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NA MIARÊ SZWECJI

Szwecja jest specyficznym krajem, niedu¿ym,
trudno odnieœæ sukces. Tu wszystko jest „na
miarê Szwecji”. W jakiœ sposób lokalne. NGP
rozmawia ze Zbyszkiem Bizoniem. 3

Dlaczego Ryszard Nowak,
mimo i¿ w¹tpliwoœci do jego
osoby wyra¿a³a ¿ona Leszka
Moczulskiego, i mimo doœæ
cienkiej historii o jego udanej
ucieczce z PRL-u, nadal szuka³
kontaktów ze œrodowiskiem,
ryzykuj¹c dekonspiracjê?
Mo¿e liczy³ na to, ¿e w burzliwym
okresie po wprowadzeniu
stanu wojennego i w gor¹czkowej
atmosferze jaka panowa³a na
emigracji, wœród du¿ej iloœci
innych osób zwi¹zanych z
opozycj¹, a zmuszonych póŸniej
do emigracji do Szwecji, nikt nie
zwróci na niego szczególnej uwagi
i nie zada k³opotliwych pytañ?
STRONA 6-7, 14

POLSKI DWUTYGODNIK WYDAWANY W SZTOKHOLMIE

KRYSZTA£ ZA GAZ
Kryszta³y, butelki z alkoholem i drobne prezenty
mia³y przekonaæ Jakuba Œwiêcickiego do pisania
pozytywnych opinii na temat budowy gazoci¹gu
pó³nocnego. 11

Nadaktywny, czy
po prostu agent?

Teraz wiêcej podró¿y po œwiecie.
Oferujemy Pañstwu podró¿e w ró¿nych kierunach œwiata.
izz Air
Norwegian, W Wings,
an
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

Nowy portal
internetowy dla Polonii
Weare.pl

Oczywiœcie!
Anio³y s¹...
Dwa lata temu Kerstin Jansson zgubi³a swój œlubny
z³oty pierœcionek. Myœla³a, ¿e straci³a go ju¿ na
zawsze... ale nieoczekiwanie w miejscowej gazecie
Länstidningen ukaza³o siê og³oszenie...
— Wydawa³o mi siê jakbym szuka³a szpilki w stogu
siana, opowiada Kerstin o poszukiwaniu swojego pierœcionka.
Dwa lata temu, jesieni¹, zauwa¿y³a ¿e pierœcionek znik³ z jej
palca. Poniewa¿ ka¿dego tygodnia jeŸdzi³a do Salem na p³ywalniê, przypuszcza³a, ¿e zgubi³a go w³aœnie na basenie podczas
p³ywania. Dzwoni³a na p³ywalniê, ale bezskutecznie. Pierœcionka nie odnaleziono.
— Z czasem straci³am nadziejê, ¿e go kiedykolwiek odnajdê. Pewnego dnia, na pocz¹tku grudnia, zadzwoni³a do mnie
przyjació³ka z informacj¹, ¿e ktoœ odnalaz³ z³oty œlubny pierœcionek. Mo¿e to twój?, zapyta³a.
Odnaleziony wœród odzie¿y. Przez dwa lata pierœcionek
le¿a³ w magazynie, w piwnicy jednego z domów na po³udniu
Södertälje. W³aœnie w tym magazynie zbierane s¹ rzeczy od
darczyñców, które gromadzi Komitet Solidarnoœci z Polsk¹
dzia³aj¹cy w Södertälje i kilka razy do roku transportuje dla potrzebuj¹cych w Polsce. Gdy Kerstin zadzwoni³a pod podany w
og³oszeniu numer telefonu, odebra³ go Mietek Nycz, organizator
zbiórek, który pierœcionek odnalaz³ w magazynie.
— Po œmierci mojego mê¿a – opowiada Kerstin –pozbiera³am jego rzeczy do kartonów i mój syn pomóg³ mi je zawieŸæ
na miejsce zbiórki. Teraz wiem, ¿e mój pierœcionek zeœlizgn¹³ siê
z mojego palca i wpad³ pod kartony. Z up³ywem lat palce malej¹. Ja chcia³am zmniejszyæ go kiedyœ u z³otnika, ale to kosztowa³o 1000 koron, a poniewa¿ jestem na emeryturze nie by³o
mnie na to staæ – mówi Kerstin.
Kerstin i jej m¹¿ Sune, zanim Sune zmar³, obchodzili 60lecie swojego œlubu. Pierœcionek by³ wiêc wa¿n¹ pami¹tk¹.
Teraz, po przygodzie ze z³otym pierœcionkiem, Kerstin Jansson
nosi go na szyi na z³otym ³añcuszku. Drugi raz, podobnie szczêœliwy przypadek, mo¿e siê nie powtórzyæ.
Catharina Djurfeltd
Przet³umaczy³ ze szwedzkiego Mietek Nycz

