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POLSKI DWUTYGODNIK WYDAWANY W SZTOKHOLMIE

Teraz wiêcej podró¿y po œwiecie.
Oferujemy Pañstwu podró¿e w ró¿nych kierunach œwiata.
izz Air
Norwegian, W
an Wings,
Ryan Air, Germ S i inne...
T, SA
Air Berlin, LO

›› WEEKENDY w stolicach Europy

›› REJSY - Polferries

Tanie przeloty i hotele – Berlin, Londyn, Rzym, Barcelona.

Z Nynäshhamn i Ystad.

›› SPA - KURORTY - PODRÓ¯E LECZNICZE ›› WYJAZDY GRUPOWE
W Polsce, Estonii, na Wêgrzech, Litwie i £otwie.

Organizujemy wsze³kiego typu wyjazdy,
prywatne, s³u¿bowe i grupowe

Orbis Nordic AB, T: 08-441 71 90
Biuro czynne: pon. - pi¹tek 09.30 - 17.30
www.orbisnordic.se

25 lat po zamachu

Od lewej: tlumacz Stefan Ingvarsson, Adam Zagajewski, Anders Bodegard

Sukces
Zagajewskiego
‘’Tegoroczny Nobel chêtnie dla poety, a
nalepiej dla Adama Zagajewskiego’’ pisze
szwedzka prasa o polskim poecie Adamie
Zagajewskim.
W niedzielny wieczór 27 lutego na deskach sztokholmskiego Królewskiego Teatru Dramatycznego (Dramaten) odby³o
siê spotkanie z Adamem Zagajewskim. Ju¿ sam przyjazd zaproszonego przez Dramaten, wydawnictwo Norstedts oraz Instytut Polski w Sztokholmie, poety wzbudzi³ niebywa³e zainteresowanie szwedzkich mediów.
Recenzje nowowydanego zbioru, zapowiedzi spotkania z
czytelnikami oraz wywiady z Zagajewskim ukaza³y siê we wszystkich najwiêkszych szwedzkich dziennikach. W zamieszczonym
przez Svenska Dagbladet obszernym wywiadzie, dziennikarz
Kaj Schueler stwierdza, ¿e twórczoœæ Zagajewskiego ’’Jest czêœci¹ wyj¹tkowej polskiej tradycji poetyckiej, która, jak stwierdza
sam poeta, powsta³a jako reakcja na okropnoœci Drugiej Wojny
Œwiatowej.’’
Wizyta Zagajewskiego w Sztokholmie by³a czêœci¹ promocji wydanego w zesz³ym roku przez wydawnictwo Norstedts
zbioru jego wierszy ‘’Antener i regn’’ (Anteny) w przek³adzie
wybitnego t³umacza polskiej literatury, Andersa Bodegarda.
‘’Tu obecne jest piêkno, które wybucha ju¿ na poziomie fonemów – to zas³uga Andersa Bodegarda!’’ – skomentowa³a t³umaczenie jednego z wierszy Zagajewskiego, Jenny Tundedal,
dziennikarka Aftonbladet.
Bodegard pytany o sekret sukcesu poezji Zagajewskiego
wœród Szwedów, odpowiada: Poezjê Zagajewskiego zaczêliœmy
t³umaczyæ z Larsem Klebergiem ju¿ na pocz¹tku lat 80-ych, w
stanie wojennym, na ³amach pisma wydawanego przez szwedzkich intelektualistów popieraj¹cych demokratyczn¹ opozycjê w
Polsce - Hotel Örnsköld. Zagajewski, od pocz¹tku bêd¹c w opozycji, wierny by³ ‘’Solidarnoœci i Samotnoœci’’ (cykl esejów, równie¿ po szwedzku). Mia³ on w³asny g³os, otwarty na œwiat, jednoczeœnie bliski polskim tradycjom poetyckim (szczególnie Mi³oszowi, Herbertowi, ale i Czapskiemu). Widocznie by³ on i jest dla
szwedzkich czytelników zrozumia³y i zaskakuj¹cy.
Wywiad z poet¹ pojawi³ siê równie¿ w telewizyjnym wydaniu wiadomoœci kulturalnych. Zagajewski by³ te¿ goœciem specjalnym jednego z najbardziej znanych szwedzkich programów
telewizyjny poœwiêconych literaturze – “Babel’’.
Podczas niedzielnego wieczoru w Dramaten wiersze Zagajewskiego czytali znani szwedzcy aktorzy: Therese Brunnander,
David Mjönes oraz Magnus Roosmann, a o swoich wra¿eniach
zwi¹zanych z czytaniem poezji polskiego poety opowiadali pisarze: Fredrik Lindström, Marie Lundquist oraz Jenny Tunedal.
Œpiewaczka Sofia Pekkari przy akopaniamencie Görana Martlinga, wykona³a wybrane pieœni z repertuaru Carla Jonasa Almqvista.
Tekst i foto: Instytut Polski w Sztokholmie
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W œledztwie maj¹cym
wyjaœniæ zamach na
premiera Szwecji Olofa
Palme, pojawi³o siê ponad
1300 nazwisk osób podejrzanych. Kilka tysiêcy
by³o przes³uchiwanych,
w tym co najmniej paru
Polaków. Mimo intensywnego œledztwa, mimo
wyroku wskazuj¹cego na
domniemanego sprawcê
(który póŸniej anulowano), po 25 latach sprawa
budzi tyle samo pytañ,
co na samym pocz¹tku.
Zamach na premiera
Szwecji, 28 lutego 1986 roku,
wci¹¿ pozostaje jednym z najbardziej spektakularnych zabójstw politycznych jakie dokonano we wspó³czesnych czasach
w Europie. Nie tylko bowiem
niezwyk³¹ osob¹ by³a ofiara i
miejsce zamachu, ale nade
wszystko burzliwe wydarzenia
zwi¹zane z poszukiwaniem zamachowców.
Mimo wieloletniego œledztwa nadal nieznane s¹ motywy jakimi kierowa³ siê /kierowali siê zamachowcy, a przecie¿
w ka¿dym œledztwie ustalenie
tego jest rzecz¹ niemal podstawow¹. Wœród podejrzanych o
dokonanie zamachu by³o i KGB
i CIA; zachodnioniemieccy terroryœci z Frakcji Czerwonych
Brygad (Baader-Meinhof) i ultraprawicowa Europejska Partia Pracy (EAP); szwedzcy neonaziœci i tajna policja szwedzka
(SAPO); 33-letni Szwed, Christer Pettersson, który by³ w
chwili zbrodni w pobli¿u miejsca gdzie dokonano zamachu
(znany zreszt¹ ze swojej niechêci do Palmego) i w³oski neofaszysta Stefano Delie Chiaie,
na którym ci¹¿y³y oskar¿enia
o dokonanie wielu akcji terrorystycznych; chilijska bezpieka
Pinocheta (DINA) i terroryœci
Abu Nidala; rz¹dy Iranu i Iraku.
Ba, niemal zupe³nie nieznanym faktem jest, ¿e wœród zatrzymanych i przes³uchiwanych w zwi¹zku z zamachem
by³o równie¿ dwóch Polaków.
W tym jeden dzia³acz „Solidarnoœci”.
Jeden z „polskich œladów” prowadzi do sauny... Staraj¹c siê ustaliæ co Palme robi³
w ci¹gu godzin poprzedzaj¹cych zamach odkryto, ¿e gra³
on w tenisa wraz ze swoim
przyjacielem Harry Schein’em.
Po skoñczonym meczu udali siê
oni do sauny. Schein bêd¹c umówiony na spotkanie, wczeœniej
opuœci³ saunê. W tym samym
czasie przychodzi tam inny
znajomy Palmego, pisarz Per
Gunnar Evander. Jednoczeœnie

w saunie znajdowa³o siê równie¿ dwóch Polaków, których
póŸniej uda³o siê zidentyfikowaæ dziêki zeznaniom Evandera. Szybko okaza³o siê, ¿e
Polacy nie mieli nic wspólnego
z zabójstwem premiera Szwecji.
Jedn¹ z poszlak, która
zdominowa³a œledztwo w pocz¹tkowym okresie by³ „œlad
kurdyjski”. Doprowadzi³ on do
wielu spektakularnych i w¹tpliwych politycznie akcji policji.
Trop prowadzi³ bowiem do Robotniczej Partii Kurdystanu
(PKK). 20 stycznia 1987 roku,
a wiêc niemal 10 miesiêcy od
zamachu, komisarz policji
sztokholmskiej Hans Holmer,
kieruj¹cy wówczas zespo³em
prowadz¹cym dochodzenie,
przeprowadzi³ wielk¹ akcjê, w
której zatrzymano 19 Kurdów
w tym wielu powi¹zanych z
PKK. Wysuniêto przeciwko
nim zarzuty wspó³udzia³u w
zamordowaniu Olofa Palme.
“Œlad kurdyjski” zyska³ tak¹
sam¹ iloœæ przekonanych zwolenników jak i przeciwników.
Hans Holmer, jedna z najbardziej popularnych w tym okresie postaci w Szwecji, zosta³
jednak skrytykowany za niekonwencjonalne metody prowadzenia œledztwa i skupienie
ca³ego wysi³ku policji tylko na
jednym niezupe³nie pewnym
tropie. W wyniku nieporozumieñ – równie¿ z prokuratur¹ –
Holmer z³o¿y³ dymisjê i wraz
z jego odejœciem “œlad kurdyjski” zosta³ uznany za fa³szywy.
Jedyn¹ osob¹ aresztowan¹
w zwi¹zku z zabójstwem Olofa
Palme by³ drobny kryminalista, alkoholik i narkoman Christer Pettersson. Wdowa po Olofie Palme rozpozna³a go jako
mordercê jej mê¿a. Na tej podstawie sztokholmski s¹d I instancji skaza³ go w lipcu 1989 r.
na do¿ywocie. Wyrok ten jednak utrzyma³ siê bardzo krótko
– 12 paŸdziernika s¹d apelacyjny, powo³uj¹c siê na b³êdy, jakie
pope³ni³a policja w trakcie oka-

zania podejrzanego œwiadkowi,
jakim by³a Lisabet Palme, orzek³, ¿e nie mo¿na jednoznacznie powiedzieæ, ¿e to w³aœnie
Pettersson zamordowa³ by³ego
premiera. Sprawa ci¹gnê³a siê
przez lata. Jedni byli przekonani, ¿e Pettersson to zabójca, inni uwa¿ali go za przypadkow¹
ofiarê skomplikowanej historii.
W roku 2001 nast¹pi³ w
tej sprawie nieoczekiwany zwrot:
uniewinniony wczeœniej Chrster Pettersson wys³a³ do jednej
z gazet list, w którym przyzna³
siê do zabójstwa szwedzkiego
premiera. Jednak ponowny proces w tej sprawie nie by³ mo¿liwy. Szwedzki system prawny
nie dopuszcza bowiem wznowienia procesu zakoñczonego
prawomocnym wyrokiem uniewinniaj¹cym, chyba ¿e przestêpca sam zg³osi siê na policjê
lub do prokuratury i dobrowolnie przyzna siê do przestêpstwa. Christer Pettersson swoje
„przyznanie” sformu³owa³ jedynie w sposób medialny, ale
nie prawomocny. Wielu uwa¿a³o, ¿e po prostu pragn¹³ s³awy i
pieniêdzy, których domaga³ siê
od dziennikarzy za ujawnienie
szczegó³ów sprawy. We wrzeœniu 2004 r. 56-letni wówczas
Christer Pettersson dozna³ na
skutek upadku powa¿nego urazu g³owy i po dwóch tygodniach pobytu w œpi¹czce w
jednym ze sztokholmskich
szpitali we wrzeœnia 2004 zmar³.
Chwilê przed zabraniem
go do szpitala Pettersson poprosi³ o kontakt z synem Olofa
Palme, Martenem i powiedzia³
mu, ¿e musi mu coœ wyjaœniæ.
Syn by³ego premiera oœwiadczy³, ¿e by³by gotów spotkaæ
siê z Petterssonem, gdyby ten
by³ gotów przyznaæ siê do morderstwa. Jednak do spotkania
tego nigdy nie dosz³o. Po 25 latach od chwili zamachu wci¹¿
nie wiadomo kto by³ prawdziwym zabójc¹ premiera Szwecji
i pewnie sprawa nigdy ju¿ nie
doczeka siê wyjaœnienia.

PLOTKI

PRAWDZIWE I ZMYŒLONE

Aldona Or³owska, czyli
seksowna torunianka, robi
karierê w Szwecji. Pod takim
tytu³em na jednej ze stron internetowych reklamowana jest
rozmowa z mieszkaj¹c¹ w
Malmö polsk¹ artystk¹. Muzyczne widea ze œpiewaj¹c¹
pani¹ Aldon¹ (kobietom lat siê
nie wypomina, ale dla porz¹dku podajmy: rocznik 1948; to
informacja wa¿na dla ogl¹daj¹cych filmiki!) robi¹ furorê na
You Tube, a g³ównym fanem
Polki z Malmö jest pan Bohdan Gadomski, który na
swojej w³asnej stronie internetowej skromnie prezentuje siê
jako... cudowne dziecko. Gadomski to postaæ w Polsce
znana i bardzo ekscentryczna,
wystarczy przeczytaæ tylko

tych opisach. Ju¿ czytelnik
siê pewnie domyœla, ¿e pani
Or³owska ma w sobie sporo z
wielkiej VV, tyle tylko, ¿e z
karier¹ nieco gorzej. Bo choæ
wyst¹pi³a swego czasu w Telewizji Polonia, tak¿e na scenie ³ódzkiego teatru, a nawet
w lokalnej telewizji w Skanii,
to jednak pró¿no j¹ szukaæ w
anna³ach polskiej muzyki rozrywkowej. Ale nie w tym
rzecz. Bowiem i bez tego, jej
muzyczne widea robi¹ karierê,
bo – odczytuj¹c wpisy na Internecie – po prostu ludziom
dech zapiera, gdy j¹ zobacz¹.
A ¿e Internauci to wyj¹tkowi
z³oœliwcy, przytoczmy parê
opinii: Jezus, Maryja! Œwiêty
Bo¿e miej nas w swojej opiece.
Co to jest? Marsjanie ju¿ wyl¹dowali? Ktoœ inny: To
skrzy¿owanie Violetty Villas z
Michaelem Jacksonem na 3
miesi¹ce przed œmierci. Ktoœ
inny: Bosheee, dobrze ¿e z Torunia, bo inaczej Bydgoszczy
by wstyd przynosi³a. Zgroza!!!
Ktoœ inny: Aldona Or³owska.
Powtórzê w rozmarzeniu Aldona... no mo¿e jeszcze raz...
Aldona... i te nogi. Patrz¹c na
teledyski Polki, mieszkaj¹cej
na co dzieñ w Szwecji, i to, jak
wdziêcznie karmi parkowy
chodnik... z podziwu wyjœæ nie
mogê. Mam ochotê napisaæ
petycjê o zwrócenie nam

ska, “niezale¿ny, prywatny
dwutygodnik” polski w Sztokholmie. I ju¿ mamy wyniki, tylko 35 procent bezrobotnych
ma zasi³ek dla bezrobotnych,
10 procent rodzin ¿yje w obóstwie /w Szwecji!/. Jest fajnie a
bêdzie lepiej gdy sprywatyzuje
siê s³u¿bê zdrowia, centra
handlowe i td. Tak mówi
RZ¥D! (pisownia oryginalna).
Ha, ha. Strasznie nas ubawi³o,
¿e jako bur¿uje doprowadziliœmy 10% rodzin w Szwecji do
ubóstwa. Prasa jest potêg¹.
Czytelnicy, uwa¿ajcie!! Czytanie NGP grozi kalectwem.
Tego jeszcze nikt wczeœniej
nie wymyœli³... Ju¿ czujemy,
¿e ten blogg to bêdzie nasz
ulubiony.
Chocia¿ sprawê bloggu mo¿na potraktowaæ jako
chorobliwy ¿art, to jednak jest
w nim coœ, co ju¿ ¿artem nie
jest. Otó¿ szalony goœæ, który
ten blogg prowadzi, jest ju¿ o
krok od oskar¿enia o pomówienie. Otó¿ 24 stycznia napisa³, ¿e osoby prowadz¹ce
Polski Klub Seniora w Szwecji
„wy³udza³y od Szwedów forsê i
niby dzia³a³y”, kiedy indziej,
¿e Kajetan Kazimierczak,
moderator i w³aœciciel portalu
PoloniaInfo „nie usuwa pod³ych wpisów, widocznie cicho
popiera akcje w mo¿e nawet
uczestniczy w niej” (chodzi o
wpisy antysemickie i rasistowskie), a redaktor Nowej Gazety Polskiej „ze wzglêdów
koniunkturalnych otacza siê
polskimi neonazistami i narodowcami”. Nasza cierpliwoœæ
te¿ ma swoje granice.

