy Vladimir. – 
Zakres naszych usług jest bardzo szeroki, od prostych zabiegów, 
po implantaty. Dzięki temu, że posiadamy nowoczesny sprzęt - a 
trzeba pamiętać, że technika dentystyczna rozwija się bardzo szybko, 
co pięć lat pojawia się coś zupełnie nowego – możemy pacjentom 
zaoferować coraz lepsze i, miejmy nadzieję mniej uciążliwe, usługi 
dentystyczne”. 

Nowa technika to przede wszystkim oszczędność na czasie, który 
pacjent musi spędzić na fotelu dentystycznym. Pozwala bowiem na 
bardziej kompleksowe zabiegi i oczywiście ułatwia pracę dentystom. 
W praktyce może oznaczać, że skomplikowane zabiegi zamiast podc-
zas trzech-czterech wizyt, można wykonać podczas jednej lub dwóch. 
To z pewnością musi działać na wyobraźnię pacjanta.

Wykształcenie dentystyczne Vladimir Salop otrzymał w Kownie na 
Litwie, później pracował w klinikach dentystycznych w Tel Avivie, 
w amerykańskiej klinice w Moskwie, a od dziesięciu lat pracuje w 
Szwecji - najpierw w klinikach CityDental, a od paru miesięcy we 
własnej klinice w Solnej, a dokładnie w nowoczesnym kompleksie 
biurowo-mieszkaniowym w Frösunda, zaraz koło autostrady A4.
 
Nowoczesność kliniki i zawodowe wykształcenie Vladimira (od 2005 
roku pracuje jako specjalista-chirurg dentystyczny) to dobre reko-
mendacje dla nowej kliniki. Polscy pacjenci są tu szczególnie mile 
witani. 

Więcej informacji na stronach internetowych Kliniki:
www.renaissancedental.se

* ogłoszenie Kliniki na stronie 5 NGP

ARTYKUŁ SPONSOROWANY
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Blisko T-bany BROMMAPLAN! 
Przy rondzie w budynku  

obok Handelsbanken 
 

T-bana: linia zielona 17, 18;  
Autobusy: 176, 177, 509 

 

Darmowy parking: 
za sklepem przy Brommabågen  

- skręcić w Drottningholmsvägen 

Bromma Café & Deli  Brommaplan 422
Zapraszamy: Pon-pt: 7:00 – 20:00     So-

tel: 0765 85 93 88    www.polenspecialisten.com

NOWA JAKOŚĆ POLSKICH SKLEP
 Kawiarnia i polski sklep w jednym miejscu
 Ciasta, pączki, kanapki, zapiekanki,
 Najlepszy asortyment polskich produktów
 Tradycyjne wędliny krojone na wagę

konserwantów, wzmacniaczy smaku i aromatu
 Serki i zakąski góralskie, zdrowa 

Brommaplan 422-426, 168 76 Bromma                    
-nie: 10:00 – 16:00 

www.polenspecialisten.com 

POLSKICH SKLEPÓW! 
i polski sklep w jednym miejscu 

zapiekanki, kiełbasa z grilla 
Najlepszy asortyment polskich produktów 

wagę bez „E”,  bez 
wzmacniaczy smaku i aromatu 

, zdrowa żywność 

Herkulesgatan 26

tel.: 08

Zawsze po drodze… Zawsze blisko Ciebie!

JEDYNY 

w samym sercu Sztokholmu

150m od

Pon-pt: 10:00 –

 

Herkulesgatan 26, 111 52 Stockholm 

tel.: 08-201 270 

Zawsze po drodze… Zawsze blisko Ciebie! 

 
JEDYNY POLSKI SKLEP  

w samym sercu Sztokholmu 

150m od T-CENTRALEN 

Zapraszamy:  
– 18:00     So-nie: 10:00 – 15:00 
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Epitafium dla hipokryty (2)

Fascynacja i próby „zhumani-
zowania” komunizmu mają, w 
opisywanej tutaj historii, podłoże 
rodzinno-psychologiczne. 
Odznaczają się także czymś, 
co w psychologi nazywane jest 
„kompleksem ojca”. To historia 
sztokholmskiego Pana Nikt, czyli 
Jacka Nadzina, który stał się 
internetowym trollem, 
używającym argumentów 
i słownictwa jak z minionych 
czasów. W tle historia jego Ojca, 
pułkownika Stanisława Nadzina, 
który w okresie powojennym
był attache wojskowym 
w ambasadzie w Sztokholmie. 
Poprzedni odcinek artykułu 
kończył się historią o ucieczce 
Stefana Korbońskiego do Szwecji. 
Polscy oficerowie politycznie 
pod dowództwem Stanisława 
Nadzina, podjęli próbę porwania 
go z hotelu...

Po odwołaniu do Polski z placówki w Sztokholmie 
Stanisław Nadzin podjął pracę w propagandzie. W ar-
tykule Pawła Siergiejczyka „Pierwsza kadrowa PRL” 
czytamy m.in.: 

Na froncie ideologicznym. Oficerowie z pionu po-
lityczno-wychowawczego armii Berlinga robili w 
PRL kariery także w dziedzinach mało kojarzących 
się z wojskiem: w kulturze, nauce, dziennikarstwie, a 
nawet sporcie. Przecież sam Włodzimierz Sokorski, 
już na początku 1944 r. odsunięty na boczny tor, 
w PRL przez wiele lat był ministrem kultury i sztu-
ki, a później przewodniczącym Komitetu ds. Radia i 
Telewizji. Jeden z pierwszych jego podwładnych, płk 
Leonard Borkowicz, zaraz po wojnie został pierw-
szym wojewodą szczecińskim, a w latach 1954-1958 
kierował Centralnym Urzędem Kinematografii. Inny, 
płk Wilhelm Strasser, w początkach lat 50. stał na 
czele Polskiej Agencji Prasowej, a później był wielo-
letnim dyrektorem departamentu w cenzurze. Paweł 
Hoffman po 1945 r. zajmował fotel redaktora naczel-
nego „Rzeczpospolitej” i „Nowej Kultury”, a w la-
tach 1950-1954 stał na czele Wydziału Kultury KC, 
Wiktor Borowski był pierwszym naczelnym „Życia 
Warszawy”, później zaś wieloletnim zastępcą na-
czelnego „Trybuny Ludu”, Stanisław Nadzin kiero-
wał tygodnikiem „Żołnierz Polski”, Artur Hajnicz 
- „Żołnierzem Wolności”, natomiast Irena Grosz 
od 1949 do 1971 r. pełniła funkcję naczelnego pi-
sma „Gromada - Rolnik Polski”. To oczywiście tyl-
ko niektóre dziennikarskie talenty rozkwitłe w armii 
Berlinga. 

Z kolei w opracowaniu „Audycje dla wsi w 90. 
Polskiego Radia - kontekst kulturowy i polityczny” w 

rozdziale „Audycje dla wsi w pierwszych latach po 
wojnie” Artur Mizak pisze:

Zadanie organizacji radiofonii na wyzwalanych te-
renach przejęli działacze komunistyczni, którzy na te-
renie ZSRR nadawali w różnych miastach program w 
języku polskim. Z grupy tej wywodzili się min. pierw-
szy dyrektor Wilhelm Billing i pierwszy dyr. progra-
mowy mjr Stanisław Nadzin. Stało się oczywiste, że 
radio w Polsce dostało się pod bezpośrednie wpływy 
radzieckie i że dla wielu osób związanych z przedwo-
jennym radiem nie będzie do niego powrotu, o czym 
mjr Nadzin pisał o tym wprost. (Stanisław Nadzin, 
„Rzut oka wstecz. O programie Polskiego Radia”, 
Radio i Świat nr 2/1945). W tzw. okresie lubelskim, 
gdy sprawa ta nie była jeszcze tak jednoznaczna, 
wokół radiostacji Pszczółka skupiło się około 200 
dawnych pracowników Polskiego Radia, ludzie kultu-
ry i sztuki oraz żołnierze. W marcu 1945 r. dyrekcja 
Polskiego Radia i radiostacja Pszczółka zostały prze-
niesione do Warszawy. (wcześniej, bo już 11 lutego 
wznowiła działalność rozgłośnia krakowska, najmniej 
ze wszystkich zniszczona podczas działań wojennych). 
Program radiowy w tym okresie był podporządkowa-
ny celom prowadzonej wojny, dotyczył najważniej-
szych bieżących wydarzeń frontowych i politycznych. 
Jednak już w pierwszych miesiącach działalności 
odradzającej się radiofonii, pomimo wielu trudności, 
w programie nadawano cykl wykładów popularno 
- naukowych.