to miêdzynarodowy projekt
tworzony przez m³odych dla
m³odych, który ³¹czy polsk¹
m³odzie¿ z ca³ego œwiata.
G³ównym celem jest promowanie polskiej kultury, tradycji i historii, a tak¿e dzia³anie na rzecz rozwoju m³odzie¿y polskiej i polonijnej.
Weare.pl jest realizowany
przez Stowarzyszenie Akademia Wilanowska z siedzib¹ w Warszawie przy Muzeum Pa³acu w Wilanowie
(budynek Oran¿erii). W tej
chwili trwa rozbudowa strony internetowej www.weare.pl
i wprowadzania portalu spo³ecznoœciowego bezpoœrednio z ni¹ po³¹czonego.
Tak now¹ inicjatywê prezentuj¹ jej twórcy:
Kim jesteœmy
Jesteœmy m³odymi ludŸmi, pe³nymi pomys³ów i zapa³u
do dzia³ania, którzy staraj¹ siê
kreowaæ rzeczywistoœæ tak, aby
stawa³a siê lepsza i bogatsza w
mo¿liwoœci. Projekt Weare.pl umo¿liwia nam realizacjê pomys³ów, inspirowanych rozmowami z przedstawicielami m³odzie¿y polonijnej. Otwiera przed
nami mo¿liwoœci spotkañ, rozwoju, poznawania kultur i stylu
¿ycia m³odych z ca³ego œwiata.
Chcielibyœmy, aby ten
projekt wspó³tworzy³a jak najwiêksza iloœæ m³odych ludzi,
dlatego te¿ staramy siê dotrzeæ
do nich wszelkimi mo¿liwymi
sposobami. Chcemy pokazaæ
im, ¿e nie ma rzeczy niemo¿liwych i ¿e wspólnie jesteœmy w
stanie dokonaæ rzeczy wielkich
i wartoœciowych.
Idea weare.pl
Naszym najwa¿niejszym za³o¿eniem jest promowanie kultury polskiej wœród
m³odzie¿y polonijnej i zagranicznej. Pragniemy pokazaæ m³odym ludziom, ¿e Polska jest nie
tylko ojczyzn¹, za któr¹ walczyli nasi przodkowie lecz
przede wszystkim istniej¹cym
tu i teraz miejscem na Ziemi, do
którego warto wracaæ. Chcemy
pokazaæ Polskê tak¹, jaka jest
naprawdê, czyli interesuj¹c¹,
ciekaw¹, twórcz¹ i pe³n¹ mo¿liwoœci.
Chcemy dotrzeæ do Polonii, która czêsto jest niedoceniana b¹dŸ niezauwa¿ana w
ojczyŸnie, pokazaæ j¹ w rzeczywistym teraŸniejszym obrazie