Chocia¿ portal Polonia Info

fragment autorskiego wpisu
(w drugiej osobie) na jego portalu: „Bêd¹c w klasie maturalnej i po mutacji (jego g³os
zmieni³ siê, straci³ wysokie sopranowe dŸwiêki), wygra³ radiowy konkurs dla m³odych
piosenkarzy amatorów zorganizowany przez Radio £ódŸ.
Prowadzi³ go i akompaniowa³
uczestnikom, znany kompozytor i pianista W³odzimierz
Korcz. Bohdan Gadomski (lat
17) œpiewa³ piosenkê „Nikt nie
pomo¿e” z repertuaru Teresy
Tutinas. Konkurs nosi³ nazwê
„Bez protekcji”. I rzeczywiœcie, m³odziutki wokalista nie
znalaz³ promotorów, którzy
pokierowaliby jego karier¹, a
on œmia³o móg³ zostaæ „polskim Robertino Loretti” (cudowne dziecko w³oskiej piosenki, dzisiaj œpiewa tenorem)”. Ale to margines g³ównego w¹tku. On¿e Gadomski
(jak plotka g³osi narzeczony i
biograf Violetty Villas) promuje Aldonê Or³owsk¹ – pani¹
magister biologii z otwartym
przewodem doktorskim, œpiewaj¹c¹ mistrzyniê p³ywania...
S³ów mu po prostu brak w

naszego dobra narodowego z
odleg³ej krainy. Wyobra¿acie
sobie w godle Rzeczypospolitej
Polskiej Or³owsk¹ zamiast
or³a? Ja tak. A teraz siê zatrzymam. To nie ¿arty 3,5 oktawy zamkniête w takiej kruszynce. Aldona i jej “Pragnienie”... Ijest te¿ coœ milszego:
Aldono nie zwracaj uwagê na
z³oœliwe wpisy, bo My Ciê
KOCHAMY!!! I tego nale¿y
siê trzymaæ! A reszta na You
Tube.

Pewien goœæ – ju¿ paro-

krotnie w tej rubryce wystêpuj¹cy, wiêc darujmy sobie
jego nazwisko, by mu reklamy
nie robiæ – nie mog¹c sobie
znaleŸæ miejsca, za³o¿y³ w³asny blogg i tam znowu smaruje swoje ulubione kawa³ki. Bo
tam go nie „ocenzuruj¹” – jak
twierdzi. Wiêc taki oto wpis
znaleŸliœmy z dnia 1 lutego
tego roku: Demonta¿ œwiadczeñ socjalnych w Szwecji
trwa. Bur¿uazyjne rz¹dy ju¿
po raz drugi. G³osowali na
nich tak¿e Polacy, niestety.
Propagandê probur¿uazyjn¹
prowadzi³a Nowa Gazeta Pol-

zlikwidowa³o na swoim Forum dzia³ „Polityka”, to nie
powstrzyma³o to, czasami zupe³nie ob³¹kanych, wpisów na
jej stronach. Ostatnio paru
„dyskutantów” prowadzi³o
dysputê na temat Cyklonu B,
stawiaj¹c pod znakiem zapytania fakt ludobójstwa w czasie drugiej wojny œwiatowej. I
znaleŸli siê tacy, co próbowali
to “naukowo” dowieœæ. Warto
przypomnieæ, ¿e k³amstwo
oœwiêcimskie jest powszechnie potêpione, jako niezgodne
z prawd¹ historyczn¹ oraz
niezgodne z pamiêci¹ i czci¹
dla ofiar Holocaustu. W wielu
krajach, w tym w Polsce, istniej¹ obostrzenia prawne, nak³adaj¹ce na organy pañstwowe obowi¹zek œcigania z urzêdu osób szerz¹cych k³amstwo
oœwiêcimskie.

Zbigniew Wodecki

kontra Jacek Wójcicki. Do
starcia dosz³o w Malmö, gdzie
dwie konkuruj¹ce ze sob¹ organizacje kobiece, tego samego
dnia, 12 marca, z godzinn¹
ró¿nic¹, zorganizowa³y koncerty dwóch polskich artystów. Konkurencja nie jest
niczym z³ym, ale dla polskiej
publicznoœci w Malmö wybór
miêdzy Wodeckim a Wójcickim by³ wyborem miêdzy
jedn¹ a drug¹ Pani¹ Prezes organizacji. Jest wiêc œmiesznie,
a bêdzie pewnie jeszcze bardziej. Otó¿ na stronach organizacji Polka Ideell Kulturförening ZOP znaleŸliœmy prawdziwy kwiatek sprawozdawczoœci z dzia³ania organizacji:
20.12.2008 ZWROT KORONY
MISS POLONII. W sporz¹dzonym przez sêdziego doku-

mencie ugody miêdzy by³¹
prezes a zarz¹dem POLKI
znajduje siê punkt, który mówi
o zwrocie wartoœciowych rzeczy cz³onkiniom zarz¹du. Zofia Sunemark mia³a do odebrania tron/fotel Miss Polonii
a Julita Zelle srebrn¹ koronê/
diadem, któr¹ koronowano
zwyciê¿czynie w/w konkursu.
Po przybyciu pod wyznaczony
adres, którym by³ dom pañstwa Kacprzyk, Julita Zelle zamiast korony... otrzyma³a jej
szkielet, bowiem p. Blania powyrywa³a wszystkie elementy
dekoracyjne niszcz¹c dzie³o
artystki-srebrniczki Asy Ekwall w nieprawdopodobny
sposób. Anna Suknik i Wioletta Blania bêd¹ce poœredniczkami miêdzy El¿biet¹ Blania
a Julit¹ Zelle t³umaczy³y znisz-

czenie korony tym, ¿e korona
ozdobiona by³a ich znakiem
firmowym tzn. Miss Polonii,
bêd¹cy w³asnoœci¹ El¿biety
Blani, dlatego te¿ by³o konieczne odpi³owanie wszystkiego
co mia³o zwi¹zek z tym¿e logo.
Piêkne bia³o-czerwone kwiaty
z emalii równie¿ zosta³y oderwane, które przecie¿ nie mia³y
nic wspólnego ze wspomnianym logo Miss Polonii. Julita
Zelle odmówi³a obu poœredniczkom przyjêcia wraka korony
w postaci jej smutnego szkieletu. El¿bieta Blania w ogóle
nie pojawi³a siê w trakcie odbioru przedmiotów aczkolwiek spotkanie odby³o siê w
jej w³asnym przedpokoju,
gdzie podjêto cz³onkinie zarz¹du Polka IKF (podkreœlenia NGP).

Trafiony,
zatopiony?
Na dnie morskim w rejonie szwedzkiej wyspy
Gotlandii znaleziono wrak okrêtu podwodnego.
Pojawi³y siê podejrzenia, i¿ jest to polski okrêt,
uszkodzony bombami g³êbinowymi przez
szwedzk¹ marynarkê wojenn¹ w roku... 1980.
Informuj¹c o tym szwedzkie radio publiczne przypomnia³o,
¿e szwedzka flota prowadzi³a w tym okresie dzia³ania przeciwko
obcym okrêtom podwodnym maj¹cym penetrowaæ wody terytorialne kraju. Kilkakrotnie dosz³o do u¿ycia broni przeciwko intruzom. Podejrzewano, i¿ s¹ to okrêty radzieckie i polskie. Znaleziony
wrak jest okrêtem typu radzieckiego u¿ywanego równie¿ przez
Polskê.
By³y naczelny dowódca szwedzkich si³ zbrojnych, genera³
Bengt Gustafsson uwa¿a, ¿e mo¿e to byæ wrak jednego z dwóch okrêtów polskich, atakowanych przez Szwedów w 1980 roku. Oba
zosta³y jakoby uszkodzone, ale uda³o siê im wydostaæ z ob³awy i
dotrzeæ do czekaj¹cego na nie na wodach miêdzynarodowych ko³o
Gotlandii polskiego holownika. Jeden z nich móg³ wówczas zaton¹æ
podczas holowania do Polski.
Szwedzka marynarka nie wyra¿a obecnie zainteresowania
dok³adniejszymi badaniami wraku.
Micha³ Haykowski (IAR)

BIBLIOTEKA
POLSKA

w Sztokholmie

Korzystaj z naszego
katalogu internetowego:
www.bibliotekapolska.se

Östermalmsgatan 75
(T-Stadion)
Telefon: 08-661 63 59
Godziny otwarcia:
poniedzia³ki 12-18
wtorki - pi¹tki 12-16
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Polskie Delikatesy
Catering

Hagsätra Torg 32
Kaszanka. Bia³a kie³basa. Pasztety.
Wyroby w³asne i importowane z Polski i Austrii
Bezp³atny parking
T: 08-993822

Polskie wêdliny
produkowane w Sztokholmie
wed³ug oryginalnych
polskich receptur
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T: 08 - 464 99 40

poniedzia³ki-pi¹tki 10-18
soboty 10-15

ADWOKAT
JERZY MISIOWIEC

Torsgatan 49
T-S:t Eriksplan

POLSKIE DELIKATESY
4

pon-pi¹t 09:30-19:00
soboty 10:00-17:00
niedziele zamkniête

Godziny otwarcia:

Godziny otwarcia:
Pn - œr 10-18
czw - pi 10-19
soboty 10-14
Tel: 08-301014
Tel: 08-301207

Zawsze œwie¿e produkty.
Bogaty wybór wêdlin.
Przyjmujemy zamówienia
na œwie¿e ciast i torty.
Przyjmujemy zamówienia
na specjalne produkty
z Polski. Codziennie
œwie¿y chleb i p¹czki.
Równie¿ zakupy na telefon
z dostaw¹ do domu!

Obs³uga prawna, w Szwecji i w Polsce,
w sprawach cywilnych, karnych, rodzinnych, spadkowych,
odszkodowawczych, zak³adanie i obs³uga firm,
F-skatt, moms, podatki, sprawy pobytowe, prawo pracy.
Pomoc w uzyskaniu zwolnienia z kosztów s¹dowych.

Advokatfirman
Jerzy Misiowiec
Kungsgatan 33 - 5tr, 111 56 Stockholm
Tel: 08-679 65 31 Fax: 08-458 11 27

Dekodery:
TVP1, TVP2, TVN, TV7 i
inne... bez abonamentu!

USTAWIANIE ANTEN
SATELITARNYCH
08-53
1 885 7
4
08-531
74
0733 46 28 08
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OSM Czarnków. 459 g.
Cena porównawcza:
43:35/kg.
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Wszystkie ceny w SEK.
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Göteborgskex. 190 g.
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Ballerina kex
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Co tydzien! Jeden produkt przy zaku-

KAWA
*HYDOLD²J
&HQDSRUyZQ
-IUSULV²NJ
0D[RSDNNOLHQW
Finns laddat på ditt ICA Kort.

Obowizuje przy zakupach innych produktów w sklepie –
z wy. gazet, papierosów i gier losowych.
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Finns laddat på ditt ICA Kort.
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Czynne codziennie 8–22
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“Anka” i “Grej”. S³u¿ba Bezpieczeñstwa zainteresowa³a siê
Nowakiem, wówczas studentem III roku architektury Politechniki Szczeciñskiej, w 1977
r. By³ to przeciêtny student,
bardzo lubiany w œrodowisku,
powszechnie uwa¿any za tzw.
duszê towarzystwa. Wynajmowa³ pokój u znanej szczeciñskiej architekt Heleny Kurcyusz, która stara³a siê prowadziæ
tzw. dom otwarty. Odbywa³y
siê tam czêsto ró¿ne spotkania,
odczyty poetyckie, a nawet
wernisa¿e malarskie.
Z okazji urodzin Kurcyusz, 5 marca 1977 r. do jej domu
przyby³o wiele osób. Dosz³o

Dzisiaj mówi siê o nim „szczeciñski Maleszka”.
(Leszek Maleszka wraz z Bronis³awem Wildsteinem by³ inicjatorem za³o¿enia Studenckiego
Komitetu Solidarnoœci w Krakowie po œmierci
Stanis³awa Pyjasa w 1977. Okaza³o siê, ¿e by³
tak¿e Tajnym Wspó³pracownikiem S³u¿by Bezpieczeñstwa o pseudonimach “Ketman”, “Return”, “Tomek”, “Zbyszek”).
W 2009 roku Instytut Pamiêci Narodowej
opublikowa³ materia³y dotycz¹ce rozpracowywania przez bezpiekê szczeciñsk¹ œrodowisk
opozycyjnych w okresie przed Sierpniem 1980
roku. To w³aœnie tam, oficjalnie pojawi³o siê
nazwisko Ryszarda Nowaka, który pod
pseudonimami „Krzysztof”, „Anka” i „Grej”
by³ tajnym wspó³pracownikiem SB.
W 1981 roku Nowak znalaz³ siê w Szwecji. By³ cz³onkiem Kongresu Polaków w Szwecji, w latach 1982-1984 jednym z redaktorów
czasopisma „S³owo”, a póŸniej redaktorem naczelnym „S³owa Sztokholmskiego”. Ryszard
Nowak (urodzony w 1952 roku) wiele lat temu
wycofa³ siê z aktywnego ¿ycia Polonii szwedzkiej. Nadal mieszka w okolicach Sztokholmu.
Czy bêd¹c ju¿ w Szwecji nadal by³ tajnym
wspó³pracownikiem S³u¿by Bezpieczeñstwa? A
mo¿e wywiadu PRL? Formalnie swoje kontakty
z bezpiek¹ zerwa³ nied³ugo po przyjeŸdzie do
Sztokholmu, ale nie ma pewnoœci, czy tak by³o
rzeczywiœcie.
Historia Ryszarda Nowaka poruszy³a polskie œrodowisko w Sztokholmie, zw³aszcza ludzi, którzy z Nowakiem
wspó³pracowali w strukturach
podziemnych w czasach PRLu. Zawiód³ ich zaufanie oraz
przyjaŸñ. Chocia¿ ostro¿ni s¹
w formu³owaniu potêpiaj¹cych
os¹dów, to skala szkód wyrz¹dzonych przez dzia³alnoœæ Nowaka jest olbrzymia.
Po przyjeŸdzie do Sztokholmu Nowak nie usun¹³ siê w
cieñ, ale by³ nadal na „pierwszej
linii”. Osoby, które aktywnie
dzia³a³y w polskich organizacjach emigracyjnych w tych gor¹cych czasach po og³oszeniu
Stanu Wojennego w grudniu
1981 roku, zadaj¹ sobie dzisiaj
pytanie, jak¹ rolê odgrywa³ wówczas Nowak, zw³aszcza ¿e
by³ obecny przy narodzinach
Kongresu Polaków w Szwecji,
6
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a wiêc jednego z najwa¿niejszych œrodowisk polonijnych
w Szwecji.
Zanim jednak pojawi³ siê
w Sztokholmie, swoj¹ “karierê”
rozpocz¹³ w drugiej po³owie lat
70-tych w Polsce. Jego historiê
opisa³ szczegó³owo Marcin
Stefaniak z Instytutu Pamiêci
Narodowej w Szczecinie. Ni¿ej
obszerne fragmenty jego opracowania:
Dzia³ania szczeciñskiej
SB wobec opozycji dobrze ilustruje biografia Ryszarda Nowaka oficjalnie opozycjonisty,
sympatyka ROPCiO, sygnatariusza Ruchu M³odej Polski, za³o¿yciela Konfederacji Polski
Niepodleg³ej, wspó³pracownika
Wydawnictwa im. Konstytucji
3 Maja, faktycznie zaœ tajnego
wspó³pracownika SB nosz¹cego pseudonimy: “Krzysztof’,