W tym czasie linia ideowa Polskiego Radia od-
zwierciedlała program polityczny polskiej lewicy, 
której celem, jak deklarowano, była budowa wielkiej, 
demokratycznej ojczyzny. O ustroju socjalistycznym 
nie wspominano. Istniał system wielopartyjny, dzia-
łały partie opozycyjne, nie mówiło się o kolektywiza-
cji rolnictwa, uroczystości państwowe odbywały się z 
udziałem duchowieństwa, Polskie Radio transmito-
wało w każdą niedzielę mszę św. a poranny program 
radiowy rozpoczynano nabożną pieśnią Kiedy ranne 
wstają zorze.

Stanisław Nadzin z propagandą komunistyczną 
związany był od samego początku. Już 11 sierpnia 
1944 roku oddelegowany został do prowizorycznej 
rozgłośni tzw. „Pszczółki”, nadającej najpierw z bocz-
nicy kolejowej w Lublinie, potem przewiezionej do 
Parku Praskiego w Warszawie. „Pszczółka” była pier-
wowzorem powojennych dziejów Polskiego Radia. 
Program zainaugurowano hymnem polskim i odczy-
taniem manifestu PKWN. Jej szefem został Wilhelm 
Billing, a jego zastępcą Stanisław Nadzin. Spikerami 
byli: Tadeusz Chabros, Igor Sikirycki, Joanna Poraska 
i Stefania Grodzieńska.

Początki powojennego Polskiego Radia opisu-
je Paweł Szulc w opracowaniu „Zniewolony eter. 
Polskie Radio Szczecin 1945-1989”:

W międzyczasie uruchomiono centralną stację 
nadawczą w  Raszynie, bez której o faktycznej od-
budowie polskiej radiofonii trudno byłoby mówić. 
(...) O randze wydarzenia, jakim było uruchomie-
nie raszyńskiej stacji, świadczą goście przybyli na 
tę uroczystość. Znaleźli się wśród nich: prezydent 
Krajowej Rady Narodowej Bolesław Bierut, marsza-
łek Michał Rola-Żymierski, wicepremier Stanisław 
Mikołajczyk, a  także liczni ministrowie, sekretarze, 
posłowie i członkowie korpusu dyplomatycznego. W  
swoim przemówieniu Bierut podkreślał znaczenie ra-
diostacji: „Po raz pierwszy od sześciu lat rzucamy 
znowu w świat słowo polskie w taki sposób, by sły-
szeli je wszyscy nasi rodacy, gdziekolwiek się znaj-
dują w Europie”. Znaczną część tego wystąpienia 
zajęły jednak nie sprawy radia, lecz zapewnienia o  
konieczności współpracy ze Związkiem Radzieckim i 
pochlebstwa kierowane bezpośrednio do Józefa Sta-
lina. Ten, choć sam do Raszyna nie przyjechał, nie 
pozostał dłużny i wysłał do Polski depeszę. Dziękował 
za pozdrowienia i gratulował „zwycięstwa w dziedzi-
nie odbudowy, osiągniętego w wyniku przyjacielskiej 
współpracy polskich oraz radzieckich specjalistów 
i robotników”. Po tym ważnym z  punktu widzenia 
rozwoju radiofonii sukcesie przyszedł czas, aby za-
interesować się nowo pozyskanymi ziemiami na za-
chodzie i północy. Władze koncentrowały się na jak 
najszybszej odbudowie, zagospodarowaniu tych te-
renów i zasiedleniu ich polskimi osadnikami. Sprawy 
radiofonii siłą rzeczy schodziły na dalszy plan. Jednak 
wicedyrektor Polskiego Radia, mjr Stanisław Nadzin 
argumentował: „Na ziemiach zachodnich przy ich 
zagospodarowaniu, w dziele ich repolonizacji mają 
swoją ważką rolę do odegrania przemysł i rolnictwo; 

winien spełnić swoje odpowiedzialne zadanie artysta 
i propagandzista, wykonać ciążący na nich społecz-
ny obowiązek kupiec i rzemieślnik [...]. Swój wkład w 
to wielkie dzieło winno wnieść także Polskie Radio”. 
Szczecin miał niedługo dostać swoją szansę na zreali-
zowanie tych oczekiwań.

I dalej: Jego zastępcą (chodzi o Wilhelma Billiga 
- dop. red), a zarazem dyrektorem programowym był 
Stanisław Nadzin, przedwojenny urzędnik bankowy, 
który współpracował już wówczas z Polskim Radiem 
jako autor słuchowisk. W czasie wojny był oficerem 
politycznym w Wojsku Polskim w ZSRR. Następcą 
Nadzina był Jerzy Pański (postać znana także ze 
Sztokholmu – Pański był w 1943 roku założycie-
lem i przewodniczącym komunistycznego Związku 
Patriotów Polskich w Szwecji - dop. red.) który na 
stanowisku zastępcy dyrektora utrzymał się do 1948 
r. (...) 

O późniejszej działalności Stanisława Nadzina czy-
tamy także w „Studiach z dziejów opozycji wobec 
komunizmu i dyktatury” wydanych przez Europejskie 
Centrum Solidarności (numer 8/2015):

Do SB dotarła informacja, że w końcu lip-
ca Mackiewicz ubiegał się o audiencję u kard. 
Wyszyńskiego. Został przyjęty 6 sierpnia. Rozmawiali 
o Liście 3440. W tle wizyty pozostawała również spra-
wa artykułów Cata w „Kulturze”. W trudnym poło-
żeniu Mackiewicz szukał u prymasa obrony i opar-
cia? Za „wrogie” artykuły opublikowane na łamach 
emigracyjnego miesięcznika groziło skreślenie z listy 
członków Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. 23 
sierpnia w lokalu SDP rozmawiał z Catem sekretarz 
oddziału warszawskiego Stefan Olszewski (kontakt 
poufny „OS”) i rzecznik Zarządu Głównego SDP 
Stanisław Nadzin. Mackiewicz potwierdził, że jest 
autorem artykułów w „Kulturze”, z wyjątkiem ostat-
niego (o adwokaturze), który określił jako prowoka-
cję. Żalił się, że nie dano mu możliwości zamieszcze-
nia sprostowania w prasie. Na pytanie rzecznika, jak 
ocenia swoją współpracę z „wrogim” Polsce pismem, 
kategorycznie odmówił wyjaśnień, stwierdzając, że 
dochodzenie w tej sprawie prowadzi już prokuratura. 
Podkreślił, że nikt nie może odpowiadać za ten sam 
czyn przed dwoma instancjami równocześnie: przed 
sądem państwowym i koleżeńskim. Ponownie przeko-
nywał, że nie zawierał żadnej umowy z Giedroyciem, a 
za publikowane artykuły nie otrzymywał honorarium 
w dolarach. Oświadczył również, że we wrześniowym 
numerze emigracyjnego miesięcznika ukaże się jego 
kolejny artykuł, jak stwierdził – „bodaj jeszcze ostrzej-
szy od poprzednich”. Podczas całej rozmowy był bar-
dzo zdenerwowany i nie ukrywał ogromnego rozgo-
ryczenia. (w oparciu o AIPN, 01251/533, Notatka z 
rozmowy odbytej z S. Mackiewiczem przez sekretarza 
oddziału warszawskiego SDP S. Olszewskiego i rzecz-
nika ZG SDP S. Nadzina; ibidem, Notatka z rozmowy 
z kontaktem poufnym „OS”, 4 IX 1965)

Stanisław Nadzin był wiernym i oddanym funkcjo-
nariuszem propagandy komunistycznej. Nie uchroni-
ło go to jednak przed czystkami jakie dotknęły olbrzy-
mią część aparatu władzy w marcu 1968 roku. Warto 
się posłużyć w tym miejscu zapisem z dzienników 
Stefana Kisielewskiego (zapis z 29 października 1968 
roku): 

Patrzę sobie tutaj na pułkownika N. (Stanisława 
Nadzina), żonatego z córką Poli Gojawiczyńskiej, i 
myślę o tym, jak zmieniły się pewne sprawy u komu-
nistów. Ten N. służył im wiernie, był nie tylko chyba 
wojskowym, ale i po trochu ubekiem. Facet z przed-
wojennej, żydowskiej rodziny warszawskiej, która 
pewnie cała zginęła, do tego zabawnie niskiego wzro-
stu, odnalazł w mundurze rekompensatę, lekarstwo na 
wszelkie kompleksy, że on też jest kimś, a nie pomiata-
nym śmieciem. I oto w 1967 czy 1968, gdy wybuchła 
sprawa z Izraelem, przenoszą go na emeryturę bez 
żadnego innego powodu, tylko z racji pochodzenia. 
Rentę ma 5000 zł, jest dalej członkiem partii, krzywda 
mu się nie dzieje, ale wszelkie jego ambicje zdeptali 
(nie pochwalam zresztą tych ambicji – ja tylko opo-
wiadam) i zrobili sobie w nim cichego, ale zdecydo-
wanego wroga.