– ludzi wykszta³conych, interesuj¹cych siê Polsk¹. Polska mo¿e staæ siê miejscem ich spotkañ,
warto zachêciæ ich do jej odwiedzania. Wychodz¹c naprzeciw
oczekiwaniom, staramy siê pokazaæ nasz kraj od atrakcyjnej
strony.
Nasze cele
Promowanie pozytywnych wartoœci. Chcemy chwaliæ
siê ludŸmi, zmieniaæ mentalnoœæ
m³odego pokolenia – wspieraæ
j¹ w myœleniu pozytywnym –
w spogl¹daniu przed siebie, bez
obawy o przysz³oœæ.
Pokazywanie pozytywnego wizerunku Polski – Polski
przystêpnej, otwartej i atrakcyjnej. Za pomoc¹ Weare.pl otwieramy j¹ dla Was, a to, co nie
odkryte, chcemy odkryæ razem
z Wami. Wbrew temu, co siê o
Polsce s¹dzi ma ona wiele do
zaoferowania. Ten kraj siê rozwija, tu toczy siê biznes i
kszta³c¹ siê ludzie.
Nawi¹zywanie kontaktów z Poloni¹. Sieæ korespondentów na ca³ym œwiecie umo¿liwi³aby nam wymianê doœwiadczeñ i wszelkich informacji, co poszerzy³oby perspektywê odbioru œwiata przez m³odych Polaków.
Przypominanie m³odzie¿y polskiej o tym, ¿e zagranic¹
s¹ ich rodacy, z którymi dziel¹
tê sam¹ ojczyznê, podkreœlamy
wiêc: „Oni s¹. Tworz¹, ucz¹ siê,
kochaj¹, potrzebuj¹ wsparcia i
s¹ chêtni wspieraæ innych”.
M³odzi ludzie powinni byæ zauwa¿ani i doceniani. Wspólne korzenie to bardzo g³êboka wiêŸ,
która jednoczy ludzi bez wzglêdu na odleg³oœæ. Chcemy umo¿liwiæ im wzajemne wp³ywy.
Pamiêæ o Polonii. Pragniemy zapraszaæ j¹ do kraju, pokazywaæ jej obecn¹ Polskê, mówiæ o historii, kulturze, oferuj¹c
rozmaite atrakcje od warsztatów, przez wycieczki krajoznawcze, na klubowych imprezach
skoñczywszy.

BIBLIOTEKA
POLSKA

w Sztokholmie

Emanowanie pozytywn¹ energi¹, zara¿anie ni¹ innych.
Weare.pl chce widzieæ przysz³oœæ przez ró¿owe okulary!
Pozytywnoœæ to wielka si³a –
domena m³odoœci.
Pragniemy tworzyæ wiêzi, wspieraæ te istniej¹ce, prze³amywaæ stereotypy, zacieraæ
granice, otwieraæ umys³y i niszczyæ bariery. Naszym celem jest
budzenie si³y drzemi¹cej w jednostkach, pokazywanie indywidualnoœci i wspieranie wszelkich przejawów sztuki i kultury.
Jak dzia³amy
Misja weare.pl jest realizowana przez:
· stronê internetow¹ Weare.pl i zintegrowany z ni¹ portal spo³ecznoœciowy, który ma
na celu ³¹czenie i skupianie w
jednym miejscu m³odzie¿y polskiej z ca³ego œwiata.
· warsztaty artystyczne, m.in. teatralne, wokalne, filmowe, fotograficzne, archeologiczne, których celem jest edukowanie m³odych ludzi, wspieranie ich zainteresowañ i rozwijanie talentów.
· konkursy, które maj¹
na celu zachêcenie m³odzie¿y do
dzielenia siê swoimi pasjami,
aktywnego uczestnictwa w ¿yciu kulturalnym.
· festiwale promuj¹ce
polsk¹ sztukê za granic¹, ³¹cz¹ce m³odych, uzdolnionych
artystycznie Polaków z ca³ego
œwiata.
· miêdzynarodowe spotkania m³odzie¿y, przede wszystkim coroczne konferencje z
udzia³em m³odzie¿y polonijnej
i zagranicznej.
· spotkania tematyczne
– maj¹ce na celu integracjê, dobr¹
zabawê, wymianê doœwiadczeñ, krajoznawcze wycieczki
po Polsce wype³nione atrakcjami kulturalnymi.