Informacyjnego „S” w Sztokholmie, organizowa³ przerzuty
sprzêtu i materia³ów poligraficznych do Polsk – dop. TN).
¯urawska zbiera³a podpisy pod
listem protestacyjnym przeciwko represjom zastosowanym wobec uczestników wydarzeñ czerwcowych w Radomiu i Ursusie. Jej opowieœci nie
wzbudzi³y u pozosta³ych osób
wiêkszego zainteresowania.
Zdarzenie to by³oby wiêc nieistotne, gdyby nie obecnoœæ w
tym gronie Andrzeja Thela,
cz³onka PZPR, wówczas pracuj¹cego w charakterze wyk³adowcy, który jednoczeœnie by³
kontaktem operacyjnym SB,
nosz¹cym ps. “AT”. Thel z³o-

wyjaœnianie okolicznoœci spotkania z 5 marca 1977 r., Wydzia³
III KW MO w Szczecinie zamkn¹³ sprawê i zarchiwizowa³.
S³u¿ba Bezpieczeñstwa
ponownie zainteresowa³a siê
Nowakiem podczas intensywnej inwigilacji szczeciñskiego
œrodowiska akademickiego w
ramach sprawy operacyjnego
sprawdzenia “Zapora”, która
zosta³a wszczêta w styczniu
1978 r. /.../
Bezpieka stara³a siê uniemo¿liwiæ utworzenie w
Szczecinie Studenckiego Komitetu Solidarnoœci. Studentów
wynajmuj¹cych pokoje u Kurcyusz wytypowano wtedy jako potencjalne œrodowisko, któ-

TW “Grej”
nadaje ze
Sztokholmu?
CZÊŒÆ 1

Ryszard Nowak 1989
wtedy tak¿e do dyskusji w
zamkniêtym gronie, która odby³a siê w pokoju Nowaka. Uczestniczyli w niej g³ównie studenci Politechniki Szczeciñskiej, a tak¿e Anna ¯urawska,
studentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, zaproszona
przez Radzimierza Nowakowskiego (Nowakowski by³
w 1976 roku sygnatariusz listu
w obronie represjonowanych
robotników Radomia; od 1978
wspó³pracownikiem ROPCiO
w Szczecinie, 1977-1980 kolporterem niezale¿nych wydawnictw, m.in. „Biuletynu Informacyjnego” KSS KOR, „Res
Publiki” i zwi¹zanej z ROPCiO,
nast. KPN „Drogi”. Uczestniczy³ w strajkach w 1980 roku,
internowany w grudniu 1981
roku. Od lipca 1983 na emigracji
w Szwecji; w latach 1983-1989
by³ wspó³pracownikiem Biura

¿y³ prowadz¹cym go funkcjonariuszom szczegó³ow¹ relacjê
z wydarzenia, która spowodowa³a zainteresowanie SB Nowakiem.
/.../ Funkcjonariusz Wydzia³u III KW MO w Szczecinie, kpt. Ryszard Beling, zbiera³ materia³y dotycz¹ce tego
wydarzenia. Na zakoñczenie
swoich prac 11 marca 1977 r.
przeprowadzi³ rozmowê z Nowakiem. Zosta³a ona utrwalona
na taœmie magnetofonowej. /.../
Esbekom /.../ zale¿a³o na poznaniu studenta, jego pozycji w
œrodowisku, charakteru itp. Nowak jawi³ siê im jako cz³owiek
nieukszta³towany, podatny na
wp³ywy, ³atwo ulegaj¹cy wszelkim naciskom, a jednoczeœnie
maj¹cy wielu znajomych w szczeciñskim œrodowisku akademickim. Ta rozmowa zakoñczy³a

re mog³oby zawi¹zaæ SKS. Byæ
mo¿e dlatego, ¿e pierwsze informacje o œmierci Stanis³awa
Pyjasa przywioz³a do Szczecina w³aœnie Kurcyusz, która w
maju 1977 r. przebywa³a w Krakowie.
Przypuszczenia SB by³y
w pewnym sensie zasadne, bowiem w³aœnie to œrodowisko by³o na pocz¹tku 1978 r. sondowane przez Leszka Moczulskiego w sprawie utworzenia
SKS jednoznacznie identyfikowanego z ROPCiO. /.../
Bezpieka traktowa³a
rozmowy dotycz¹ce SKS bardzo powa¿nie. Jednak dzia³ania, które chcemy okreœliæ jako
ofensywne, zosta³y wszczête w
wyniku spotkania, do którego
dosz³o w pokoju Nowaka 23 lutego 1978 r. Uczestniczyli w
nim oprócz lokatora, Wies³aw
Parchimowicz, Marek Zawieja, Radzimierz Nowakowski,
Dariusz Piórek, Jacek Zakrzewski i Ryszard Jasiñski,
wówczas ju¿ TW “Jakubowski”, który z³o¿y³ obszern¹ relacjê z tego spotkania.
Rozprawiano o uaktywnieniu dzia³alnoœci ROPCiO i
utworzeniu w Szczecinie SKS,
który byæ najwa¿niejsz¹ organizacj¹ opozycyjn¹. Wed³ug Jasiñskiego ustalono, ¿e na jego
czele stanie Nowak, zaœ jego zastêpc¹ zostanie Piórek. Umówiono siê na nastêpne spotkanie, mia³o siê odbyæ 11 marca
1978 r. w pokoju Nowaka. Na
podstawie tej informacji SB
wszczê³a sprawê operacyjnego
rozpracowania “Szarot” której
celem by³a likwidacja dzia³alnoœci o charakterze opozycyjnym w domu Kurcyusz. G³ównym jej figurantem zosta³
Nowak.
Funkcjonariusze Wydzia³u III KW MO w Szczecinie
postanowili u¿yæ kombinacji

operacyjnej. Okreœlono cztery
cele, którym mia³a ona s³u¿yæ:
niedopuszczenie do powstania
SKS; zaprzestanie dzia³alnoœci
o charakterze opozycyjnym w
domu Kurcyusz; odsuniêcie od
œrodowiska studenckiego Zawiei; werbunek Nowaka. W ramach operacji pion kryminalny
MO przygotowa³ niezgodn¹ z
prawd¹ notatkê o tym, ¿e w domu Kurcyusz znajduje siê punkt
przerzutu narkotyków z Turcji.
Na tej podstawie 10 marca 1978
r. o godz. 6.30 wkroczy³a tam
grupa operacyjno-œledcza /.../.
Z punktu widzenia SB operacja
zakoñczy³a siê sukcesem. Doprowadzi³a do tego, ¿e wspomniany dom na sta³e zosta³ wy³¹czony z dzia³alnoœci œrodowisk
opozycyjnych na terenie Szczecina.
Najwa¿niejszym jednak
osi¹gniêciem by³o zwerbowanie
Nowaka. Dokonali tego dwaj
funkcjonariusze szczeciñskiej
SB – kierownik sekcji IV Wydzia³u III, kpt. Stefan Bryliñski, i jego podw³adny, sier¿.
Marian Rygielski. Pos³u¿yli
siê szanta¿em opartym na sfingowanych zarzutach przerzutu
narkotyków, w który uwik³ali
znajomych Nowaka oraz wykazuj¹c mu fa³szerstwo dokumentacji zwi¹zanej z przydzia³em stypendium socjalnego. Zagro¿ono, ¿e je¿eli nie zgodzi siê
na wspó³pracê, zostan¹ mu postawione zarzuty karne i z pewnoœci¹ trafi do wiêzienia, co
wi¹za³o siê poœrednio ze skreœleniem z listy studentów. (Nowak potwierdzi³ fakt werbunku
i podjêcia wspó³pracy w czasie
rozmowy telefonicznej odbytej
7 stycznia 2008 r. w rozmowie
z Marcinem Stefaniakiem – dop.
TN).
Wspó³praca Nowaka z
SB, w charakterze tajnego
wspó³pracownika nosz¹cego
pseudonim “Krzysztof” i
“Anka”, by³a bardzo intensywna – w ci¹gu dwóch lat przekaza³ trzysta obszernych i
wiarygodnych informacji, na
podstawie których wszczêto
trzydzieœci spraw operacyjnych; wzi¹³ tak¿e udzia³ w
czternastu kombinacjach operacyjnych. Szczególne znaczenie mia³ sposób wykorzystania go przez policjê polityczn¹, która w rzeczywistoœci
wykreowa³a go na jednego z
wa¿niejszych dzia³aczy opozycji na terenie Pomorza Zachodniego, znanego nawet w
skali krajowej.
Kontakty TW “Anki” z
prowadz¹cymi go funkcjonariuszami odbiegaj¹ od ogólnie
przyjêtych zasad. Pomiêdzy
Nowakiem a prowadz¹cymi go
Rygielskim i Bryliñskim szybko nawi¹za³a siê niæ porozumienia, któr¹ mo¿na nawet okreœliæ jako formê przyjaŸni.
Ich spotkania nie odbywa³y siê
w lokalach kontaktowych, lecz
w mieszkaniu Rygielskiego.
Czêsto okazj¹ do nich by³y uroczystoœci rodzinne funkcjonariusza SB, takie jak urodziny
czy imieniny. /.../ Z pewnoœci¹
tak bliskie kontakty pomiêdzy
tajnym wspó³pracownikiem a
prowadz¹cymi go funkcjonariuszami SB wynika³y ze znaczenia, jakie mia³ on w rozpracowywaniu opozycji. Jego opozycyjna kariera rozpoczê³a siê po
dokonaniu werbunku.

Od 10 marca 1978 r. Nowak sta³ siê osob¹ bardzo aktywn¹ w szeroko rozumianym
œrodowisku opozycyjnym Szczecina. Uczestniczy³ we wszystkich istotnych przedsiêwziêciach podejmowanych wówczas na terenie miasta. Stale pod¹¿a³ w swojej dzia³alnoœci za
Parchimowiczem, który w drugiej po³owie lat siedemdziesi¹tych by³ kluczow¹ postaci¹
szczeciñskiej opozycji.
Pierwsze przes³anki, ¿e
Nowak bêdzie wartoœciowym
agentem, zaczê³y docieraæ do
SB w trakcie rozpracowania
szczeciñskiego SKS. Przekazane przez niego informacje dawa³y bezpiece pe³n¹ wiedzê na
ten temat. /.../ Celem jego dzia³alnoœci dotycz¹cej rozpracowania szczeciñskiego SKS by³o
zbieranie informacji o przygotowaniach do og³oszenia deklaracji, o osobach w tym uczestnicz¹cych oraz wprowadzanie
dezintegracji poprzez obarczanie niektórych studentów zarzutem rzekomej wspó³pracy z
bezpiek¹ (w³asnorêcznie sporz¹dzona notatka przez Ryszarda Nowaka zatytu³owana
“Przebieg dotychczasowej dzia³alnoœci w ramach opozycji”).
Nowak nie podpisa³ siê pod og³oszon¹ 10 maja 1978 r. deklaracj¹ szczeciñskiego SKS, co
mog³o byæ podyktowane kolejnymi zadaniami wyznaczonymi
mu przez SB. /.../

Ryszard Nowak

Bezpieka ukierunkowa³a
Nowaka na dzia³alnoœæ w strukturach ROPCiO. Kariera Nowaka przebiega³a b³yskawicznie
– ju¿ w czerwcu 1978 r. reprezentowa³ œrodowisko szczeciñskie na III ogólnopolskim
spotkaniu ROPCiO w Zalesiu
Górnym. /.../ Nowak poszerza³
zasiêg swojego oddzia³ywania,
docieraj¹c do œrodowiska skupionego wokó³ Aleksandra
Halla. Zosta³ dopuszczony do
krêgu osób przygotowuj¹cych
powstanie Ruchu M³odej Polski. Przekazywane przez niego
informacje przyczyni³y siê do
podjêcia przez SB dzia³añ zmierzaj¹cych do zapobie¿enia powstaniu tej organizacji. Nowak
sk³ada³ szczegó³owe relacje ze
spotkania w Gorzowie Wlkp.,
do którego dosz³o 12 i 13 czerwca 1979 r. Poinformowa³ równie¿ o planowanym na 26 lipca
spotkaniu za³o¿ycielskim RMP
w Kamiennej Górze. To na podstawie tej informacji SB zatrzyma³a 29 osób, w tym “oficjalnie”
Nowaka. /.../
Trudno ustaliæ, jak¹ rolê
odegra³ w kombinacjach operacyjnych, w których by³ wykorzystywany jako tajny wspó³pracownik. Jedna z nich pole-