Swego czasu zrobiłem na własny użytek taką oto 
notatkę „zainspirowany” jednym z wpisów na blogu 
Jacka Nadzina:

O absurdalności myślenia. Na swoim blogu pod 
datą 11 maja 2011 roku Nadzin (jak zwykle niechluj-
nie) pisze: „Okazało się że nie mam o czym mówić 
z naszymi znajomymi. Czy zawsze tak było? Rodzice 
mieli paru znajomych, na tak zwanym poziomie. Byli 
to państwo Karolowie M., on był znanym dziennika-
rzem, miał popularny program w telewizji, gdzie niby 
to mówił o polityce. Wszyscy ich lubili. Potem mie-
li także innych. A ja? Może miałem bardzo głupich 
kolegów w Polsce, a tu, w Szwecji nie mam żadnych 
w zasadzie. Zresztą ostatnio ludzie mnie tak strasznie 
nudzą, bo ciągle o tym samym. A Anię bardzo lubię, a 
może nawet kocham”.
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Tadeusz Nowakowski

Gdybym Nadzina nie znał to pewnie by mi się łza 
w oku zakręciła, ale jakoś się powstrzymałem. Ten 
facet żyje w świecie zupełnie wymyślonym na własny 
użytek, to blagier, który nie widzi przyczyny dla której 
wszyscy od niego uciekają, a biedna Ania (partnerka 
pana N.) pewnie nie bardzo jest świadoma, co on w 
swoim bloggu pisze, albo co o niej kiedyś wypisywał. 
Ale to jego i jej prywatna sprawa, niech się w tym sa-
mi znajdą.

Bardziej mnie zaciekawiło to pisanie o Karolu M. 
czyli o Karolu Małcużyńskim. Toż Nadzin zupełnie 
postradał zmysły pisząc o nim panegiryk, bo aż trudno 
uwierzyć, że nie wie kim ów gość był. Akurat czytam 
„Dzienniki” Stefana Kisielewskiego i tam Karolek, 
czołowy propagandzista PRL, występuje kilka razy. 
Kisiel nie ma złudzeń: Karolek to „komunistyczny py-
skacz”, „łotrzyk” „sowiecki propagandysta”, „roz-
sądny tchórzyk”. Małcużyński znalazł się zresztą na 
słynnej Liście Kisiela najbardziej wrednych typów 
PRL. Przyjaźń „starego” Nadzina z Małcużyńskim 
nie była więc niczym niezwykłym, bo obydwaj pano-
wie pracowali w tej samej branży. Nadzin-syn – że-
by nie wiem jak zaklinał rzeczywistość – to nie jest 
w stanie obronić tego, co złego zrobił jego Ojciec. I 
absolutnie pochodzenie nie ma tu nic do rzeczy!

W innym wpisie na swoim blogu Jacek Nadzin tak 
broni ojca:

Nowa Gazeta Polska w Sztokholmie. W numerze 
3/342/ z dnia 8/2 /2015 ukazała się recenzja z książki 
pana Józefa Hena „Dziennik na nowy wiek”. Pisze 
pan Piotr C. cytuję: „Pojawiają się u Hena osoby 
związane ze Szwecją. Pisze o.... płk. Nadzinie, któ-
ry wyrzucił go z pracy w „Żołnierzu Polskim”. Było 
mi trochę na początku przykro, przedstawia to, może 
trochę mego, nieżyjącego od wielu lat Ojca, w złym 
świetle, ale po zastanowieniu się.... Pan Hen nie pisze 
o co poszło, może Hen był słaby jako dziennikarz, albo 
spóźniał się do pracy? A może Hen był już wtedy w...  
opozycji? Tylko do czego? Na pewno nie było to spo-
wodowane... antysemityzmem Ojca! A głupstwa pisze 
nie tylko Hen. Instytut Pamięci Narodowej zakwali-
fikował Ojca jak „TW” /tajnego współpracownika/ 
ponieważ był.... attache wojskowym. Przypomina mi 
się dowcip z Kraju Rad: „A u was durakow mnogo? / 
Mało. Prijeżdżaj...., odin budiesz”. Welcom to Rydzyk 
country!”

Te próby zaklinania rzeczywistości powtarzają się 
u młodszego Nadzin bez przerwy. Tak pisał na swoim 
blogu:

Samo słownictwo i retoryka tych Panów dyskwali-
fikuje np Nową Gazetę Polską, gdy pisze się o PRL 
jako o zaborze rosyjskim, kolonii sowieckiej, przy-
należność do PZPR to zbrodnia... zlikwidowano w 
Polsce ponoć komunizm, a każdy wykształcony czło-
wiek wie, że w Polsce komunizmu.... jeszcze nie by-
ło itd, itp. Sami mają ci panowie oczywiście ogrom-
nej zasługi i są, prawie bez wyjątku, pochodzenia 
kresowo-szlacheckiego.

Wróćmy jednak do Nadzina seniora. W 1967 ro-
ku Stanisław Nadzin sam stał się ofiarą propagan-
dy, antysemickich czystek i partyjnych rozgrywek. 
Wyrzucony z PZPR rozpoczął walkę o przywróce-
nie członkostwa w partii. Tak pisał w odwołaniu do 
Komisji Kontroli Partyjnej Wojska Polskiego:

Odwołuję się do Komisji Kontroli Partyjnej Wojska 
Polskiego od decyzji Komitetu Zakładowego przy 
Głównym Zarządzie Politycznym Wojska Polskiego 
wykluczającej mnie z szeregów Polskiej Zjednoczonej 
Partii Robotniczej.

W dniu 12 bm wezwano mnie na posiedzenie 
Komitetu Partyjnego GZP gdzie postawiono mi zarzu-
ty, jakobym będąc w Kazimierzu na początku czerwca 
br:

1. gloryfikował państwo Izrael i wysławiał jego 
armię,

2. uczestniczył w libacji na cześć zwycięstwa 
Izraela,

3. krytykował stanowisko zajęte przez naszą Partię i 
Rząd PRL w sprawie konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Ponadto zarzucono mi:
4. niesłusznie wycofałem z majowej kroniki mie-

sięcznej wydawanej przez Wojskową Agencję Foto-
graficzną, której jestem redaktorem naczelnym, zdję-
cia pokazującego żołnierzy izraelskich na granicy 
Zjednoczonej Republiki Arabskiej. (...) Do Polskiej 
Partii Robotniczej wstąpiłem w sierpniu 1944 roku tj. 
przed 23 laty. Od zjednoczenia partii jestem członkiem 
PZPR. Nigdy nie byłem partyjnie karany. Wykluczenie 
mnie z szeregów Partii odczułem jako bolesny i nieza-
służony cios. (...) Podpisano: Stanisław Nadzin, płk. 
Pismo z ? 1967 roku.

W innym odwołaniu do Centralnej Komisji Kon-
troli Partyjnej (z 5 marca 1968 roku) Stanisław Na-
dzin pisał:

Odwołuję się do Centralnej Komisji Kontroli Par-
tyjnej od uchwały Komisji Kontroli Partyjnej Wojska 
Polskiego z dn. 16 lutego 1968 roku wymierzającej 
mi karą nagany z ostrzeżeniem za rzekome „zajęcie 
w okresie konfliktu bliskowschodniego antypartyjnej, 
proizraelskiej postawy”.