www.weare.pl

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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Zbyszek Bizoñ. Muzyk, kompozytor. Urodzi³ siê 30
marca 1940 roku w Bielsku Bia³ej. Przygodê z
muzyk¹ rozpocz¹³ ju¿ w dzieciñstwie, ucz¹c siê
gry na skrzypcach; uczêszcza³ do liceów muzycznych w Bielsku-Bia³ej i Katowicach, ostatecznie
ukoñczy³ Œredni¹ Szko³ê Muzyczn¹ w £odzi. W
latach 60. XX wieku wspó³pracowa³ z czo³owymi
polskimi zespo³ami big beatowymi – najpierw
krótko z Niebiesko-Czarnymi (w roku 1962), a
potem przez kilka lat (1962-1965) jako instrumentalista i kompozytor, a póŸniej kierownik muzyczny – z zespo³em Czerwono-Czarni. Z grup¹ t¹
wiele koncertowa³ w kraju i za granic¹ (g³ównie
dla Polonii w USA). Po rozstaniu z CzerwonoCzarnymi zajmowa³ siê komponowaniem muzyki
teatralnej. Wspó³pracowa³ z warszawskim Teatrem Syrena. Jego dzie³em jest m.in. muzyka do
programu Bujajmy wœród gwiazd. Kolejnym zespo³em, z którym siê zwi¹za³ by³a grupa Tajfuny.
Zosta³ jej kierownikiem muzycznym i saksofonist¹. Sta³o siê to w marcu 1965 roku. Trzy lata
póŸniej w roku 1968 m.in. z muzyków tego
zespo³u utworzy³ w³asn¹ grupê, nadaj¹c jej
nazwê Bizony.

Na miarê
Szwecji
ZBYSZEK BIZOÑ: —
Powa¿nie zaj¹³em siê muzyk¹,
gdy przeprowadzi³em siê do
Katowic. Graliœmy muzykê
jazzow¹ w klubach, póŸniej
znalaz³em siê w £odzi i tam
zacz¹³em graæ w klubie „Pod
Siódemkami”. Jazz oczywiœcie, nawet mieliœmy kiedyœ
koncert w filharmonii z Urbaniakiem. W miêdzyczasie poznawa³em coraz wiêcej muzyków, ludzi z bran¿y. Znalaz³em siê w Sopocie i tam dowiedzia³em siê, ¿e CzerwonoCzarni poszukuj¹ saksofonisty. I tak trafi³em do zespo³u.
I w tym momecie wszystko
siê zaczê³o... Jak wspominasz te lata szeœædziesi¹te,
pocz¹tki kariery?
— To by³y lata zwariowane,
ale urocze. Ale pewnie zawsze
wspominamy mi³o okres, gdy
mia³o siê lat dwadzieœcia.
Wtedy wszystko by³o mo¿liwe: wydawa³o siê nam, ¿e
jesteœmy najlepsi, wszystko
umiemy... Graliœmy koncerty,
byliœmy w ci¹g³ych podró¿ach. To by³ czas pe³en aktywnoœci. Dzisiaj widzê ¿e organizatorzy po prostu nas
wykorzystywali. Potrafiliœmy
zagraæ 4-5 koncertów dziennie, bo to przynosi³o pieni¹dze... przede wszystkim organizatorom. Myœmy dostawali jakieœ œmieszne stawki.
Z kim wystêpowa³eœ w
Polsce?
— Z wiêkszoœci¹ polskich
muzyków. Najczêœciej zreszt¹
graliœmy moj¹ muzykê. Najpierw z Czerwono-Czarnymi,
z Tajfunami, póŸniej stworzy-

³em Bizony i oczywiœcie mia³em g³ówny wp³yw na to, co
graliœmy. Mo¿na powiedzieæ:
mnie siê dobrze ze mn¹ gra³o
(œmiech).
W Polsce kojarzony jesteœ
g³ównie z zespo³em Bizony...

na poszukiwania... Wtedy nie
by³o na to czasu. Wszystko
na wariackich papierach.

— Tak, chocia¿ tak¿e z Czerwono-Czarnymi i Stanem Borysem. Ale g³ównie Bizony,
bo to od mojego nazwiska. W
1966 roku pojechaliœmy z
Czerwono-Czarnymi na koncerty do Stanów Zjednoczonych i tam pozna³em m³od¹
Amerykankê. Mówi³em jej, ¿e
planujê stworzyæ now¹ grupê
i ona zasugerowa³a, ¿eby nazwaæ j¹ Bizony, Bisons to
œwietna nazwa mówi³a. I tak
zosta³o. Ona przyjecha³a póŸniej do Polski, myœmy akurat
grali koncerty gdzieœ ko³o
Opola. Byliœmy na takiej plenerowej imprezie, by³o 15-20
tysiêcy widzów. Jak ona to
zobaczy³a, to mówi do mnie:
Zbyszek, ty musisz byæ milionerem! (œmiech). Ona nie
potrafi³a sobie wyobraziæ, ¿e
mo¿e tyle ludzi przyjœæ na
koncert, a my w sumie niewiele na tym zarabiamy. Mia³a
takie amerykañskie wyobra¿enia. A nas dogania³a rzeczywistoœæ komunistyczna...