ga³a na utworzeniu przez SB kana³u przerzutowego ksi¹¿ek z
Zachodu do Polski. Jej pocz¹tek
siêga lata 1979 r., kiedy to Nowak zosta³ wci¹gniêty przez
Parchimowicza do pracy w Wydawnictwie im. Konstytucji 3
Maja. W jego obszernym raporcie z 14 sierpnia 1979 r. dotycz¹cym dzia³alnoœci oficyny,
wspomnia³ o rozmowie ze Stanis³awem Kusiñskim i Marzen¹ Kêcik (Wies³aw i Marzena Kêcikowie przebywali w
Szwecji po zwolnieniu z internowania w latach 1985-1991 –
dop. TN). Dowiedzia³ siê od
nich, ¿e planuj¹ przewieŸæ z
Anglii do Polski cztery powielacze. Zaoferowa³ pomoc w ich
œci¹gniêciu do kraju, w zamian
za co mia³ otrzymaæ dwa z nich
Bezpieka podjê³a na podstawie
tej informacji szeroko zakrojon¹
kombinacjê operacyjn¹, która
polega³a na stworzeniu kana³u
przerzutowego powielaczy i literatury z Londynu przez
Szczecin do Warszawy w taki
sposób, by zas³ugi przypisywano Nowakowi. Funkcjonowanie kana³u zapewnia³y struktury SB, które odbiera³y przesy³ki w Londynie, nastêpnie dostarcza³y ich zawartoœæ Nowakowi, a ten przekazywa³ je do
Wies³awa Kêcika w Warszawie. Dzia³alnoœæ szlaku przemytniczego by³a dla policji politycznej bardzo istotna, umo¿liwia³a bowiem kontrolowanie
znacznej czêœci dzia³alnoœci
wydawniczej opozycji oraz
konfiskowanie du¿ej iloœci wydawnictw. Z nieznanych przyczyn Departament III, który
nadzorowa³ kombinacjê, postanowi³ j¹ zakoñczyæ. Jednoczeœnie dokona³ konfiskaty pierwszego œci¹gniêtego do kraju powielacza oraz magazynu ksi¹¿ek w Szczecinie. Nowak oceni³
tak¹ dzia³alnoœæ SB jako wysoce
ryzykown¹, bowiem bardziej
przypomina³a “zwiniêcie interesu ni¿ zwyk³y przypadek”.
Po tym wydarzeniu powa¿nie
obawia³ siê dekonspiracj.
Wed³ug relacji Nowaka
(z³o¿onej w 2008 roku) uwa¿a³
on funkcjonowanie kana³u przerzutowego za swój osobisty
sukces. Fakt, ¿e znajdowa³ siê
on pod pe³n¹ kontrol¹ SB mia³
byæ tylko “mniejszym z³em”.
Utrzymuje on, ¿e uda³o mu siê
odzyskaæ czêœæ zarekwirowanych materia³ów i ponownie
wpuœciæ je w obieg na trenie kraju.
Dzia³alnoœæ Nowaka jako tajnego wspó³pracownika,

prowadzonego przez funkcjonariuszy Sekcji IV Wydzia³u III
KW MO w Szczecinie, zakoñczy³a siê jesieni¹ 1980 r. Wówczas SB aresztowa³a wiêkszoœæ
czo³owych dzia³aczy KPN. Dla
kpt. Bryliñskiego i sier¿. Rygielskiego powsta³a sytuacja stwarza³a du¿e zagro¿enie. Zatrzymanie Nowaka mog³o oznaczaæ
dekonspiracjê, co musia³o doprowadziæ, z punktu widzenia
SB, do zaprzepaszczenia dwuletniej pracy zwi¹zanej z inwigilacj¹ szczeciñskiego œrodowiska opozycyjnego. Na pocz¹tku stworzono “legendê”, ¿e
Nowak siê ukrywa. Jednak
zwi¹zane z tym k³opoty formalne i materialne zmusi³y kierownictwo SB do poszukiwania innych rozwi¹zañ. /.../
Departament I przej¹³
TW “Krzysztofa” vel “Ankê”
od Wydzia³u III KW MO w
Szczecinie i zarejestrowa³ go jako figuranta sprawy operacyjnego rozpracowania o krypt.
“Grej”. Wywiad dok³adnie
sprawdzi³ dotychczasow¹ dzia³alnoœæ Nowaka i scharakteryzowa³ jego cechy osobowoœciowe. Obecnie jedynie dokumentacja wytworzona w trakcie weryfikacji przedstawia ca³oœciowo dzia³alnoœæ Nowaka jako
tajnego wspó³pracownika SB.
Oficerowie analizuj¹cy dokumentacjê TW “Anki”
stwierdzili, ¿e by³ on Ÿród³em
“charakteryzuj¹cym siê du¿¹
doz¹ samodzielnoœci i umiejêtnoœci podejmowania samodzielnie, najczêœciej prawid³owej decyzji”, we wspó³pracy z SB przywi¹zywa³ wagê do wzglêdów materialnych. Podkreœlano, ¿e w czasie
dotychczasowej wspó³pracy
by³ czêsto wynagradzany za
wykonanie okreœlonych zadañ
i wielokrotnie otrzymywa³ premie pieniê¿ne. Przeprowadzono tak¿e pog³êbiony wywiad
psychologiczny po³¹czony z
badaniem wariografem. Jego
wyniki nie by³y korzystne dla
Nowaka. Negatywna opinia
spowodowa³a, ¿e wywiad zrezygnowa³ z zamiaru wykorzystania Nowaka w grach operacyjnych ze s³u¿bami pañstw
zachodnich. /.../
Nowak podpisa³ 16 grudnia 1980 r. zobowi¹zanie do
wspó³pracy z wywiadem PRL.
W nowej roli przybra³ krypt.
“Grej”. Bezpieka zdecydowa³a
siê przerzuciæ go do Szwecji. W
szkoleniu agenta i stworzeniu
planu jego wykorzystania zaanga¿owany by³ m.in. kpt. S³a-

womir Petelicki (o nim póŸniej – dop. TN).
Funkcjonariusze wywiadu przekazali Nowakowi dowód osobisty Wies³awa Makowskiego, który by³ wówczas
zarejestrowany przez Wydzia³
III KWMO w Szczecinie, jako
TW “Rysiek”. Nowak samodzielnie wymieni³ zdjêcie w dokumencie to¿samoœci i na jego
podstawie z³o¿y³ wniosek paszportowy. Wyp³yn¹³ ze Œwinoujœcia promem do Ystad 22
czerwca 1981 r. o godz. 23.15.
Przed odp³yniêciem, w kawiarni
znajduj¹cej siê na terenie terminalu, spotka³ siê ze Bryliñskim i Rygielskim, funkcjonariuszami, którzy prowadzili go
jako TW “Krzysztofa” i “Ankê” i którym zawdziêcza³ karierê “opozycjonisty”. By³o to
symboliczne zakoñczenie ich
ponad trzyletniej “przyjaŸni”.
Z zachowanej dokumentacji wiadomo tylko, ¿e w sierpniu 1981 r. Nowak poinformowa³ SB o swoim pomyœlnym
dotarciu do Sztokholmu. Od
momentu wprowadzenia stanu
wojennego zerwa³ ca³kowicie
kontakty z SB. Wywiad peerelu
nie prowadzi³ jednak wyj¹tkowych dzia³añ zmierzaj¹cych do
nawi¹zania z nim kontaktu. Jest
to zastanawiaj¹ce, poniewa¿
Nowak zosta³ w paŸdzierniku
1981 r. powo³any przez Moczulskiego w sk³ad piêcioosobowej Rady Koordynacyjnej
KPN na obczyŸnie. Na zachowanie tak daleko id¹cej ostro¿noœci przez Departament I
wp³ynê³a przede wszystkim
opinia wyra¿ona przez El¿bietê Moczulsk¹ w czasie jej wizyty w Szwecji w 1981 r. G³oœno mówi³a ona wówczas o Nowaku jako agencie bezpieki.
Wywiad w 1983 r. podj¹³
jedyn¹ próbê ponownego nawi¹zania kontaktu z “Grejem”,
jednak zakoñczy³a siê ona niepowodzeniem. Departament I
postanowi³ 13 stycznia 1988 r.
zakoñczyæ sprawê rozpracowania operacyjnego krypt.
“Grej” i przekazaæ j¹ do archiwum. W ten sposób formalnie
zakoñczono historiê dzia³alnoœci agenturalnej Nowaka.
opr. Tadeusz Nowakowski
W kolejnym numerze
dokoñczenie artyku³u,
poœwiêcone dzia³alnoœci
Ryszarda Nowaka
na terenie Szwecji.
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INTERNISTA

GERIATRA

i
Dr Ryszard Palka
PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA

E ndormologia ® - najnowsza,
skuteczna metoda modelowania sylwetki
opatentowana metod¹ Lipomassage!

Diagnostyka i leczenie:

- infekcje górnych i dolnych dróg oddechowych (astma)
- chorób serca - chorób jamy brzusznej
- chorób nerek i dróg moczowych
- zespołów bólowych kręgosłupa i stawów

Zabiegi likwiduj¹ce celulit
Zabiegi wyszczuplaj¹co-odchudzaj¹ce
Zabiegi wyg³adzaj¹co-liftinguj¹ce

Wizyta tego samego dnia. W dni powszednie i święta.
Rejestracja telefoniczna od godz. 16.00

Tel: 0737 796 673

Endormolift - lifting twarzy
bez ingerencji chirurgicznej
Porady dietetyczne
oraz medycyna estetyczna
Zabiegi likwiduj¹ce bóle miêœni i zabiegi
dla sportowców rozluŸniaj¹ce miêœnie

LPG TERAPEUT Tel: 0704 047 575
Nybr
ogatan 62 (T
-Stadion)
Nybrogatan
(T-Stadion)
www
.krbeautycenter
.se
www.krbeautycenter
.krbeautycenter.se

:
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20min - 40 kr
25min - 50 kr
30min - 60 kr
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100m od T-bana Hornstull - Långholmsgatan 26

| 6-23 |

CEZARY HENZEL
Rehabilitacja medyczna
fizykoterapia
Posiadamy umowê
z Försäkringskassan

Östermalmsgatan 101
T-Karlaplan

T: 08-654 49 54
Wszystkie po³¹czenia
do Polski
Telefon: 08-946260
Telefon: 08-7243561
Luftskeppsgatan 8
Skarpnäck

Bilety lotnicze i promowe

ATC voyager
TWOJE BIURO PODRÓ¯Y

Nowy w³aœciciel!
Henriksdal - Nacka
Henriksdalsringen 83

Niskie ceny - dobra robota

T: 0762 335 171
T: 0704 098 261
amonko@hotmail.com

Kompletny warsztat samochodowy:
silnik, el, blacharka, zawieszenie, recon,
mechanika samochodowa, skrzynie biegów,
wymiana i naprawa opon (przechowalnia).
Holowanie do warsztatu w razie awarii.

Salong Pretentiös
Masa¿ leczniczy i relaksyjny.
Pielêgnacja cia³a.
Drena¿ limfatyczny wed³ug metody
Dr. Vodder, wykonywany przed
i po operacjach oraz zabiegach
plastycznych, przyspiesza proces
gojenie siê ran eliminuj¹c siñce;
niezawodny przy opuchliŸnie.
Oczyszczanie twarzy.
Exfoliacje kwasowe,
peelingi chemiczne.
Depilacja woskiem cia³a,
„brasiliansk”, „bikini”.
Farbowanie rzês i brwi.
Pedicure.

Zapraszamy Panie i Panów!
Mówimy po polsku!

Alicja Storm
Cidesco dipl. hudterapeut
Styrmansgatan 50
T-Karlaplan
08-6610226
070-5924822
www.alicjastorm.se

AUTOSERVICE

instalacja
oprogramowania,
usuwanie wirusów
pozosta³e us³ugi
zwi¹zane z komputerem
szybko i tanio,
dojazd gratis

US£UGI
KOMPUTEROWE
T: 0737 638 801

SERWIS

KOMPUTER
OWY
OMPUTERO
PROFESJONALNE,
SOLIDNE NAPRAWY
Z GWARANCJ¥
BUDUJEMY STRONY
INTERNETOWE
20 lat w IT (Szwecja)
Dojazd gratis

T: 0704 47 46 56
DEPRESJE, LÊKI i STRES
PROBLEMY W RELACJACH

PSYCHOTERAPIA

EWA RAJ

leg. psycholog, leg. psychoterapeuta

070 - 776 98 82
Krukmakargatan 5
Sztokholm

T³umacz
przysiêg³y
t³umaczenia prawnicze,
techniczne, medyczne,
pism urzêdowych i prywatnych.
Konkurencyjne niskie ceny.
Wiboms väg 8, 10 tr
171 60 Solna
Telefon/fax: 08-853179
Mobil: 070 512 31 79
z_p_chudoba@hotmail.com

www.baschz.se
8
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ZAWODOWY
T£UMACZ

od 1978 roku
Zbyszek Chudoba

Pomoc
w za³atwianiu
spraw urzêdowych

T: 0739 740 685

Pomoc jêzykowa
w urzêdach i bankach.
Sprawy socjalno-pobytowe
i pracownicze. Zak³adanie
firm. Pomoc w kupnie
mieszkania. T³umaczenia
medyczne. Nauka jêzyka
szwedzkiego w weekendy

T: 0737 172 888
kristina.asen1@comhem.se

Kontorstjänst

Junos Redovisningsbyra AB
Cz³onek: Sveriges
Redovisnigskonsulters Förbund
(Szwedzki Zwi¹zek Ksiêgowych
i Rewidentów Podatkowych)

Mariusz Pierzyñski

Pomoc w kontaktach z urzêdami:
• uzyskiwanie numerów personalnych
• zasi³ki macierzyñskie, mieszkaniowe
• zasi³ki dla dzieci
• zasi³ki dla osób niepe³nosprawnych
• oraz inne sprawy

Molkomsbacken 28
123 33 Farsta
T: 08-609 05 38 (godz. 9-17)
Fax 08-604 20 50
info@junos.se

www.junos.se

Dla firm:

• zak³adanie dzia³alnoœci
• pisanie ofert dla klientów
• fakturowanie
• Rot avdrag
Lucyna Tryscien

• Bezp³atne porady telefoniczne!
• Bie¿¹ca ksiêgowoœæ
• Rozliczanie VAT • Bilanse, bokslut
• Sprawozdania roczne do Urzêdu
Patentowego • Doradztwo podatkowe
• Deklaracje podatkowe
• Firmy jednoosobowe - enskilda firmor
• Spó³ki handlowe - handelsbolag
• Spó³ki akcyjne - aktiebolag
Pomoc przy rozpoczynaniu
w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej

POMOC ADWOKACKA
SPRA
WY
SPRAWY

Adwokat
Andreas Bigosinski
08-667 20 21

-

Adwokat
Douglas Bigosinski
08-663 20 40
Jur. Kand.
Anita Bigosinska
08-663 40 22

Iwona Preis

rodzinne
gospodarcze
karne
pracy
W POLSCE WSPÓ£PRACUJEMY
Z KANCELARI¥ ADW. ZYTY BABS

T-bana
Tekniska
Högskolan

Specjalnoœæ:
urzêdowe i prawne, dokumenty,
œwiadectwa, dyplomy

EDMUND RAPAPORT
jur. kand., pol. mag.

av Kammarkollegiet auktoriserad translator
(t³umacz przysiêg³y)

t³umaczy i potwierdza
t³umaczenia
z polskiego na szwedzki
i ze szwedzkiego na polski

Tel/fax: 08-6506746

076 205 21 54

Podobno najtaniej w Sztokholmie
CMT Consulting AB
Biuro ksiêgowo-audytorskie
Anna Retelius & Gustaf Söderström
Sjövikskajen 18, 117 59 Stockholm
Tel 08-775 00 08 www.cmtinter.com
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Ksiêgowoœæ spó³ki handlowe, akcyjne i jednoosobowe
Bokföring EF, AB, HB
Badanie bilansów w Szwecji i w Polsce
Arsredovisning, revision i Sverige och Polen
Deklaracje i doradztwo podatkowe
Skatteradgivning och deklarationer
Odzyskanie VAT-u dla firm polskich z US w Szwecji
Zak³adanie nowych firm/spó³ek w Szwecji i w Polsce
Starta eget radgivning, F-skatt
Pomoc w uzyskaniu F-skatt, person nr
Företagsförmedling, köp och försäljning av företag
Wycena i poœrednictwo przy zakupie i sprzeda¿y spó³ek

cz³onek:
Sveriges Redovisningskonsulters Förbund
(Szwedzki Zwi¹zek Ksiêgowych)

Preis Consulting AB

T£UMACZENIA
30-letnie doœwiadczenie z urzêdów, firm i s³u¿by zdrowia
Jêzykowa i merytoryczna pomoc w negocjacjach i rozmowach
z klientami Twojej firmy. Pisma do szwedzkich urzêdów. Telefoniczna
iwona.preis@preisconsulting.se
lub osobista pomoc w za³atwianiu spraw firmowych i prywatnych.