Raz jeszcze stwierdzam z całą stanowczością, że od 
35 lat będąc związany z ruchem rewolucyjnym, a od 
23 lat - członkiem Partii, miałem zawsze i mam na-
dal zdecydowanie negatywny stosunek do syjonizmu 
i od pierwszej chwili konfliktu bliskowschodniego, w 
czerwcu ub. r. uznawałem za całkowite słuszne stano-
wisko zajęte przez naszą Partię i rząd w tej sprawie. 
Dałem temu wyraz m.in. moją postawą i pracą jako 
redaktor naczelny Wojskowej Agencji Fotograficznej, 
o czym pisałem obszernie w odwołaniu z dn. 28 listo-
pada ub.r. od uchwały KKP Kp MON. Pozytywną oce-
nę mojej postawy partyjnej i politycznej – również w 
ostatnim okresie – dała egzekutywa podstawowej or-
ganizacji partyjnej przy Związku Literatów Polskich i 
Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dzien-
nikarzy Polskich, co zresztą stwierdza wspomniana 
uchwała KKP WP. Pozwolę sobie dodać, że egzekuty-
wa podstawowej organizacji partyjnej przy ZLP prze-
prowadziła ze mną parę rozmów na temat stawianych 
zarzutów, wysłuchała moich wyjaśnień i – o ile wiem 
– uwierzyła im w pełni. (...)

Komisja Kontroli Partyjnej Wojska Polskiego, wy-
mierzając mi wyżej wymienioną karę, oparła się na 
świadectwie nieznanych mi z nazwiska osób, które 
uczestniczyły wraz ze mną w jury dziennikarskiego 
kursu „Złotego Pióra”, w dniach 8 i 9 czerwca ub. 
r. w Kazimierzu nad Wisłą, a następnie stwierdziły, 
że w rozmowach tam prowadzonych zajmowałem pro-
izraelską postawę. Kategorycznie stwierdzam, że to 
nieprawda. (...)

Stanisław Nadzin. Leg.czł. 0186388
Jeszcze więcej o postawie pułkownika Nadzina 

(a także o paskudnej atmosferze tamtych czasów w 
PRL) mówią jego notatki (często niezwykle naiwne, 
ale wierne komunistycznym ideałom), które robił 
przed różnymi rozmowami (m.in. przygotowując się 
do rozmowy z gen. Jaruzelskim) i po różnych nara-
dach i posiedzeniach komitetów partyjnych. W jed-
nej z nich (nie datowanej, ale pochodzi z pewnością z 
końca 1967 roku) Nadzin pisze:

W przeddzień zadzwonił Kozioł, zaprosił mnie na 
Komitet, na moje zapytanie powiedział, że są jakieś 
pretensje /nie sprecyzował jakie/. Notabene: te-
goż dnia - 11go - byłem u Urbanowicza1 w sprawie 
Komisji nagród - nie wspomniał mi ani słowa o za-
rzutach; to samo Szymański. Na Komitecie powiedzia-
łem, że nie mogę pamiętać rozmów z ponad 5 tygodni. 
Starałem się jednak wyłożyć mój pogląd - ówczesny 
i obecny - na sprawę konfliktu bliskowschodniego. 
Moich wywodów słuchano nieuważnie, dopiero zaczę-
to zapisywać, gdy powiedziałem, że w propagandzie 
nie uwzględniamy dostatecznie aspektów klasowych i 
że może ona wywołać reakcje antysemickie.

Wzięto mnie w „krzyżowy ogień pytań”. O Michal-
skiego /skąd go znam/, o szmapana /że ja stawiałem/, 
o to czy się radowałem. Gdy powiedziałem, że sukcesy 
wojenne mogły zaimponować wojskowym, zinterpre-
towano to - mimo moich protestów - że mnie zaim-
ponowały, radowały... Mój zarzut, że się nie stosuje 
kryteriów klasowych i ewokuje antysemityzm - przy-
jęto z niezwykłą drażliwością: żebym ich /i partii/ nie 
pouczał. Szpitel2 powołując się na Gomułkę mówił 
o 5 kolumnie i o tym, że minęły już czasy gdy zarzut 
antysemityzmu oznaczał „wykończenie” człowieka. A 
przecież Starewicz3 mówił na odprawie redaktorów o 
„fali donosów” i o porachunkach osobistych, a także 
Urbanowicz /podobno/ mówił o konieczności przeciw-
stawienia się antysemityzmowi /mówił to Lisiewicz/; 
to samo Spychalski4 /podobno/ w ASG /mówił mi bo-
daj Wern czy Zambrowski5/. Jaworski odparł moje 
zarzuty nieklasowości propagandy stwierdzeniem, 
że w Izraelu nie ma sił postępowych /2 dni przedtem 
był w gazetach wywiad z sekretarzem KP Izraela, 
a po paru dniach 2 sekretarze KP byli w Moskwie/. 
1 września Kliszko6 spotkał się w KC z sekretarzem 
KV KPI Wilnerem, Kliszko m.inn. wyraził w im. 
PZPR solidarność i uznanie dla stanowiska i polityki 
Komunistycznej Partii Izraela, która w skomplikowa-
nych warunkach od samego początku zdecydowanie 
wystąpiła przeciwko agresji kół rządowych Izraela i 
ekspansjonistycznym planom. Charakterystyczne ode-
zwanie się Jurgielewicza7: patriotyzm to ślepa wier-
ność rządowi, internacjonalizm - bezwzględne zaufa-
nie do Związku Radzieckiego.

W tej atmosferze nie zamierzano nawet wysłuchać 
mojej repliki /zadawano mi tylko pytania i wysłuchi-
wano odpowiedzi/, a gdy poprosiłem o głos - w sposób 
ostentacyjny mnie nie słuchano, przerywając nawet 
złośliwymi cwiszenrufami. 

Po godzinie takiego „maglowania” mnie, 

poproszono, bym wyszedł na korytarz, a po 5 minu-
tach Kozioł wezwał mnie i powiedział, że jednogłośną 
decyzją zostałem wykluczony (z PZPR). (...)

Szykanowanie mnie zaczęło się od sprawy mieszka-
niowej.... Wbrew decyzji Marszałka wyrzucono mnie 
z mieszkania /stosując nacisk partyjny; Kokoszko, 
Cieślak, Olenik/. Mieszkanie dano Kuflowi8, a sąsied-
nie - Jaruzelskiemu, który przez 2 lata nie chciał mnie 
w tej sprawie przyjąć /w pewnym momencie zwraca-
łem się aż do Duszyńskiego/. Jaruzelski odsyłał spra-
wę do Szydłowskiego, który nic oczywiście nie mógł 
zrobić... 

Ostatnie dwa lata pracy w Żoł. Pol. były dla mnie 
prawdziwą gehenną. W WAFie - nie pomagano mi w 
niczym, ale rzucano kłody pod nogi. Na ani jedną in-
formację o Bl. Wschodzie mnie nie zaproszono. Byłem 
na części informacji sekr. naszej ambasady w Izraelu 
- /przypadkowo wychodziłem od Urbanowicza, na do-
le była przerwa i Lisiewicz powiedział, żebym został/.

Polański9 kazał czołówce wyciąć z „Radaru” kadry 
na których byłem ja z Polańskim na otwarciu wystawy 
XX lecia Wojskowej Agencji Fotograficznej. Czynił 
zarzuty Gonczarskiemu za zamieszczenie fotografii z 
otwarcia tej wystawy w Żołnierzu Wolności. (...)10

Ostatni raz od decyzji wykluczającej go z partii 
Stanisław Nadzin odwoływał się w lutym 1970 ro-
ku. Nic to nie zmieniło. Rewolucja pożera bowiem 
własne dzieci. 

I tu wracamy do początku tej opowieści. Demostenes 
napisał, że hipokryzja to wstydliwość łajdaka. Ktoś 
inny, że hipokryzja jest wtedy, gdy oczekujesz miło-
ści od świata, którego nienawidzisz. Przypadek Jacka 
Nadzina, retoryka jakiej używa, są tego najlepszymi 
przykładami. 

Z blogu Jacka Nadzina:
25.07.2015 ture1938. Rano zawsze budzą mnie 

dzieci grające w piłkę. Już wielokrotnie chciałem na 
nie krzyknąć ale wiem że to nic by nie pomogło. Jest 
już strasznie gorąco i parno, jak zawsze w tym mie-
ście. Bałem się, że to tylko sen i bałem się obudzić bo 
tak bardzo chciałem jeszcze raz tu być. Być tutaj jesz-
cze raz, aby wspominać jak byłem szczęśliwy, przed 
laty, jak zwariowałem i co było potem. (...)