T: 070 756 66 44

BIURO
RACHUNKOWE

KANCELARIA
PRAWNA

fil kand
Jacek Morawski

jur kand
Anna Cieœlak

Zak³adanie oraz bie¿¹ca obs³uga
firm. Ksiêgowoœæ. Deklaracje.
Optymalizacja obci¹¿eñ
podatkowych, F-skatt. Marketing.
Kontakty ze wszystkimi urzêdami.
Pomoc w kredytach,
zatrudnieniach, ubezpieczeniach
i sprawach socjalnych.
Pobyty w Szwecji.
Doradztwo prawne

T: 073 975 33 46

Pomoc prawna w sprawach
odszkodowawczych,
ubezpieczeniowych,
sprawy pobytowe. Odszkodowania
powypadkowe (trafikskador).
Odszkodowania w sprawach karnych.
Skuldsanering. Sprawy urzêdowe.
Prawo rodzinne, Prawo spadkowe.
Porady ogólne. Pomoc
w odzyskiwaniu zwolnienia
z kosztów s¹dowych
(rättshjälp, rättsskydd)

KONSULTBYRA
Redovisning,
Skatteradgivning
& Juridik

JURISTBYRA
ANNA CIEŒLAK
T: 070-755 38 10

T³umaczenia zwyk³e, przysiêg³e
i specjalistyczne w jêz. polskimszwedzkim-angielskim.
Nasza specjalnoœæ to teksty
ekonomiczne, prawnicze, urzêdowe
oraz techniczne.
Zlecenia przyjmujemy poczt¹
elektroniczn¹ i zwyk³¹.

Tel: 08-604 83 04
Tel. Kom.:070-745 13 24
info@aajoversattning.com
www.aajoversattning.com

Biuro T³umaczeñ
AAJ Översättning
POLSKI * SZWEDZKI
* ANGIELSKI

Niedziela Kiermasz
ksi¹¿ki
3 kwietnia
godz. 11-15

u¿ywanej

Towarzystwo Przyjació³ Biblioteki Polskiej
w Sztokholmie zaprasza na
Kiermasz Ksi¹¿ki U¿ywanej.

Parê tysiêcy tytu³ów!
1 ksi¹¿ka = 10 kr, 10 ksi¹¿ek = 70 kr

Östermalmsgatan 75 (T-Stadion)
BIBLIOTEKA POLSKA OPON
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Trzeba
staroœci, aby
pokochaæ sw¹ m³odoœæ.
Aby doceniæ i zrozumieæ.
Staroœæ u¿ycza nam swobody
myœlenia, bez obci¹¿eñ jakimi
byliœmy obarczeni lub jakie sami
powodowaliœmy w okresach
wzmo¿onej aktywnoœci.
Porzucamy wiele marzeñ,
ambicje dotycz¹ce kariery, d¹¿enia do „odnalezienia siê” w
œwiecie. Nie zaprz¹ta nas ju¿
praca zarobkowa ani sukcesy z
ni¹ zwi¹zane, zak³adanie rodziny, rodzenie dzieci i wysi³ki
nad zapewnieniem im dobrego
startu ¿yciowego. Wiele, wiele
spraw mêcz¹cych, trudnych
czy radosnych opuszcza nas.
Jedni ciesz¹ siê z tego powodu,
inni cierpi¹, nie mog¹ znaleŸæ
siê w nowej sytuacji i cierpi¹.
Zapominaj¹, ¿e ¿ycie przed emerytur¹ te¿ czêsto przysparza³o im du¿o cierpieñ.
Cierpienie jest jednym z
elementów ¿ycia i towarzyszy
nam przez wszystkie jego stadia. Sztuk¹ jest nie ulec destrukcyjnemu dzia³aniu przygnêbienia. Nie wszystkim to siê
udaje. Najlepiej radz¹ sobie poeci, którzy bezwiednie lub ca³kiem œwiadomie maj¹ cierpienie
za po¿ywkê do swej twórczej
pracy. Wtedy cierpienie nabiera
wyj¹tkowego znaczenia, staje
siê czymœ niewymownie piêknym, nasyca przestrzeñ atmosfer¹ podniecenia i uniesienia,
wiedzie duszê cz³owiecz¹ na
wy¿sze sfery duchowej egzystencji; tak bliŸniaczej wzruszeniom jakie daje prze¿ywanie
wielkich utworów muzycznych czy nawet wspania³ych
widoków.
Cz³owiek potrafi wszystko przetworzyæ na swój u¿ytek. Jeœli chce, ma si³y i cierpliwoœæ; lecz najpierw powinien
poznaæ siebie dok³adnie i uwierzyæ w swoje mo¿liwoœci.
Poznawanie siebie w wieku ju¿
nazbyt dojrza³ym nie przynosi
wiele po¿ytku, ale mo¿e wyjaœniæ wiele zagadek, z którymi
borykaliœmy siê przed laty.
Mo¿e byæ przydatne dla potomnych albo dla w³asnego sumienia. Na ironiê losu, proces poznawania siebie samego, tak
wa¿ny w wieku m³odzieñczym,
jest zaburzany przez czynniki
zewnêtrzne, które atakuj¹ bezlitoœnie ze wszystkich stron i
prowadz¹ do spaczania charakterów. M³odoœæ nie ma czasu
na analizy, skupienie nad w³asnym jestestwem.
Nawet jeœli... w moim
przypadku, warunki spokoju,
samotnoœci i bliskich kontaktów
z natur¹ stwarza³y mo¿liwoœæ
poznania siebie samej, to dziœ
uwa¿a, ¿e nie uda³o mi siê dokonaæ tego jak nale¿y. Wszyscy
jako m³odzi jesteœmy zwróceni
na zewn¹trz i nie wnikamy g³êbiej w tajniki w³asnej natury. Jeœli coœ formuje siê w nas, coœ
10
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roœnie, coœ siê tworzy... to w
wiêkszoœci nie zdajemy sobie z
tego sprawy, albo wstydzimy
siê i nie traktujemy siebie na serio. Du¿o winy ponosz¹ doroœli, rodzina, otoczenie czy szko³a. Bardzo czêsto jesteœmy „niepowa¿ni”, „niegodni zaufania”,
„niesprawni”. W hierarchii rodzinnej dzieci zajmuj¹ najni¿sz¹
pozycjê. Nawet jeœli s¹ rozpieszczane to nie unikn¹ zderzenia ze œwiatem doros³ych, który
im mówi, ¿e ma³o wiedz¹, ma³o
umiej¹, nie maj¹ doœwiadczenia.
Czêsto spotykaj¹ siê z poni¿aniem, ironi¹ lub w najlepszym
wypadku pob³a¿aniem. Ma³y
cz³owiek czuje siê tak jak rekrut,
który znalaz³ siê w wojsku bez
swojej woli. Od najm³odszych
dni jest podporz¹dkowany osobom doros³ym i uzale¿niony od
nich.
Doroœli tworz¹ twój obraz, czasem zupe³nie odmienny od prawdziwego. Próby
kszta³towania osobowoœci dziecka wed³ug w³asnych wzorów
mog¹ powodowaæ zaburzenia w
mowie jak j¹kanie siê, z³e wyniki w nauce, nerwowoœæ, nadmiar
kompleksów a nawet agresjê.
Ukryte zmiany trudno jest zauwa¿yæ.
Dlaczego wiêc, tak bardzo têsknimy za swoj¹ m³odoœci¹? I srebro i z³oto. To nic chodzi o to by m³odym byæ. Wiêcej
nic – wyœpiewujemy, wzdychamy, wspominamy, gdy zaczyna
dopadaæ nas staroœæ. Zapominamy z³e chwile, wybaczamy,
obracamy w humor niektóre
zdarzenia albo w³asne potyczki. M³ody cz³owiek dysponuje
ogromnym ³adunkiem energii
¿yciowej, posiada sprawne
m³ode cia³o, ma œwiadomoœæ
tego, ¿e ¿ycie stoi przed nim/
ni¹ otworem, aby realizowaæ

swe plany. M³odoœæ potrafi kochaæ, g³êboko i szczerze. Potrafi
³akomie i bezkrytycznie po¿ywiaæ siê marzeniami. Okres m³odoœci to okres marzeñ. Nie
wszystkie siê urzeczywistni¹,
ale samo prze¿ywanie marzeñ
pozostaje w pamiêci jako uroki
m³odoœci.
Podobno najpiêkniejsze,
albo wa¿ne, s¹ dni których jeszcze nie znamy. Mia³ racjê Marek Grechuta. M³odzie¿ wêdruje przez swój wiek w chmurach
marzeñ, a my doroœli i starzy,

dowaæ i rozwijaæ Kraj wraz z
ca³ym narodem... pomimo narzuconej „opieki” za strony du¿ego brata. Teraz upamiêtniamy
naszych bohaterów, budujemy
im muzea i miejsca pamiêci, bo
nie chcemy i nie powinniœmy
zapomnieæ.
Dzisiejsza m³odzie¿ te¿
powinna pamiêtaæ i czciæ ich bohaterstwo. Nie usprawiedliwiaæ
jednak tych co wys³ali powstañców na œmieræ, co zwodzili
pomoc¹ w walce, co zachêcali
do walki, choæ nie trudno by³o

zwiali ju¿ w pierwszym dniu
wojny. Nie stawiali ¿adnego oporu, nie mieli ¿adnej strategii
obrony Polski? Czy¿by wiedzieli, ¿e Polska przegra wojnê
Niemcami? Nawet byli tacy
przywódcy wojskowi co te¿
uciekli i pozostawili swych ¿o³nierzy zupe³nie zdezorientowanych i zrozpaczonych. Tak,
zrozpaczonych. Przy kawkach,
herbatkach, spotkaniach, naradach, wewnêtrznych intrygach,
¿yli w luksusie i mieli czelnoœæ
podniecaæ do boju tych zgnêbio-

GRAMOFON
Teresa Järnström Kurowska

Bêd¹ tañce na wernadzie sto³ówki. Mania niesie patefon.

zazdroœcimy im nawet tych
które siê nie sprawdzi³y. Jak tu
nie kochaæ m³odoœci, jak tu nie
chroniæ m³odzie¿y, skoro jest
sol¹ i gleb¹ narodu?
Tacy co nazywaj¹ siê
m¹drymi i mami¹ nieprzemyœlanymi has³ami, wysy³aj¹c na
przegrane pozycje, na niechybn¹ œmieræ – tacy nie kochaj¹
m³odzie¿y. Maj¹ œmia³oœæ ofiarowywaæ najdro¿sze skarby za
chwilê chwa³y, za Ÿle pojêty honor. Zamieniaæ ¿ycie na tysi¹ce
mogi³. Zubo¿yæ w³asny naród i
kraj. Nie trudno wyobraziæ sobie jaki mocny start mia³aby nasza Ojczyzna po wojnie, gdyby ci co polegli mieli szansê bu-

przewidzieæ skutków powstania w Warszawie. Trzeba szanowaæ w³asne ¿ycie i innych i
stawaæ do walki tylko wtedy
gdy istniej¹ ku temu rzetelne
podstawy. Nikt nie kwapi³ siê
ugasiæ ¿aru zanim zamieni siê
w ogieñ. Wiem. To ³atwo teraz
radziæ. Wiem dobrze, co siê czuje podczas wojny, wtedy panuje
ogólne podniecenie i napiêcie.
By³am w Warszawie w
1942 roku i pamiêtam ³apanki
na ulicach, rozstrzeliwanie, aresztowania, wywo¿enie ludzi
do obozów koncentracyjnych i
do przymusowej pracy na terenie Niemiec. Nienawiœæ do okupanta by³a ogólna, podziemie
ju¿ wtedy szykowa³o siê do
powstania. Wtedy m³odzie¿¹
kierowa³a chêæ odwetu za uciemiê¿enia, za poni¿enia.
W tym czasie mój m³odszy kuzyn zagin¹³ bez wieœci
po wyjœciu na ulicê, a jego starszy brat wymyka³ siê po godzinie policyjnej na miejsce zbiórki
gdzie oczekiwano na „zrzuty”.
Mój ojciec by³ wiêziony na Pawiaku. Rozumia³am bardzo dobrze co siê czuje w takich sytuacjach, sama czu³am co ca³a polska m³odzie¿. By³o to jednak
irracjonalne uczucie. Nikt nie
zdawa³ sobie z tego sprawy.
Podsycano ten iskrz¹cy siê ¿ar
ulotkami, obietnicami, szczerze
mówi¹c, mini-zrzutami i to
przez ludzi, którzy posiadali w
Polsce przedwojennej w³adzê i

nych, ¿yj¹cych z dnia na dzieñ,
przeœladowanych przez okupanta rodaków. Chronili swój
„immunitet” jak oka w g³owie.
Chwilami wydaje mi siê,
¿e jakieœ z³e si³y (oby nie teraz)
by³y sprzysiê¿one przeciwko
Polsce. Spisek? Albo straszliwa
g³upota. Dlaczego nikt nie podj¹³ siê wtedy zadania aby dok³adnie zbadaæ sytuacjê i przekazywaæ bardziej m¹dre wskazówki do Polski i do Warszawy.
Przynajmniej tam, w Londynie,
powinni byli choæ na tyle siê
przys³u¿yæ. Przecie¿ mieli polskie pieni¹dze (z³oto), opiekê
Londynu a koszta ulotek czy
rzetelnych kurierów itp. nie wymaga³y wielkich sum.
(...) Mo¿e dziwiæ kogoœ
dlaczego temat ponad siedemdziesiêcioletniej letniej historii
³¹czê z moj¹ osob¹ i... z gramofonem. To Czas pomiesza³
wszystko razem i zespoli³.
Najpierw trochê o historii, która nigdy nie umiera i towarzyszy wszystkim pokoleniom. Ma ona ogromne dydaktyczne znaczenie. Moim zdaniem przekazywanie historii z
czasów II wojny œwiatowej jest
nadal w wielu wypadkach nierzetelne. Buduje siê opiniê narodu podsycaj¹c do nacjonalistycznych zachowañ, nazywaj¹c to patriotyzmem. Podrêczniki do historii powinny obiektywnie i „bezwzglêdnie”
przekazywaæ fakty i nic wiêcej.

ode mnie. Studiów uniwersyteckich? Moje politechniczne nie
pasowa³y do obrazu poetki i pisarki. Na szczêœcie pytania usta³y.
Po powrocie do domu
zaczê³am zastanawiaæ siê nad
moj¹ pasj¹ poetycko-pisarsk¹.
Nie znajdowa³am lepszego wyjaœnienia jak wp³yw natury, jej
piêkno i tajemniczoœæ, na moje
wra¿liwe usposobienie. Musia³am przyj¹æ takie wyjaœnienie,
gdy¿ nie mia³am innego. Do
czasu. Podczas ubieg³orocznego
Konkursu Chopinowskiego,
emitowanego w Telewizji Polonia, nie mog³am oderwaæ siê od
telewizora. Przes³ucha³am
wszystkie koncerty, p³aka³am
ze szczêœcia, unosi³am siê pod
sufit, nuci³am. Nie by³o mnie,
utonê³am w muzyce.
Kocham muzykê. MUZYKÊ, nie krzyki! Mo¿e byæ
dawna, nowoczesna, lekka, powa¿na, piêkne pieœni, marsze
(rytm robi wra¿enie), arie operowe, operetkowe, musicale,
ABBA, Beatlesi, Country, ludowe przyœpiewki, jazz itp. Jestem ¿ar³oczna, po¿eram ³apczywie wszystko. Nie tak dawno, bo w dniu Nowego Roku,
mia³am mo¿noœæ wys³uchaæ
trzech koncertów noworocznych. Dwa emitowane z Polski
(jeden z nich z Kopalni soli w
Wieliczce) i trzeci z Filharmonii
Wiedeñskiej. Tyle razy ju¿ s³ucha³am piêknych choæ nie skomplikowanych melodii wszystkich panów Straussów i za ka¿dym razem sprawiaj¹ mi one radoœæ. By³y na pocz¹tku inspiracj¹ do moich wierszyków.
„Nad piêknym modrym Dunajem” i „Opowieœci lasku wiedeñskiego” nuci³am bez przerwy za czasów naszego wiejskiego bytu w rodzinnym domu. Tam czêst¹ rozrywk¹ by³y
tañce, s³uchanie muzyki lub
wspólne œpiewy. To muzyka
przenosi³a mnie na ³¹ki, gdzie
wszystkie kwiaty œwiata tañczy³y ze mn¹, do lasu gdzie
drzewa jak wielkie organy gra³y
koncerty dla mnie.
Pamiêtam w³asne œpiewane s³owa, którymi ubiera³am
nagromadzone w pamiêci melodie. To muzyka zespoli³a mnie
z piêkn¹ przyrod¹ otaczaj¹c¹
nasz dom. To muzyka natchnê³a
mnie poezj¹. Dlaczego to odkrycie przysz³o tak póŸno? Nie
wiem. Mo¿e dlatego, ¿e zbyt
wczeœnie utraci³am Dom i mo¿noœæ realizowania swoich marzeñ. Muzyka nawiedza³a mnie
czêsto, wiele spotkañ z inn¹ natur¹ zaliczy³am ale nie trakto-

wa³am ju¿ moich marzeñ powa¿nie. Zakopa³am je g³êboko
we wspomnieniach. Wspomnieniach... nawet o rodzinnej „manufakturce marzeñ”, która na
zawo³anie, a w³aœciwie na zakrêcenie, serwowa³a domownikom i ewentualnym goœciom
wszystkie ówczesne nagrania
muzyczne. By³o tego doœæ du¿o. Ju¿ nie zapomnisz mnie,
piosenka ci nie da zapomnieæ,
choæ têskno ci bêdzie ogromnie,
co dzieñ, co noc..... Piosenka...
Ta ostatnia niedziela, Jesienne
ró¿e, Mi³oœæ ci wszystko wybaczy, Ach œpij kochanie, Ksiê¿yc
nad Tahiti, melodie z filmów,
oper, operetek, koncerty, melodie Straussów, o których ju¿
wspomnia³am, walce, tanga, polonezy, polki... Jedne bawi³y i
zachêca³y do tañców, inne „rozmarza³y”.
Foto: Andreas Franzen

Wolnoœæ do apoteozowania postaci czy faktów, do swobodnych interpretacji w tym zakresie maj¹ poeci, kompozytorzy,
producenci teatralni czy filmowi
a nawet powieœciopisarze. Licentia poetica zezwala na wiele.
Po drugie. Mam w pamiêci obraz czternastoletniej
dziewczynki, która po wizycie
w Warszawie 1942 roku, prowadzi³a dyskusje ze swoj¹ matk¹ i prosi³a aby zezwoli³a jej na
wst¹pienie w szeregi wileñskiej
partyzantki lub na ponowny
wyjazd do ojca do Warszawy,
po to aby w³¹czyæ siê do walki
podziemnej. Raz œni, ¿e kuzyn
W³adek zabiera j¹ do swego oddzia³u partyzanckiego, ona
uczy siê strzelaæ i wraz z ca³ym
oddzia³em ukrywa siê w lasach.
Przygotowuj¹ zasadzki na przeje¿d¿aj¹cych Niemców, prowadz¹ walki. Gotowa jest nawet
umrzeæ za Ojczyznê (m³odym
wydaje, ¿e nawet jak umr¹ to
bêd¹ ¿yli nadal). Nie chce byæ
zwyk³¹ dziewczynk¹, marzy jej
siê rola bohaterki. Innym razem
jest znów w Warszawie.
Razem z kuzynem Wackiem bior¹ udzia³ w przygotowaniach do walki powstañczej.
Jest razem z innymi m³odymi,
jest jedn¹ z nich. Chce pomœciæ
œmieræ i przeœladowania swego
narodu. Bêdzie walczyæ jak inni
a¿ do zwyciêstwa nad okupantem. Takie piêkne by³y te marzenia.
Tymczasem matka postanowi³a ratowaæ córkê i syna
i siebie przed zbli¿aj¹cym siê
do Wilna frontem i sowieckimi
wojskami. Wywioz³a dzieci daleko w bezpieczniejsze miejsce.
Dziewczynka, w swojej naiwnoœci, ci¹gle pyta³a matkê nieœmia³o kiedy pojad¹ do Warszawy. Wkrótce nie by³o ju¿ takiej
mo¿liwoœci – 1 sierpnia 1944
roku wybuch³o Powstanie. Tak
wygl¹daj¹ wspomnienia o nieziszczonych marzeniach czternastoletniej dziewczynki, o bohaterstwie matki, która nauczona doœwiadczeniem postanowi³a uratowaæ swe dzieci przed
œmierci¹ lub wywózk¹ na Sybir.
O dziewczynce z tamtych dni,
która nie mog³a wybaczyæ matce tego, ¿e sprzeciwia³a siê urzeczywistnieniu jej marzeñ.
Po trzecie. Dopiero teraz, w okresie mojej konkretnej
staroœci, uda³o mi siê odpowiedzieæ na pytanie: co sprawi³o,
¿e sta³am siê poetk¹ i pisark¹.
Podczas mi³ej rozmowy na mi³ym spotkaniu z racji uroczystoœci rozdawania nagród, pad³o
pytanie dotycz¹ce w³aœnie tego
zagadnienia: co siê przyczyni³o
albo wprost dlaczego zaczê³am
„pisaæ”. Nie wiedzia³am jak
mam odpowiedzieæ na takie
pytanie. Czy chodzi³o o studia?
Nie studiowa³am literatury.
Czy jakiœ pisarz albo jakieœ
dzie³a literackie mia³y wp³yw
na mój literacki rozwój. Do dziœ
bliski mi jest Adam Mickiewicz
(gdy uciekaliœmy przed frontem
wojennym to ukry³am w plecaku, kosztem innych rzeczy,
ksi¹¿kê z dzie³ami tego poety),
kocham Jana Kochanowskiego,
interesowa³ mnie Norwid, Orzeszkowa, Konopnicka, Sienkiewicz, Prus a nawet Bracia
Grimm. Czy oni wszyscy byli
moimi nauczycielami? Nie wiedzia³am co powiedzieæ. Zdaje
siê, ¿e nieœmia³o wymieni³am
Mickiewicza. Chyba towarzystwo oczekiwa³o czegoœ innego

To by³o moje pierwsze
zetkniêcie ze œwiatem, moja
pierwsza szko³a, która mnie
wiele nauczy³a i rozbudzi³a we
mnie wra¿liwoœæ na muzykê, na
s³owo, na treœci jakie te s³owo
niesie, a przy tym by³a bardzo
przyjemn¹ szko³¹. Nie tak¹ jak
propagowa³y nauczycielki,
choæ nie chcê pomniejszaæ ich
pozytywnego wp³ywu.
Nie by³oby radoœci, nie
by³oby pierwszego spotkania
ze œwiatem, nie by³oby muzyki
w naszym domu gdyby nie PATEFON, czyli nowoczesny na
tamte czasy, GRAMOFON.
Oba s³u¿¹ do odtwarzania melodii nagranych na p³ytach. Zasada dzia³ania tych dwóch urz¹dzeñ jest taka sama. Gramofon
by³ najpierw – charakteryzowa³
siê tym, ¿e nad korpusem tego
aparatu dominowa³a du¿a, wygiêta tuba, fantazyjnie jak kwiat
rozchylona na koñcu, która „dawa³a g³os”. Patefon tym siê tyl-

ko ró¿ni³ od gramofonu, ¿e nie
posiada³ tuby czyli tak du¿ego
g³oœnika. G³oœnik patefonu by³
ukryty w œrodku urz¹dzenia. To
wszystko wyjaœni³ mi mój brat,
który ju¿ jako oœmioletni ch³opczyk spe³nia³ rolê operatora i
mechanika naszego patefonu.
Poniewa¿ nie tañczy³, by³ bardzo skromnym ch³opcem lecz
niezwykle uzdolnionym technicznie, wiêc punktem jego zainteresowania sta³ siê patefon.
Podczas naszych seansów muzycznych, najczêœciej
gdy mama wyje¿d¿a³a do miasta, tkwi³ przy patefonie, nakrêca³ go korbk¹ ( ukryt¹ w œrodku
sprê¿ynê) i serwowa³ nam ca³y
repertuar. Potrafi³ wszystko
zreperowaæ wiêc mia³yœmy, to
znaczy ja i moja kole¿anka, zapewnion¹ opiekê nad czarodziejsk¹ skrzynk¹. Ten patefon
nazywa³ siê patefonem walizkowym. Mo¿na by³o przenosiæ
go z miejsca na miejsce. Zamkniêty wygl¹da³ jak skrzynka
lub walizka. Gdy siê j¹ otwiera³o, na powierzchni widoczny
by³ talerz na którym umieszcza³o siê p³yty, wed³ug Grzegorza, posiada³y zdolnoœæ obrotów 78 na minutê, by³y wytwarzane w poznañskiej firmie
„Muza”. Widoczna te¿ by³a ruchoma rurka z membran¹, na
koñcu której tkwi³a umocowana
ig³a (by³y ró¿norodne: normalne,
ciche i g³oœne). G³os uchwycony przez ig³ê wprowadza³ membranê w drgania i przez rurkê
wszystkie tony wpada³y do
g³oœnika-tuby w œrodku skrzynki a nastêpnie wydobywa³y
siê na zewn¹trz przez otwór w
miejscu tu¿ za talerzem. To
piêkne urz¹dzenie, gwarantowa³o nam zabawê i naukê. Wiele
zawdziêczamy gramofonom,
nie tylko ja. Mój tajemniczy
brat przyzna³ po latach, ¿e on
mia³ swoj¹ ulubion¹ piosenkê
„Lolita”, któr¹ w marzeniach,
ofiarowywa³ œlicznej rówieœniczce Loli.
Gramofony – patefony,
niezale¿ne od si³y pr¹du elektrycznego, nakrêcane rêcznie
korbk¹, przenoszone, mo¿na
by³o ukrywaæ lub po¿yczaæ.
By³y bardzo cennym Ÿród³em
radoœci i odprê¿enia w okupowanej Polsce. Gra³y i gra³y
pomimo ucisku i przeœladowañ.
Ludzie spotykali siê na „prywatkach”, tak jak u mojej kuzynki Irki w Warszawie, i spêdzali mi³e chwile w atmosferze
pozoruj¹cej czasy przedwojenne; œwieczniki z miseczk¹ na
perfumê, przyæmione œwiat³o,
jeœli nie elektryczne to ze œwiecami albo lampkami karbidowymi i melodie p³yn¹ce z gramofonu. Ciche rozmowy albo
snuj¹ce siê przytulone pary w
takt melodii. Do tego zaciemnione okna, pozamykane podwójnie drzwi oddziela³y na
parê godzin t¹ Ma³¹ Polskê od
koszmaru niemieckiej okupacji.
Tak gra³y te gramofony
ku pocieszeniu serc, dla chwil
radoœci i marzeñ. Do czasu wybuchu Powstania w Warszawie,
do czasu gdy front sowiecki
przewali³ siê grzmotem i zniszczeniami przez Polskê. Gramofony ucich³y, jak serca poleg³ych. Ju¿ nie wróc¹. Wymyœlono magnetofony, poruszane za
pomoc¹ pr¹du elektrycznego.
Ale tych ju¿ nikt nie pokocha.
Teresa
Järnström-Kurowska

Nasze
kochane
mity
Gimnazjalny kolega
Janusz W, dziœ profesor
emeritus, opowiedzia³ mi
dwie historie. Jedna dotyczy³a prze¿ycia z Hiszpanii,
druga by³a jego francusk¹
literack¹ przygod¹.
Zacznijmy od drugiej.
JW przeczyta³ (w oryginale!)
rozprawê o francuskim poecie
i pisarzu Alfredzie Jarry. Solidne opracowanie, powo³uj¹ce
autorytety jak Apollinaire,
Aragon. Jak twierdzi³ JW,
przez dwieœciesiedemdziesi¹t
stron ani razu nie pada s³owo
Polska, a jego zdaniem powinno, poniewa¿ w didaskaliach
s³awnego dramatu o którym w
opracowaniu najwiêcej, Król
Ubu, Jarry donosi i¿ ...dzieje
siê w Polsce czyli nigdzie.
Zatrzymajmy siê nad t¹
„krzywdz¹c¹ nas” nieobecnoœci¹. Wynika z prostego powodu: Dla francuskiego czytelnika nie ma to najmniejszego
znaczenia, bowiem ka¿dy wie,
¿e rzecz dzieje siê w œwiecie
wyobraŸni autora. To mog³a
byæ Górna Wolta albo Madagaskar.
To „w Polsce czyli nigdzie” dra¿ni jednak co jakiœ
czas, z patriotycznych pozycji reaguj¹cych publicystów, i
moim zdaniem nie ma w tym
wiêkszego b³êdu. To chwalebne odczuwaæ dumê z ojczyzny i ka¿dy przyzwoity cz³owiek tak ma. Ale proszê mi ³askawie powiedzieæ, gdzie w
1896 roku, dwudziestotrzyletni francuski pisarz, móg³
znaleŸæ na mapie Polskê?
Opowieœæ pierwsza
brzmia³a nastêpuj¹co. JW wybra³ siê z przyjació³mi do Hiszpanii i w drodze powrotnej
postanowili nad³o¿yæ nieco
drogi, aby zobaczyæ s³awny
w¹wóz Somossierra. Hiszpañski szofer d³ugo nie móg³ zrozumieæ, dlaczego Polacy pragn¹ koniecznie przejechaæ
przez jakiœ w¹wóz i robi³ miny
bo podró¿ siê wyd³u¿a³a, ale
nikt siê tym nie przejmowa³.
W koñcu do obowi¹zków
szofera nale¿y jechaæ, a nie
rozumieæ.
Na miejscu poszli do
baru i rozmawiali cicho, aby
nie robiæ tubylcom przykroœci.
Wiedzieli przecie¿ (oczytani
oni byli ponad miarê!), ¿e miejsce bêd¹ce - za przyczyn¹ brawurowego cwa³u podchmielonego Kozietulskiego na czele
dzielnych szwole¿erów – dla
Polaków znanym powszechnie
z podrêczników historii polem
chwa³y, dla Hiszpanów jest
miejscem brutalnej interwencji
najemnych wojsk, walcz¹cych
w obronie interesów obcego
króla, przeciw ich ludowemu
powstaniu. Gdy dosz³o do rozmowy i wymiany pogl¹dów,
mówili tylko Polacy, bowiem
nikt z miejscowych nigdy nie
s³ysza³ o ¿adnej szar¿y, a ¿eby
to jeszcze mia³o siê kojarzyæ z
Polsk¹ w ogóle nie by³o mowy.
Mo¿e nale¿a³oby bli¿ej
zbadaæ bitwê pod Termopilami? S³ysza³em, ¿e pewien
dzielny Lechita walcz¹cy w
szeregach Persów.... ale lepiej o
tym nie rozmawiaæ z Grekami.
Andrzej Szmilichowski
NGP 6/2011
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TUNNLANDSV. 93 BV
T-Brommaplan

0762 175 185
0707 555 810

Przystêpne
ceny

dr Krzysztof
Wróblewski
AKUT MOTTAGNING 24H

dr Dorota Leœniewska-Lind

Zapraszamy nowych
pacjentów na bezp³atny
przegl¹d. Najlepsze
materia³y, wysoka jakoœæ
us³ug, nowoczesne
wyposa¿enie, ni¿sze ceny!