1. Chodzi o Józef Urbanowicz, generał broni Wojska Polskiego, szef Głównego 
Zarządu Politycznego WP (1965–1971), wiceminister obrony narodowej PRL 
(1968–1984), członka Komitetu Centralnego PZPR.
2. Chodzi o Edwarda Szpitla, generała brygady ludowego Wojska Polskiego. 
Służbę w ludowym Wojsku Polskim rozpoczął w sierpniu 1943. Przed 
wstąpieniem do ludowego WP w latach 1941–1943 pełnił służbę w Armii 
Radzieckie. Od 1945 był członkiem PPR, a następnie PZPR. W latach 
1945–1949 pełnił służbę w aparacie politycznym, w instytucji II wiceministra 
obrony narodowej do stanowiska szefa oddziału włącznie.
3. Chodzi o Artura Starewicza, propagandystę partyjnego. 
4. Chodzi o Mariana Spychalskiego, ministra obrony narodowej PRL w latach 
1956-1968, marszałka Polski.
5. Chodzi o Romana Zambrowskiego, działacza państwowego i partyjnego w 
okresie PRL, pułkownika Ludowego Wojska Polskiego, pełnomocnik tajnego 
Centralnego Biura Komunistów Polskich przy KC WKP(b) od stycznia do 
sierpnia 1944.
6. Chodzi o Zenona Kliszko, członka Biura Politycznego KC PZPR.
7. Chodzi o Wacława Jurgielewicza, historyka, pułkownika Ludowego Wojska 
Polskiego. 
8. Chodzi o generała Teodora Kufla, ps. Teoch, uczestnika powstania 
warszawskiego, funkcjonariusza służb specjalnych PRL (m.in. Ministerstwa 
Bezpieczeństwa Publicznego), szefa Wojskowej Służby Wewnętrznej MON 
(1964–1979). 
9. Chodzi o generała Władysława Polańskiego, zastępcę szefa Głównego 
Zarządu Politycznego Wojska Polskiego (1960-1969), komendanta Wojskowej 
Akademii Politycznej im. Feliksa Dzierżyńskiego (1972–1989).
10. Niepublikowana nigdzie wcześniej „Notatka o komitecie /12.VII/ 1967? 
partyjnym” autorstwa Stanisława Nadzina.

Fragment książki przygotowywanej do druku.
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Zima na 
Kanarkach
Po przymusowej półrocznej przerwie 
w podróżach nadszedł czas na wyprawę 
po zimowe słońce. Niewiele jest miejsc do 
wyboru, jeśli nie chce się podróżować zbyt 
daleko. Wyspy Kanaryjskie to jedyne, 
stosunkowo bliskie i bezpieczne miejsce 
zimowego wypoczynku. Po raz pierwszy 
sami zorganizowaliśmy indywidualna 
wyprawę z wygodnymi godzinami lotów i 
10-dniowym pobytem w eleganckim hotelu 
w San Augustin na Gran Canaria.

Cel podróży nie był ani nowy ani zbyt ciekawy. 
Pamiętam szwedzki program telewizyjny z lat 60-tych 
„På Mallorca hände mig ingenting”. Bohater programu 
był obojętny na otoczenie, niezdolny do percepcji no-
wych wrażeń. Obawiałam się, że mój raport z podróży 
na Kanarki będzie równie bezbarwny. Osobowość to 
istotna sprawa. Mam przyjaciółkę, która w drodze do 
skrzynki pocztowej po poranną gazetę, przeżywa wię-
cej niż niektórzy w ciągu całego życia. Mam nadzie-
ję, że wspomnienia z tej podróży zaświadczą, iż nie 
jestem znudzona życiem. W oczekiwaniu na wielką 
przygodę trzeba cieszyć się miłymi chwilami, które 
oferuje nam codzienna rzeczywistość.

Na Gran Canaria wylądowalismy po zapadnięciu 
zmroku. Poczułam się VIP-em widząc nasze nazwi-
sko na szyldzie u oczekującego nas kierowcy taksów-
ki. Nasz hotel, dziewięciopiętrowy półokrągły kolos z 
setkami migoczących balkonowych świateł, wznosił 
się na zboczu i dumnie błyszczał swą nazwą i licz-
nymi gwiazdkami. Zamiast dwuosobowego pokoju 
przydzielono nam apartament rodzinny z dwiema 
sypialniami, dwoma tarasami i luksusową łazienką z 
podwójną umywalką. Mogliśmy zaoszczędzić część 
urlopowych kosztów wynajmując drugą sypialnię. Na 
nakrytym stoliku czekał zimny poczęstunek, wędli-
ny, sery i sałatka. Byłam najedzona, więc z łakom-
stwa uszczknęłam tylko kawałek sera, podczas gdy 
Małżonek z doskonałym apetytem pochłonął resztę.

Apartament leżał w niskim aneksie ciągnącym się 
łukiem wokół basenów. Rankiem Małżonek zaczął 
narzekać. „Nie chcę mieszkać na parterze, gdzie 
ciągnie od ziemi i stawy bolą od wilgoci. Nie po to 
jadę na Kanarki, aby cierpieć”. Ku zadowoleniu 
Małżonka po śniadaniu przeniesiono nas piętro wyżej. 
Wyszliśmy, aby zapoznać się z otoczeniem. Wśród 
zieleni odkryliśmy trzy duże baseny, a na dachu luk-
susową restaurację, dodatkowy basen i leżanki za mu-
ślinowymi draperiami. Wydzielono nawet oddzielną 
sekcję dla nudystów. Graniczący z hotelem budynek 
mieścił luksusowe SPA z krytym basenem i jacuzzi, 
niestety za dodatkową, nieprzyzwoicie wysoką opła-
tą. Pocieszyliśmy się, że przyjemniej jest pływać na 
świeżym powietrzu. 

Pierwsze dni były słoneczne, lecz chłodne. Opala-
liśmy się, zażywaliśmy kąpieli w podgrzewanym 
basenie i rozkoszowaliśmy się smakołykami śnia-
daniowego i kolacyjnego bufetu. Dwa dni pod rząd 
w tym samym miejscu, to maksimum co Małżonek 
wytrzymuje. Trzeciego dnia hotelowy mikrobus 
zabrał nas na wydmy piaskowe w Maspalomas. 
Ponieważ Małżonek życzył sobie ujrzeć pustynny 
krajobraz, tam gdzie brał on swój początek, wysie-
dliśmy wcześniej, w Playa Inglés, przy ogromnym 
hotelu o tej samej nazwie. „Rozpoznasz to miejsce? 

Stąd będziemy wracać” – spytałam dla pewności 
Małżonka. „Oczywiście, że rozpoznam” – odparł. 

Natura obdarzyła Małżonka doskonałą orientacją 
przestrzenną. Z mapą w ręku zwykł bezbłędnie tra-
fiał do celu w całkiem obcym terenie. Skierowaliśmy 
kroki ku morzu i po chwili znaleźliśmy się przy pla-
ży podzielonej przez falochrony na kilka zatoczek ze 
spokojną wodą. Mieliśmy tam powrócić, ale wydmy 
miały pierwszeństwo. Podążyliśmy ku nim ciągiem 
pieszym przez centrum handlowe rozciągnięte wzdłuż 
wybrzeża. Przy wydmach Małżonek poświęcił wiele 
czasu na fotografowanie. Przygrzewało słońce, w dro-
dze powrotnej odsapnęliśmy więc chwilę na świeżym 
powietrzu przy tradycyjnym kufelku piwa niepoko-
jeni przez ulicznych, ciemnoskórych sprzedawców 
oferujących autentyczne kopie markowych okularów 
i zegarków.

Kiedy nadszedł czas kąpieli nie mogliśmy wybrać 
bardziej nieodpowiedniej pory. Słońce skryło się za 
chmurami, wiał zimny wiatr, a na plaży panowała 
burza piaskowa. Plażowicze podnosili się, otrzepy-
wali z piasku i szli do domu. My byliśmy w drodze 
do kąpieli. Weszłam po kolana do wody i miałam do-
syć. Nieustraszony Małżonek zanurzył się, przepłynął 
kilka metrów i wybiegł na brzeg szczękając zębami. 
„Gdzie się podziała moja czarna bluza? Nie ma jej!” 
– wykrzyknął po przebraniu się z mokrych kąpieló-
wek. Zapomnieliśmy jej pewnie w barku pijąc piwo. 
Podążyliśmy tam  z powrotem i rzeczywiście była na 
oparciu czarnego fotela.    