Estetyka, protetyka, wybielanie

Kungstensgatan 9
W CENTRUM SZTOKHOLMU

T: 070 496 16 82

dr Jerzy Be³towski
prywatny gabinet ginekologiczny

T: 08 28 45 00 Mob: 0707 913 118
(08:00-20:00)
Järnvägsgatan 38, 175 35 Sundyberg
T-Sundbyberg
Analizy krwi i moczu na miejscu. USG,
niep³odnoœæ, nad¿erki. Wizyta nawet tego samego
dnia (w nag³ych zachorowaniach)

PSYCHOTERAPIA
Ajour Psyche Center AB
Lill-Jans Plan 3
Stockholm
(T-bana Tekniska Högskolan)

Oferujemy kompleksowe
wykonawstwo w zakresie budowy
ŶŽǁǇĐŚŝƌĞŵŽŶƚſǁŝƐƚŶŝĞũČĐǇĐŚ
instalacji

BEZP£ATNY PARKING!

DENTYSTA

leczenie stomatologiczne, chirurgia, protetyka
estetyka - nag³e wypadki nawet w weekendy
ARTILLERIGATAN 10
T: 08-662 16 86
KLINIKA DENTYSTYCZNA W CENTRUM SZTOKHOLMU

Klinika w centrum
miasta - Slussen
Dr Andrzej Korczyñski
• leczenie
zachowawcze
• endodoncja
• protetyka
• chirurgia
• estetyka
• implanty
• usuwanie
kamienia
• wybielanie

GABINET DENTYSTYCZNY
w Stureby
Stomatologia zachowawcza,
protetyka,chirurgia, estetyka,
wybielanie zêbów.
Przystêpne ceny!
Lekarz dentysta
Barbara Godlewska
Vivstavarvsvägen 183
122 43 Enskede

HÖGBERGSGATAN 30 A parter
T-bana: Slussen
lub Medborgarplatsen
Pendeltag: Stockholms Södra

T: 08-27 25 70

SZTOKHOLM - SKÄRHOLMEN

U nas otrzymasz

www.psyche.se
Terapia indywidualna, rodzinna i par

T: 08- 93 09 09
M: 0768 999 059

Stockholms
Sprakskolan

Tel: 08-559 11 095
Mobil: 0762 180 900

Pawe³ Telefon:
0733 203 033

Czynne: codziennie!
suecia@groupmoney.eu

Södra Skolgatan 41
Tel: 040-97 95 32

Isabella
Tornberg Papanicolaou
Leg. psycholog
Leg psychoterapeuta

www.eurotandkliniken.se

Oferujemy najlepszy kurs wymiany
w Szwecji! Tylko jedna op³ata: 60 SEK
Wyp³ata pieniêdzy w gotówce w ci¹gu
24 godzin lub na konto (w z³otówkach).
Odbiór pieniêdzy w ka¿dym miejscu w Polsce
za poœrednictwem Banku Pocztowego!

MALMÖ

elektrycznych

Bredholmsgatan 18
Tel: 08-710 60 02

Programy
polskojêzyczne i inne.
Naprawa sprzêtu RTV
(TV, DVD, radia, video)

MONTA¯ + SPRZEDA¯
ANTEN SATELITARNYCH
DEKODERÓW CYFROWYCH

telefonicznych, internetowych
Projekty instalacji oraz pomiary.
Rejestracja Fortum, Vattenfall.
WĞųŶĂŐǁĂƌĂŶĐũĂŶĂǁǇŬŽŶĂŶĞ
ƵƐųƵŐŝ͘ Posiadamy szwedzkie
uprawnienia. Zapraszamy do
ǁƐƉſųƉƌĂĐǇĨŝƌŵǇďƵĚŽǁůĂŶĞ͘
ůĂďĞǌƉŝĞĐǌĞŷƐƚǁĂŝƐƉŽŬŽũŶĞũ
ŐųŽǁǇƉŽǌǁſůƵƉƌĂǁŶŝŽŶĞŵƵ
ĞůĞŬƚƌǇŬŽǁŝǁǇŬŽŶĂđŝŶƐƚĂůĂĐũĞ.
Stockholm 0760505577

Twoje
dziecko
zas³uguje
na dobr¹
szko³ê!
Förskolan Butterfly
(Przedszkole) Ragsved
Askersundsgatan 6
124 67 Bandhagen
Förestandare:
Angelika El Mouselhi
tel: 08-6472570

Szko³a Jêzykowa w Sztokholmie.
Jest niezale¿n¹ szko³¹ podstawow¹, prowadzon¹
zgodnie ze szwedzkim prawem szkolnym. Do szko³y
przyjmowani s¹ wszyscy uczniowie bez wzglêdu na
swoje pochodzenie kulturowe czy narodowe. Szko³a
rozpoczê³a swoj¹ dzia³alnoœæ w jesieni 2001 roku z
klasami od 0-9 (6-15 lat).
K³adziemy du¿y nacisk na naukê jêzyka.
Wszyscy uczniowie maj¹ dodatkowe zajêcia jêzyka
szwedzkiego i angielskiego pocz¹wszy od klasy 0 (6
lat). Od semestru jesiennego 2004, 50% zajêæ jest
prowadzonych w jêzyku angielskim w klasie 0 (6-7 lat)
w Ragsved (du¿¹ pomoc dla uczniów pocz¹tkuj¹cych,
nie maj¹cych stycznoœci z jêzykiem angielskim
wczeœniej). Aby zapewniæ jak najlepszy poziom nauki,
zatrudniliœmy nauczycieli, których jêzykiem ojczystym
jest angielski. W naszej szkole jest równie¿ wa¿ne
nauczanie w zakresie znajomoœci i obs³ugi komputera.
Zapewniamy naukê na sprzêcie wysokiej jakoœci.
Naszym g³ównym celem jest zapewnienie uczniom
poczucia bezpieczeñstwa i stworzenia pozytywnej
atmosfery, w której czuliby siê dobrze. Szko³a
Jêzykowa chce wychowaæ swoich uczniów tak, aby
potrafili dobrze funkcjonowaæ nie tylko, jako
niezale¿ne jednostki, ale tak¿e cz³onkowie grupy.
Koncepcja nauki. System zdobywania wiedzy w
Szkole Jêzykowej ma charakter ca³oœciowy. Œwiat
ucznia nie jest ograniczony do poszczególnych
przedmiotów. Dlatego te¿, aby zmniejszyæ granice
podzia³u pomiêdzy przedmiotami, staramy siê
pracowaæ w ma³ych grupach tematycznych, gdzie
jakoœæ i wiedza s¹ s³owami kluczowymi.
Kontakty i kontynuacja.
Szko³a Jêzykowa d¹¿y do zacieœnienia kontaktów z
rodzicami. Przynajmniej dwa razy w roku, a w razie
potrzeby czêœciej organizujemy spotkania z rodzicami
dotycz¹ce rozwoju i postêpów w nauce uczniów.

Informacje w jêzyku polskim:
Izabela Östlund 0735 808 281
Stockholms Sprakskola
Skolgränd 8 hus C
124 65 Bandhagen
tel: 08-6058070

www.stockholmssprakskola.org

klinika NACKA
dentystyczna
w

Wszelkiego rodzaju us³ugi dentystyczne.
Najlepsza jakoœæ.
Najni¿sze ceny w Sztokholmie i okolicy.
PRZEGL¥D: 250 SEK
WYBIELANIE: 850 SEK
AKUT 24 h
NACKA Ektorpsvägen 4
dr Ewa Boruch
12
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T: 0704 016 573

US£UGI
TRANSPORTOWE
SZWECJA – POLSKA
SZYBKO - TANIO - SOLIDNIE
MEBLE - SPRZÊT AGD

Tel/fax: 08- 448 18 33
Mobil: 0709 850 830

Poltext
24 lata na rynku szwedzkim

T³umaczenia przysiêg³e
dokumentów prywatnych
i urzêdowych:
ekonomicznych,
podatkowych, prawnych i
in. Ekspresowe t³umaczenia
na jêzyk polski od rêki
lub w 1-2 dni,
bez dop³aty za poœpiech!!
andrzej.nowicki@bredband.net
Ängkärrsgatan 16, 6 tr.
171 70 SOLNA

Tel: 08-82 29 23
Mob: 0704-92 21 23

Otwarte
w soboty!

BIRKA
BILELEKTRONIK
SERVICE

Zmieniamy olej i klocki
hamulcowe
Sezonowe
przechowywanie kó³
Ustawianie geometri kó³
Opony letnie i zimowe
(nowe i u¿ywane)
Felgi aluminiowe

Sztokholm
Birkagatan 20

pon-pi¹t 8-18
sobota 10-16

T: 08-341568

Tel: 08-33 58 51

birka.bilelektronik@telia.com

Norra Stationsg. 117

pon. - pi¹t. 9-18 (lunch 13-14)

Naprawy powypadkowe,
problemy z przegl¹dem
technicznym, usuwanie rdzy,
elektryka i elektronika
samochodowa

DOCENT
DÄCK
SÖDER*

18
t 8- 6
-pi¹
-1
pon oty 10
sob

STOCKHOLM SÖDER Tjärhovsg. 3
Naprawy samochodów wszystkich marek
Przygotowanie do przegl¹dów
Geometria zawieszeñ. Pe³en serwis oponiarski

08-640 52 54

*

rok za³. 1985!!!

NGP 6/2011

13

Nie! To nie jest
pomy³ka. Siedzê pod
paryskim dachem i
szwendam siê po
paryskim bruku.

Gokarty na start!
Gokartowy Puchar Polonii Szwedzkiej to cykl amatorskich zawodów gokartowych, organizowany ju¿ czwarty sezon z rzêdu i
ciesz¹cy siê coraz wiêksz¹ popularnoœci¹. To piêæ wyœcigów od
maja do paŸdziernika na otwartych torach gokartowych w œrodkowej Szwecji. Po wyœcigach organizowane s¹ zawsze imprezy
towarzysz¹ce takie jakie grille czy spotkania dla dzieci.
W 2011 roku zwiêkszono iloœæ miejsc starowych z 20 do 30 i
zaplanowano wyœcigi w dalszej odleg³oœci od stolicy, m.in. na
najnowoczeœniejszym w Szwecji torze kartingowym w Norrköping, a nawet wyjazd z noclegiem do Dalarna, na najd³u¿szy w
Szwecji tor kartingowy w Rättvik (1240 m).

Foto: Jaros³aw Johansson

Organizatorem jest klub gokartowy PolKart przy Zwi¹zku Polaków w Sztokholmie przy wspó³pracy z firm¹ Brzezinka Consulting AB. G³ównymi sponsorami s¹ Kongres Polaków w Szwecji oraz internetowy portal polonijny PoloniaInfo.se. Zawodnicy
maj¹ o co walczyæ – sponsorzy funduj¹ wartoœciowe nagrody
dla pierwszej trójki, takie jak kombinezony firmy Sparco czy kaski kartingowe OMP.

Kwalifikacje 9 kwietnia
Pomimo zwiêkszenia iloœci miejsc startowych, liczba chêtnych i
tak przekracza liczbê miejsc. Dlatego w sobotê 9 kwietnia o
godz. 13:00 na torze halowym w Hammarby Sjöstad odbêd¹ siê
kwalifikacje, w których wystartowaæ mo¿e do 45 osób. W chwili
obecnej s¹ jeszcze wolne miejsca i wci¹¿ mo¿na siê zg³aszaæ.
Osoby z pierwszych trzydziestu miejsc w kwalifikacjach otrzymaj¹ sta³e miejsca we wszystkich piêciu planowanych wyœcigach. Pozostali otrzymaj¹ miejsca rezerwowe, umo¿liwiaj¹ce im
starty w pojedyñczych wyœcigach w miarê dostêpnoœci miejsc.
Wyœcig i gokarty dla dzieci 14 maja
Pierwszy pucharowy wyœcig sezonu odbêdzie siê 14 maja o
godz 13:00 na torze Ös-We Ring w Upplands-Väsby. To tor z
wielkimi tradycjami, zbudowany w 1966 roku jako pierwszy tor
kartingowy w rejonie Sztokholmu. Ostatnio zmieni³ siê tam w³aœciciel i bêd¹ nowe gokarty. Podczas wyœcigu wszystkie dzieci
od 6 roku ¿ycia równie¿ bêd¹ mog³y pojeŸdziæ ma³ymi gokartami na specjalnym oddzielnym torze znajduj¹cym siê zaraz obok
du¿ego toru.
Nabór trwa

Foto: Jaros³aw Johansson

Ka¿dy chêtny powy¿ej 18
roku ¿ycia i znaj¹cy jêzyk
polski mo¿e wzi¹æ udzia³ w
kwalifikacjach – a¿ do
zape³nienia 45 miejsc
startowych. Wy-starczy
zg³osiæ imiê, nazwisko, datê
urodze-nia i nr telefonu
komór-kowego na adres
gokarty@gmail.com
Wiêcej informacji na nowej
stronie interne-towej Pucharu:
http://gpps.raceit.se
Zapraszamy!
Marcin Brzezinka
14
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Pod dachami Pary¿a
Cytat pierwszy, to tytu³
filmu Rene Claira, podobno
pierwszego filmu dŸwiêkowego. „Podobno”, bo podobno z
roku 1930, wiêc kto mo¿e daæ
wiarê prawdziwoœci tej informacji. Bruk paryski szlifowa³
Wieszcz. Komu daæ wiarê, jeœli
nie Wieszczowi?
A wszystko wydawa³o
siê byæ zaplanowane racjonalnie, ze szwedzkim perfekcjonizmem, którym przez 30 lat zdo³a³em przesi¹kn¹æ. Wedle zasad
logistyki. Problem pojawi³ siê,
kiedy cel, który przyœwieca³
mojej wizycie u Wojtka – zosta³
osi¹gniêty; pó³ki na ksi¹¿ki zosta³y zamontowane, bawi¹
zmyœln¹ konstrukcj¹ konsoli i
dzielnie dzier¿¹ ciê¿ar ró¿norakich ludzkich myœli zaklêtych
w papier. Dzier¿¹… póki co.
Wci¹¿, co prawda, przeœladuje
mnie fragment wierszyka: … bo
nie udŸwign¹, taki to ciê¿ar…
K³opot zasadniczy pojawi³ siê, kiedy Wojtek na dwa
dni przed moim odlotem, próbowa³ za³atwiæ „boarding card”.
Wtedy okaza³o siê, ¿e bilet
przewiduje powrót nie 15. lutego, ale 15 marca. Summa summarum; trzeba by³o wykupiæ
bilet nowy za mo¿liwie nisk¹
cenê. Wróci³em 19. Kary dodatkowe to lot na Skavste, firm¹
RYANAIR, z któr¹ wczeœnie
mieliœmy sporo k³opotów w temacie odpraw baga¿owych.
Cztery dodatkowe dni w
Pary¿u, u w³asnego syna, powinny byæ radoœci¹ sam¹, ale…
– Tato, jutro muszê jechaæ do
Lyonu. Kiedy wracam? Wracam
18. O godzinie 21.30. Z prac
dodatkowych zosta³o zawieszenie kalendarza. Tylko ile
czasu zabraæ mo¿e zawieszenie
kalendarza, maj¹c w perspektywie ca³e cztery dni?! …Plus
wzglêdne pojêcie czasu. Chyba… Einsteina... chyba.
Czas wlók³ siê boleœnie.
Jedyny kontakt ze œwiatem –
komputer – odmawia³ pos³uszeñstwa. Przyczyna, to staroœæ. Komputera i moja. Jeœli
chodzi o tê drug¹, to wi¹¿e siê
ona z miern¹ znajomoœci¹ informatyki, której nigdy nie rozwin¹³em nale¿ycie. Po zawieszeniu kalendarza, który lokowa³em na œcianie perfidnie dok³adnie – znaczy siê d³ugo – godzin kilkanaœcie przeznaczy³em
na dociekania: kto temu winien?
Bilet przele¿a³ w domu dwa tygodnie i nie zauwa¿y³a tego Najwy¿sza Izba Kontroli. Truizmem by³oby wyjaœnianie, kto
w rodzinie pe³ni funkcjê NIK.
Funkcjê „niku”, jak mówi³o siê
onegdaj. Ja? No … nie! Ja przecie¿ mia³em na g³owie pó³ki.
Co robiæ z nadmiarem
czasu? Jedyna nadzieja, której
uczepi³em siê jak ton¹cy brzytwy, to pobliskie muzeum. Paryskie Muzeum Historii Imigracji, gdzie eksponowana ma byæ
wystawa o Polskiej Emigracji.

Ma byæ… Kiedy bowiem wraz z Wojtkiem odwiedziliœmy Muzeum, okaza³o siê,
¿e lokal jest zamkniêty „z uwagi
na bezpieczeñstwo”. Okaza³o
siê, ¿e „bezpieczeñstwo” zagro¿one by³o przez zapowiedzian¹
próbê okupowania budynku
przez mniejszoœci narodowe.
No tak… Ju¿ kilka tygodni temu biadoli³a pani kanclerz Merkel, a wtórowa³ jej prezydent Sarkozy, ¿e próba budowy symbiozy multi-narodowej
zawali³a siê. Chocia¿… Nazywanie nielegalnych imigrantów,
bez jakichkolwiek dokumentów i bez praw pobytu „mniejszoœci¹ narodow¹” oraz mieszanie w to najwy¿szych g³ów
pañstw, nie jest z mojej strony
rozumowaniem rozs¹dnym.
Przez wszystkie te dni,
z iskierk¹ nadziei chodzi³em pod
budynek Muzeum, gdzie zawsze spotyka³em ten sam obrazek. Zamkniêta brama, przed
któr¹ stoi policja, naprzeciw zaœ
grupa mniejszoœci narodowych.
Policja i „mniejszoœæ” patrz¹
sobie wnikliwie w oczy. …Czy
te oczy mog¹ k³amaæ…?
Dzia³a³a tu jedna, jedyna
cecha mojego charakteru, której
nie wypali³ czas. Cierpliwoœæ.
Dlaczego tak przyssa³em siê do
Muzeum pomijaj¹c wiele bardziej atrakcyjnych miejsc, jakie
ma Pary¿? Powód banalny.
Muzeum le¿y w bezpiecznej
odleg³oœci od miejsca zamieszkania Wojtka. Mam pewnoœæ,
¿e nie pob³¹dzê. Zw³aszcza, ¿e
w kieszeni jest zawsze karka:
Place Felix Eboue.
Pi¹tek. Dzieñ przed odjazdem. Ostatnia szansa. Otwarte!! Cierpliwoœæ nagrodzona!
Zbigniew Kalinowski
PS: …nagrodzona czêœciowo. Kiedy bowiem znalaz³em siê na salonach Muzeum

– po wykupieniu biletu wstêpu
w cenie 5 euro, skonstatowa³em, ¿e owszem, wystawa poœwiêcona Polonii od roku 1830
do okresu Solidarnoœci, przedstawiaj¹ca tematy jak: Pary¿ –
stolica polskiej imigracji, lub
Ma³e polskie górnictwo (o imigracji górnictwa i wsi), tudzie¿
Historia imigracji artystów i
naukowców, czy Polscy ¯ydzi
we Francji – owszem, bêdzie,
ale po moim wyjeŸdzie...
Do ogl¹dniêcia by³y plakaty, grafika, reklamy i ilustracje
Romana Cieœlewicza, urodzonego w 1930 roku we Lwowie,
od koñca lat 60. francuskiego
imigranta, znanego zarówno na
polskim jak i rynku francuskim.
Twórczoœæ zaiste ró¿na: Od
Œwiatowego dnia bez papierosa,
poprzez Lekcje Solidarnoœci,
ilustracje do Mody Polskiej…
Jest zaliczany do ostatniej grupy francuskich surrealistów. Osobiœcie zaliczy³bym Cieœlewicza do „surrealistów socjalizmu”. Nie ma takiego kierunku
artystycznego? Nie szkodzi. To
bêdzie. Twórczoœæ Cieœlewicza
prezentowana na polskich stronicach internetu ró¿ni siê zasadniczo od wystawy paryskiej,
gdzie zobaczyæ mo¿na miêdzy
innymi plakaty XV lecie Ludowego Wojska Polskiego, ró¿ne
wersje i formy Che Guevary i
zmuszaj¹cy do zastanowienia
plakat Œwiatowego Kongresu na
Rzecz Rozbrojenia i Pokoju –
Moskwa, 1962 rok. Surrealizm
socjalistyczny… Nic wiêcej o
twórcy, bo o zmar³ych (zmar³
w 1996 roku) pisze i mówi siê
dobrze, albo w ogóle.
Planowa³em, aby artyku³
by³ „³atwy, lekki i przyjemny.
Nie jestem pewien, czy spe³nia
którykolwiek z tych warunków.
ZK

Co? Gdzie? Kiedy?
Stowarzyszenie Polek w Szwecji
zaprasza

czwartek 24 marca godz. 17.00
na wieczór literacki

prof. Ewa Teodorowicz-Helman
Obraz literatury i kultury polskiej w Szwecji
na prze³omie XIX i XX wieku

OPON, Östermalmsgatan 75, T-Stadion

LISTY DO REDAKCJI
Ballada jarzynowa
Panie Redaktorze !

Towarzystwo Przyjació³ Biblioteki Polskiej
zaprasza

niedziela 3 kwietnia godz. 11-15

KIERMASZ KSI¥¯KI U¯YWANEJ

Uprzejma proœba o korektê drobnej nieœcis³oœci, jaka siê
wkrad³a do artyku³u Andrzeja Szmilichowskiwego “10 lat
Bagateli” (Nowa Gazeta Polska nr. 5/2011). Dana Rechowicz wykona³a “Balladê jarzynow¹” razem z Dank¹ Jaworsk¹ i Al¹ Hernhut, a nie Dominik¹ Depczyk.
Przy okazji odpowiem na pytanie, kto mi da³ do
œpiewania “Mówi³am ¿artem”. Piosenkê wybra³a przed laty
(nie obawiaj¹c siê o dykcjê wykonawcy, i s³usznie! ) re¿yser i
kierownik zespo³u Marysia Kaba³a-Rejment.
Wiosenne pozdrowienia dla Pana Redaktora, podziêkowania za wszystkie mi³e s³owa autorowi artyku³u.

Parê tysiêcy ksi¹¿ek. 10 ksi¹¿ek = 70 koron

Alicja Hernhut - Sztokholm

na spotkanie z cyklu ”Podró¿e naszych przyjació³”.

Ballada leœna
Szanowny Panie Redaktorze,
zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹ o pomoc w odzyskaniu
pieniêdzy za wykonan¹ pracê w okresie od 23.04.2007 do
29.05.2007 w firmie Skogstjanst AB Kalix przy sadzeniu lasu.
Chcia³bym nadmieniæ, ¿e firma nie wywi¹za³a siê ze swoich
zobowi¹zañ p³acowych jak i bytowych. Warunki, w których
byliœmy zakwaterowani nie odpowiada³y standardom ludzi
ciê¿ko pracuj¹cych. W Grasmarkgarden (Uddhedsangen 30)
w pokoju o powierzchni 12m2 mieszkaliœmy 3 tygodnie w 4
osoby, gdzie nie bylo szaf. Przez ten czas rzeczy mieliœmy w
torbach pod ³ó¿kami. Bardzo rzadko by³a ciepla woda, aby
po pracy siê wyk¹paæ, starcza³o jej tylko dla kilku pierwszych
pracowników, a by³o tam ponad 35 osób. Na campingu w
KATTISAVAN ko³o LYCKSELE warunki by³y jeszcze gorsze.
Domek kampingowy, w którym mieszka³em z trzema kolegami, mia³ powierzchniê 9 m2 . W tym domku musieliœmy gotowaæ, praæ, jeœæ, i za te warunki dziennie p³aciliœmy 75 koron od osoby.
Mia³a to byæ praca w akordzie jak nas zapewniali
w³aœciciele na spotkaniu w Bydgoszczy w restauracji “Gol”,
gdzie by³ Pan Marten Mellin, Roland Stromback i ich sekrtarka. Pokazano nam film szkoleniowy o sadzeniu drzew –
starszy cz³owiek idzie sobie i z du¿¹ ³atwoœci¹ sadzi drzewka,
a teren jest bardzo p³aski. Po przyjeŸdzie okaza³o siê, ¿e
sadzonki, które mamy sadziæ nie s¹ rozwiezione po polach,
tylko trzeba je samemu donieœæ na miejsce. Donosiliœmy je na
stela¿ach, które wraz z sadzonkami wa¿y³y ponad 50 kg.
Pójœcie po sadzonki i powrót na miejsce trwa³o ponad 1 godzinê Pragnê nadmieniæ, ¿e tereny te by³y górzyste, skaliste i
bagniste. Ze wzglêdu na ciê¿kie warunki, po naszym strajku,
pracodawca mia³ nam p³aciæ przynajmniej 2h stawki godzinowej dziennie za donoszenie sadzonek.
Mieliœmy swoje ubrania robocze, poœciele i jedzenie;
firma oprócz odp³atnego spania nie zapewni³a nam ¿adnych
warunków socjalnych. W³aœciciel wyp³aci³ mi tylko 3000
tysi¹ce koron zaliczek, ktore kwitowa³em na zwyk³ej kartce.
W Grasmark-garden moim brygadzist¹ by³ Andrej Z., a w
Kattisavan Adam S..
Pod koniec maja, widz¹c co siê dzieje i maj¹c problmy z kregos³upem, powiadomi³em Adama S. o wyjeŸdzie do
Polski. Chcia³em od w³aœciciela moje zarobione pieni¹dze, a
on pokaza³ mi z uœmiechem na twarzy swoje puste kieszenie.
Oprócz zaliczek nie otrzyma³em do dnia dzisiejszego ani
jednej korony.
Sprawê zg³osi³em do G³ównego Inspektora Pracy w
Warszawie, który sprawê przekaza³ do Szwedzkiej Agencji
Arbetsmiljöverket w Lulea.
Z powa¿aniem
Grzegorz Gackowski - Bydgoszcz

Bibliotek Polska OPON
Östermalmsgatan 75, T-Stadion

Stowarzyszenie Polek w Szwecji
zaprasza

czwartek 7 kwietnia godz. 17.00

Joanna i Marian D¹browscy
Spod wodospadu Igauza na Wyspê Wielkanocn¹

OPON, Östermalmsgatan 75, T-Stadion

Stowarzyszenie Polek w Szwecji
zaprasza

niedziela 10 kwietnia godz. 16.00
w pierwsz¹ rocznicê katastrofy smoleñskiej
na pokaz filmu dokumentalnego ”Mg³a”
Film “Mg³a” zosta³ zrealizowany przez dziennikarkê
Joannê Lichock¹ i Mariê D³u¿ewsk¹, a jego producentem
jest “Gazeta Polska”. Dokument opowiada o wydarzeniach
z 10 kwietnia ubieg³ego roku z perspektywy
by³ych urzêdników Kancelarii Prezydenta.
OPON, Östermalmsgatan 75, T-Stadion

MASA¯ TAJSKI
Masa¿ tajski
Masa¿ ca³ego cia³a
Masa¿ pleców i krêgos³upa
Masa¿ klasyczny
Masa¿e z olejkami
Masa¿ aromatyczny
Masa¿ stóp

400:400:300:400:400:450:300:-

Wizyty z zamawianiem i drop-in.
Zapraszamy Panie i Panów.
Mówimy po polsku! Rabaty dla Polaków!

MINA ÄNGLAR
FRÅN
FÖRSVINNANDE
KULTURER

Mitteleuropa
zaprasza na wystawê
EWY NOWOSIELSKIEJ
fotografie i ceramika

Wernisa¿:
sobota
2 kwietnia 2011
godz. 12-17
MITTELEUROPA
Norrbackagatan 11
113 41 Stockholm

OG£OSZENIA
DROBNE
DOMINIKA Szklarek
zamieszka³a w Ragsved Ervallkroken, proszona jest
o kontakt telefoniczny
T: 0735 744 320
PIEKARZ z wieloletnim
doœwiadczeniem szuka
pracy, mile widziana praca
w ogrodnictwie
T: 0700 321 048
STOLARZ wykona
naprawy, przeróbki,
renowacja antyków
T: 0739 771 734
SZUKAM pracy,
remontowe-budowlane,
prawo jazdy BC
T: 0737 042 550
MÊ¯CZYZNA bez na³ogów
pracowity, prawo jazdy, z
doœwiad. w hydraulice,
uk³adanie glazury, panele
podejmie pracê od zaraz
T: 0700 151 174
Og³oszenia drobne,
prywatne - niekomeryjne,
publikujemy bezp³atnie.
Wyœlij smsa:
073 98 53 615

60 MIN
60 MIN
30 MIN
60 MIN
60 MIN
60 MIN
60 MIN
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Nowa Gazeta Polska samarbetar
med KAPI Marketing som är
specialister pa mangkulturell
insikt, kommunikation och media.
08-510 144 55
info@kapimarketing.com
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