Aby dotrzeć do górnego ciągu pieszego należało 
sforsować strome schody. Stamtąd rozciągał się wi-
dok na morze i wydmy w oddali. Po drugiej stronie 
ciągnęły się rzędy zadbanych hotelików w skąpanych 
w zieleni ogrodach. Na ławkach drzemały koty, bez-
pańskie, wnioskując z suchego pokarmu rozsypanego 
tu i ówdzie przez kocich miłośników. Szliśmy dalej z 
małą przerwą na posiłek, croissanty i owoce, ale nie 
dotarliśmy aż tak daleko, by z góry ujrzeć wydmy w 
całej ich okazałości. Należało zawrócić, aby zdążyć 
na powrotny autobus. Zamiast schodzić w dół i wspi-
nać się ponownie po innych schodach wiodących w 
stronę autobusu, poszliśmy lekko wznoszącą się ulicą 
w kotlince dzielącej obie części miasta. Małżonek stu-
diował uważnie mapę, ale okolica była nieznajoma. 
Zdezorientowani krążyliśmy wokół nie przybliżając 
się ani o krok do celu. Czas płynął. Niesportowo był 
by stracić hotelowy mikrobus chociaż na tej samej 
trasie kursowały miejskie autobusy, a w najgorszym 
wypadku można było wrócić taksówką. W końcu po 
konsultacjach u policji i kierowców autobusowych 
ujrzeliśmy znajomy hotel Playa Inglés z nazwą zbyt 
oczywistą, aby ją zapamiętać. Pełni nadziei stanęli-
śmy w parkingowej zatoczce i rzeczywiście wkrótce 
pojawił się hotelowy mikrobus. Odetchnęliśmy z ulgą.   

Następnego dnia była niedziela, dzień odpoczynku. 
Do śniadania podano musujące wino, Cava, co wpra-
wiło nas w dobry humor. Był nam potrzebny, ponie-
waż po słonecznym poranku zachmurzyło się i ozię-
biło. Leżąc przy basenie nakryta ręcznikiem kąpielo-
wym studiowałam powstawanie chmur. Małe puchate 
obłoczki pęczniały, łączyły się, zmieniały barwę na 
groźną szarość i wkrótce całe niebo pokryły chmury. 
Tylko na horyzoncie pozostało błękitne  pasmo, gdzie 
świeciło słońce, ale nie nam. 

W poniedziałek czekała nas wycieczka w góry. W 
centrum miasteczka, na murkach, przezornie obcią-
żone kamieniami, rozmieszczono broszurki oferujące 
śmiesznie tanie wycieczki. Poza głównym programem 
zapraszano na lunch i butelkę wina na parę. Był jed-
nak pewien haczyk. Wycieczkę sponsorowała firma 
produkująca pościel z wełny. Zaryzykowaliśmy wy-
prawę w centralną, górzystą, nieznaną nam część wy-
spy. Autobus odjeżdżał nie za wcześnie, bo o godzi-
nie 10. Jak to już podkreślałam wielokrotnie, nie lubię 
wstawać o świcie. Ale nie byliśmy przygotowani na 
dwugodzinne oglądanie, dotykanie i wąchanie wełni-
stych kołder, poduszek i pokrowców na materace oraz 
prelekcję na temat snu na wełnie, bez prześcieradeł i 
poszewek. Nie brzmiało to higienicznie. 

Lunch nie zasługiwał na wzmiankę: talerzyk ryżu i 
kurze udko z kęskiem mięsa, który nie nasyciłby na-
wet kociaka, a na deser cienki plasterek creme brulee 
z odrobiną bitej śmietany. Aby poprawić nam humor 
przewodnik zaproponował odwiedziny w farbryce ru-
mu, czego nie było w programie. Nikt nie protestował. 
Autobus jechał obrzeżem Las Palmas, mijając liczne 
galerie handlowe, potem przyspieszył, minął w pędzie 
niewielką miejscowość z imponującą neogotycką ka-
tedrą i za pięć druga wjechał przez fabryczną bramę. 
Fabrykę zamykano o drugiej. Mimo późnej pory po-
święcono nam dużo czasu na degustację i szczędzo-
no trunków. Właściwa wycieczka miała się dopiero 
rozpocząć. Kręta droga pięła się w górę i z każdym 
metrem pogarszała się widoczność. Jechaliśmy w tu-
nelu mgły, nabrzmiałe deszczem chmury przesłania-
ły szczyty gór. Na mijanym straganie, w deszczu, a 

może w skroplonej mgle, degustowaliśmy pikantne 
sery, specjalność wyspy. Następnym przystankiem 
był przydrożny zajazd malowniczo położony na zbo-
czu. Tam, nieco niżej, pojawiło się nareszcie słońce. 
Widoki były wspaniałe, a powietrze krystalicznie 
czyste. Ten moment okazał się największą atrakcją 
wycieczki. 

Małżonek miał ochotę na następną wyprawę, do 
grot, gdzie żyli dawni mieszkańcy wyspy zanim zo-
stali podbici przez Hiszpanów, ale porzucił tę myśl. 
Powtórne wysłuchiwanie peanów na cześć wełnianej 
pościeli wydało się nam ponad siły. 

Tu czuję się w obowiązku zrobić małą dygresję. Dla 
niewtajemniczonych, chęć Małżonka, aby wszyst-
ko było po jego woli może wydać się desptotyczna. 
Akceptuję to jednak bez protestu ponieważ na urlo-
pie nie chcę podejmować żadnych decyzji. Dopiero 
wtedy naprawdę odpoczywam. Co najwyżej muszę 
zdecydować się na wybór dań z bufetowego stołu, a i 
to potrafi wywołać u mnie stress. Na urlopie decyduje 
Małżonek, na ogół nie przekracza granic przyzwoito-
ści i nie nadużywa władzy. 

Następnego dnia podano do śniadania Cavę. „Dla-
czego właśnie dziś?” – spytałam kelnerkę. „Robimy 
co możemy dla naszych kochanych gości” – odparła i 
uściskała mnie serdecznie. Dzień zaczął się przyjem-
nie, a miało być jeszcze milej. Para przyjaciół, spędza-
jąca zimę w Puerto de Mogan, obiecała nas odwiedzić. 
Zadzwonili na komórkę, B&B, jak czasem mówią o 
sobie (nie mając nic wspólnego z Bed and Breakfast) 
czekali na nas w recepcji. Ona w spodenkach capri 
w biało-czarną kratkę i lekkiej puchowej kurteczce, 
on w barwnych szortach i plecakiem z atrybutami do 
kąpieli, których nie mieli okazji użyć, oraz butelką 
Cavy, którą opróżniliśmy nieco później. Pokazaliśmy 
im hotel, podziwialiśmy wspólnie widok z tarasu na 
dachu i SPA z krytą pływalnią, poczym rozciągnęli-
śmy się w ubraniach przy basenie. Puchowa kurteczka 
się przydała. Na przekór pogodzie postanowiłam się 
wykąpać. Po chłodnym powietrzu woda w basenie 
wydała się rozkosznie ciepła. Lunch jedliśmy w barku 
przy basenie. Przyjaciółka i my zajęliśmy miejsca w 
słońcu, a jej mąż udał się do baru aby przedyskutować 
jadłospis. „Wiem dokładnie co zamówi – solę meu-
niere” – odgadła trafnie żona. Sama zadowoliła się 
ciepłą kanapką, a my rozkoszowaliśmy się scampi w 
czosnku. Podczas posiłku poproszono nas o wypełnie-
nie formularza z opinią o hotelu. W nagrodę obiecano 
wieczornego drinka w barze. Niestey B&B  nie mogli 
z tego skorzystać. Musieli wracać. Odprowadziliśmy 
przyjaciół do autobusu, nadjechał w momencie, kiedy 
stanęliśmy na przystanku. Ledwie zdążyliśmy poma-
chać sobie na pożegnanie.

Następnego dnia wiał wiatr. Palmy uginaly się 
szelecząc głośno wachlarzami liści. Materace z le-
żanek zdmuchiwało do basenu. B&B donosili, że w 
Puerto de Mogan jest spokojnie. Ta urocza, położo-
na w kotlince miejscowość ma własny mikroklimat, 
łagodniejszy i badziej słoneczny niż inne kurorty. 
Wprawdzie pogoda u nas była nie najlepsza, ale dar-
mowy drink przed kolacyjnym bufetem okazał się 
nadzwyczaj smaczny. Tego wieczoru zrezygnowali-
śmy z mięsa, ucztowaliśmy jedząc tygrysie krewetki, 
nadziewane połówki awokado, solę z grilla i  baby 
calamares. Biesiadę zakończyły truskawki i papaya.

Następnego dnia nareszcie zrobiło się ciepło i sło-
necznie. Ponownie wybraliśmy się do Maspalomas, 
tym razem do końcowego przystanku. Okolica była 
znajoma, byliśmy tam przed paroma laty. W drodze 
do wydm mija się jezioro będące częścią rezerwatu 
przyrody. Białe ptaki wodne na długich nogach bro-
dziły na płyciźnie, ryby tłoczyły się przy brzegu jakby 
brakowało im powietrza, ogromne jaszczurki wyglą-
dały ostrożnie z kryjówek wśród kamieni. Na plaży, 
wzdłuż morza ciągnął się w obu kierunkach niekoń-
czący sznur spacerowiczów. Przysiedliśmy na skraju 
plaży nudystów. Nie było ich wielu i tym razem za-
chowywali się dyskretnie. Poprzednim razem grupy 
nagusów tłoczyły się przy kiosku z piwem ocierając 
się o siebie, inni, nie zawsze młodzi i piękni, parado-
wali bez odrobiny wstydu wykonując sprośne gesty 
eksponując intymne części ciała nierzadko przekłute 
metalowymi ozdobami. Wzbudzało to obrzydzenie.

Moja próba zażycia kąpieli nie była udana. Silna 
fala odstraszała entuzjastów. Para w średnim wieku 
w kostumach plażowych usiadła w pobliżu. Dlaczego 
wybrali plażę nudystów? Aby popatrzyć? Kto wie. 
Otyła, wiekowa pani wspierając się na spacerowych 
kijkach podeszła i usiadła obok nas. Sądziłam, że za-
mierza tylko odsapnąć, ale rozciągnęła się nago, uka-
zując w całej okazałości mocno przywiędłe wdzięki. 
Mieliśmy dość. Czas było wracać. Tym razem bez 
problemu trafiliśmy na przystanek autobusowy.

Przy kolacji zwykłam z zainteresowaniem przyglą-
dać się gościom i kelnerom. Wśród personelu wyróż-
niała się ciemnoskóra piękność, praktykantka, której 
stale coś wymykało się z rąk. Chudy i sztywny jak 
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drąg kelner w późnym, postemerytalnym wie-
ku, pracował nadal i nie wyglądał na zadowo-
lonego z życia. Wśród gości było wiele rodzin 
z niemowlętami i pociechami w wieku przed-
szkolnym. Dzieci szkolne nie miały widocznie 
ferii. Urodziwa dziewczyna czarowała panów 
platynowymi lokami, głębokim dekoltem i 
kształtną figurą w obcisłej sukience mini, nie-
stety skrytą częściowo za stołem. Przeważająca 
grupa, emeryci z opaską all inclusive wokół 
przegubów i pomarszczonymi, obwisłymi twa-
rzami, promienieli opalenizną i wesołością. 
Dobry humor musiał być zasługą wina, wielu 
z nich osiągnęło sędziwy wiek, mieli widocz-
ne dolegliwości i poruszali się przy pomocy 
kul i lasek. Kilku mężczyzn w średnim wieku 
mogło poszczycić się ogromnymi brzuchami, 
niczym w zaawansowanej ciąży na dzień przed 
rozwiązaniem. U kobiet tusza rozkłada się rów-
nomierniej pomiędzy talią, siedzeniem i udami, 
podczas gdy panom rosną imponujące brzuchy. 
Nie wiem czy było to złudzenie, że poziom wo-
dy w basenie podnosił się nieco, kiedy grubasy 
zażywały kąpieli.

Pozostałe dni spędzilimy przy basenie roz-
koszując się słońcem i kąpielą, również w 
dzień odjazdu. Nagle zadzwonił telefon, nie 
był od B&B, tylko ze Sztokholmu. Kierowca 
zamówionej taksówki meldował, że jest cho-
ry i nie może odebrać nas z lotniska. „Jakoś 
to będzie, są inne taksówki” – pomyślałam. 
Czas płynął. „Time to say goodbye” – powie-
działam do znajomego Niemca opalającego się 
obok. Lokalny transport działał bez zarzutu i 
wkrótce znaleźliśmy się na lotnisku. Szybko, 
bez kolejki nadaliśmy bagaże. Hal odjazdowy 
był ogromny. „Gdzie znajdują się stanowiska 
kontroli bezpieczeństwa?” – zapytałam zdez-
orientowana mężczyznę w mijanym okienku 
wynajmu samochodów. „Informacja jest da-
lej” – usłyszałam. Raczej zdziwiona niż roz-
drażniona powtórzyłam pytanie i dostałam tę 
samą odpowiedź. „Skąd jesteś?” – wyrwało mi 
się. Nie interesowała mnie jego przynależność 
etniczna, ciekawa byłam tylko skąd biorą się 
takie nieuprzejme typy. „Jestem na pół na pół 
Niemcem i Hiszpanem” – odpowiedział prężąc 
się z dumy. „Szkoda, że to niemiecka połowa 
dominuje w twej osobowości” – odparłam i do-
dałam: „Życzę ci również przyjemnego dnia”. 
Mężczyzna w sąsiednim okienku wskazał nam 
uprzejmie kierunek.

Lot powrotny zawsze wydaje się krótszy, niż 
docelowy. Tak było i tym razem. Na lotnisku 
należało znaleźć taksówkę. Atmosfera przy-
pominała dziki zachód. Ceny są badzo różne i 
zagraniczni turyści często płacą za dużo. My 
posiadamy kartę uprawniającą do ulgi na tak-
sówki renomowanej firmy. Pierwszy wóz, któ-
ry podjechał, należał właśnie do niej. Kierowca, 
barczysty mężczyzna, ucieszył się słysząc 
adres. „Mieszkam sam w pobliżu i znam do-
kładnie cenę jazdy” – wykrzyknął i ostrożnie 
umieścił bagaże w samochodzie. Okazało się, 
że był Rosjaninem i poweselał jeszcze bar-
dziej, dowiedziawszy się, że wiezie Polaków. 
Robił wrażenie wykształconego i oczytanego. 
Recytowaliśmy wspólnie wiersze rosyjskich 
poetów, zapamiętane z czasów szkolnych. W 
Polsce, w owych czasach, rosyjski był obowiąz-
kowy aż do matury. Ciepła, słowiańska dusza 
Rosjanina kontrastowała z oschłą, małostkową 
osobowością pół-Niemca. Opowiedział nam 
anegdotkę. Pewnego razu, kiedy wiózł Rosjan 
poprosili, aby pojechał do innego hotelu niż ten, 
który im polecono. „Nie chcemy mieszkać w 
burdelu” – wyjaśnili. „W Szwecji nie ma burde-
li” – pocieszył ich. „Są, są, mamy mieszkać w 
Kungens Kurva”. Co kurva znaczy w słowiań-
skich językach, nie trzeba tłumaczyć. Kierowca 
wyjaśnił nieporozumienie. 

Pod domem pomógł nam wyładować waliz-
ki, trzy razy sprawdził, czy nie  zapomnieliśmy 
niczego i uścisnął nam rękę. Wydało mi się, 
że ma ochotę nas objąć i ucałować, ale wrę-
czył nam tylko wizytówkę. „Dzwońcie jak bę-
dzie wam potrzebna taksówka”. Na pewno to 
uczynimy.

Teresa Urban

Porady prawne mec. Agnieszki Hajdukiewicz

Skutki upływu czasu 
w prawie - część III

Przedawnienie roszczeń i upływ terminów w polskim 
prawie pracy 

Co prawda większość Czytelników „Nowej Gazety 
Polskiej” mieszka w Szwecji i tam też pracuje, a przez to 
podlega regulacjom szwedzkiego prawa pracy, to jednak 
znaczna ich część pracowała w Polsce, zamierza wrócić 
do kraju i podjąć pracę w ojczyźnie albo po prostu ma w 
Polsce rodzinę czy znajomych pracujących na zasadach 
prawa polskiego. Dlatego też kontynuując naszą serię arty-
kułów prawniczych o znaczeniu upływu czasu dla docho-
dzenia ochrony praw i interesów, nie możemy pominąć te-
go zagadnienia w polskim prawie pracy. Przepisy Kodeksu 
pracy stanowią ogólnie, że roszczenia ze stosunku pracy 
przedawniają się po upływie trzech lat, od kiedy roszcze-
nie stało się wymagalne. Jednakże ta zasada ma odstępstwa 
zarówno, co do terminu jak i sposobu ustalania począt-
ku biegu przedawnienia, czyli momentu wymagalności 
roszczenia. 

Przeanalizujmy zatem kilka hipotetycznych sytuacji i 
występujących w nich roszczeń, dla których upływ czasu 
ma istotne znaczenie.

Pani Aldona Z. pracowała jako krawcowa w dużym 
zakładzie przez 14 lat. Aktualnie pracodawca wręczył jej 
wypowiedzenie umowy o pracę podając jako przyczynę 
zlikwidowanie jej etatu ze względu na trudną sytuację fi-
nansową przedsiębiorstwa. Pani Aldona nie wierzy, że 
pracodawca musi ograniczać ilość zatrudnionych osób ze 
względów ekonomicznych, ponieważ ich zakład miał w 
ostatnim czasie bardzo dużo zamówień, wraz z pozostały-
mi pracownikami musiała bardzo często pracować w go-
dzinach nadliczbowych i z tego względu nie mogła odebrać 
przysługującego jej urlopu wypoczynkowego. Zwolniona 
krawcowa uważa, iż umowa o pracę została jej wypowie-
dziana, bo konsekwentnie domagała się podwyżki wyna-
grodzenia, a nie z powodu redukcji etatów.   

W sytuacji Pani Aldony przysługuje jej prawo odwo-
łania do sądu pracy i żądanie uznania wypowiedzenia za 
bezskuteczne, przywrócenie do pracy czy odszkodowanie z 
tytułu niezasadnego lub niezgodnego z prawem rozwiąza-
nia umowy o pracę w terminie 21 dni od doręczenie pisma 
wypowiadającego umowę o pracę. 

Ponadto Pani Aldona może domagać się dodatkowe-
go wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. 
Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe dobowe powinno 
być wypłacone w terminie wypłaty wynagrodzenia za dany 
miesiąc (czyli najpóźniej w terminie do 10. dnia następne-
go miesiąca kalendarzowego). Natomiast wynagrodzenia 
za ,,tygodniowe” godziny nadliczbowe staje się wymagalne 
w dniu, w którym powinno nastąpić rozliczenie czasu pracy 
po upływie przyjętego u pracodawcy okresu rozliczeniowe-
go (maksymalnie 4-miesięcznego, a w niektórych branżach 
12-miesięcznego). 

Z kolei bieg przedawnienia roszczenia pracownika o 
urlop wypoczynkowy rozpoczyna się ostatniego dnia ro-
ku kalendarzowego, w którym pracownik uzyskał prawo 
do urlopu, chyba że szczególne przepisy Kodeksu pracy 
lub innych aktów normatywnych przewidują obowiązek 
udzielenia przez zakład pracy urlopu w innych terminach. 
Jeżeli urlop wypoczynkowy został przesunięty z przyczyn 
leżących po stronie pracownika lub pracodawcy, to bieg 
przedawnienia rozpoczyna się z nadejściem terminu, na 
który nastąpiło przesunięcie terminu urlopu. W przypad-
ku maksymalnego, dopuszczalnego przez Kodeks pracy, 
przesunięcia urlopu wypoczynkowego tj. do 30 września 
następnego roku kalendarzowego, termin przedawnienia 
roszczenia o urlop rozpoczyna swój bieg z ostatnim dniem 
trzeciego kwartału następnego roku kalendarzowego, kiedy 
roszczenie pracownika o urlop staje się wymagalne.       

Pan Zygmunt J. prowadzi wytwórnię szklanych bombek 
choinkowych, a wyroby jego firmy są cenione na całym 
świecie. Zatrudnia 17 pracowników, z których jeden – 
Kajetan P. ostatnio z powodu niezachowania ostrożności 
przewrócił się na skład bombek przygotowany do wysłania 
na jarmark bożonarodzeniowy do Szwecji i stłukł prawie 
wszystkie. Pracodawca zamierza dochodzić naprawienia 
szkody przez pracownika. 

Z naszego przykładu wynika, że pracownik Kajetan P. 
wyrządził szkodę nieumyślnie więc roszczenia pracodaw-
cy o naprawienie szkody (wyrządzonej przez pracownika 
wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obo-
wiązków pracowniczych) przedawniają się z upływem roku 

od dnia, w którym pracodawca powziął wiadomość o wy-
rządzeniu przez pracownika szkody, nie później jednak niż 
z upływem 3 lat od jej wyrządzenia.   

Jeżeli jednak Kajetan P. w czasie wykonywania obo-
wiązków pracowniczych nieumyślnie wyrządził szkodę 
osobie trzeciej (np. przewożąc wózkiem widłowym paczki 
z bombkami choinkowymi uszkodził samochód jednego z 
kontrahentów, który akurat przyjechał do firmy), to chociaż 
najpierw szkodę osoby trzeciej będzie musiał naprawić pra-
codawca, to następnie Zygmuntowi J. będzie przysługiwało 
roszczenie regresowe od pracownika o zwrot odszkodowa-
nia, które musiał przez niego zapłacić. Takie roszczenie 
regresowe pracodawcy rozpoczyna bieg terminu przedaw-
nienia od chwili naprawienia szkody, a nie od chwili jej 
wyrządzenia. 

Natomiast, gdyby Kajetan P. uległ wypadkowi przy 
wykonywaniu pracy (np. poparzył się niesprawnym palni-
kiem do nagrzewania szkła), to pracodawca odpowiada za 
szkodę pracownika na zasadach wskazanych w prawie cy-
wilnym, także w zakresie terminów przedawnienia takich 
roszczeń deliktowych, o których pisaliśmy w poprzednim 
numerze „Nowej Gazety Polskiej”.   

Zakładając natomiast, że pracownik Kajetan P. nie 
stłukł, a ukradł 100 bombek choinkowych z fabryki, w któ-
rej pracował, to wyrządził pracodawcy szkodę umyślnie. W 
takiej sytuacji przedawnienie roszczenia poszkodowanego 
pracodawcy przedawnia się według terminów przedaw-
nienia roszczeń wynikających z czynów niedozwolonych 
(deliktów) w prawie cywilnym tj. w terminie 3 lat od dnia, 
w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i oso-
bie obowiązanej do jej naprawienia, jednak w terminie nie 
dłuższym niż 10 lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie 
wywołujące szkodę. Jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub 
występku (np. kradzieży) popełnionych z winy umyślnej, 
roszczenie pracodawcy o naprawie szkody ulega przedaw-
nieniu z upływem 20 lat od dnia popełnienia przestępstwa 
przez pracownika bez względu na to kiedy poszkodowa-
ny dowiedział się o szkodzie i osobie obowiązanej do jej 
naprawienia. 

Prezenterka telewizyjna Barbara T. pracując w telewizji 
XYZ S.A. podpisała umowę o zakazie prowadzenia działal-
ności konkurencyjnej wobec pracodawcy w trakcie stosun-
ku pracy jak i 6 miesięcy po jego zakończeniu. Po ustaniu 
stosunku pracy pracownicy przysługiwało odszkodowanie 
za przestrzeganie zakazu konkurencji w wysokości ustalo-
nej w umowie. Po rozwiązaniu umowy o pracę, obu stro-
nom przysługują roszczenia, które także się przedawniają. 

Roszczenie Pani Barbary o odszkodowanie należne 
od pracodawcy za powstrzymanie się od podejmowania 
działalności konkurencyjnej po ustaniu stosunku pracy 
przedawnia się jako świadczenie okresowe w terminie 3 lat.  

Roszczenie XYZ S.A. o odszkodowanie z tytułu i w 
związku z naruszeniem przez byłą pracownicę zakazu 
konkurencji po rozwiązaniu stosunku pracy przedawnia 
się po upływie 3 lat. Natomiast roszczenie pracodawcy o 
odszkodowanie z tytułu i w związku z naruszeniem przez 
Panią Barbarę zakazu konkurencji w trakcie stosunku pracy 
ulegają przedawnieniu z upływem 1 roku od dnia, w któ-
rym pracodawca powziął wiadomość o wyrządzeniu przez 
pracownika szkody, nie później jednak niż z upływem 3 lat 
od jej wyrządzenia.

Kończąc należy podkreślić, że terminy przedawnienia 
określone w Kodeksie pracy nie mogą być skracane ani 
przedłużane przez czynność prawną (np. umowę).   

Na podstawie: 
- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 poz. 1666 ze zm.)
- ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.)
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