W 1971 roku zdecydowa³eœ
siê wyjechaæ z Polski.

Myœlisz, ¿e trafi³eœ na z³y
czas, by zrobiæ karierê?
— Chyba tak. Gdyby by³
normalny czas, jak jest teraz,
to by³oby zupe³nie inaczej!
Nie trzeba by by³o siê tak
eksploatowaæ, ale poœwiêciæ
siê temu co siê lubi: wiêcej
czasu poœwiêciæ na muzykê,

— To by³o w momencie gdy
Gierek dochodzi³ do w³adzy.
Wtedy zosta³y odwo³ane na
pó³ roku wszystkie imprezy.
Akurat graliœmy w Warszawie
Muzykoramy – w tym czasie
ze Stanem Borysem mia³em
w³asn¹ grupê Bizony – ale
wszystko odwo³ano, bo siê
w³adza zmienia³a. A z czegoœ
trzeba by³o ¿yæ. Rozwi¹za³em
zespó³, bo ludzie nie mieli pieniêdzy na utrzymanie. Ja sam
z Maækiem Kossowskim
chcia³em wyjechaæ do Hollandii, póŸniej zaproponowano
mi wyjazd do Szwecji. Trochê
by³em w Londynie, ale wróci-

³em do Szwecji i tak siê ¿ycie
u³o¿y³o, ¿e nie mogê st¹d wyjechaæ. Ci¹gle mi siê wydaje,
¿e jestem w hotelu. Takim
wiêkszym hotelu, co siê nazywa Szwecja.
A myœla³em, ¿e siê ju¿ tutaj
zadomowi³eœ po tylu latach?
— W hotelu te¿ mo¿na siê zadomowiæ. Ale gdzieœ g³êboko
nie uto¿samiam siê z tym
miejscem – to nie jest moje
miejsce. Chocia¿... teraz to ju¿
ciê¿ko siê z czymœ uto¿samiaæ. Jak je¿d¿ê do Polski to
te¿ ju¿ nie jest to samo, mimo
i¿ wspomnienia z lat m³odoœci
wci¹¿ s¹ bardzo ¿ywe.
Jak byœ zatem opisa³ ten
swój czas w Szwecji?
— Czy coœ osi¹gn¹³em? Tru-

dno powiedzieæ. Pozna³em
nowy œwiat, nowych ludzi.
Zawodowo te¿ osi¹gn¹³em
nowe doœwiadczenie, ale... tak
globalnie.... mia³em du¿o
mniejsze mo¿liwoœci osi¹gn¹æ
to, co mog³em osi¹gn¹æ w Polsce. Tutaj trzeba by³o byæ nieprawdopodobnym indywidualistom – chocia¿ warto
wspomnieæ wielu wybitnych
amerykañskich muzyków,
którzy tutaj te¿ nie odnosili
kariery. Szwecja jest specyficznym krajem, niedu¿ym, trudno odnieœæ sukces. Tu wszystko jest... „na miarê Szwecji”.
W jakiœ sposób lokalne.
Czy muzyka nie jest jednak
dziedzin¹ sztuki uniwersalnej?
— Oczywiœcie, ale ¿eby zrobiæ karierê trzeba tu przyjechaæ ju¿ jako znany wykonawca. Albo byæ tutaj urodzonym, znaæ to œrodowisko artystyczne i wówczas robiæ to,
co jest akceptowane najpierw
przez to œrodowisko, a póŸniej publicznoœæ. Jak siê jest
obcokrajowcem, to zawsze
patrz¹ na ciebie trochê inaczej.
My po prostu inaczej odczuwamy muzykê, jesteœmy inni...
Czujesz gorycz?
— Niiiieeee.... Nie czujê goryczy. Jest jak jest, i trzeba to
zaakceptowaæ.
(rozmawia³ TN)
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zosta³ przez Leszka Moczulskiego w sk³ad piêcioosobowej
Rady Koordynacyjnej KPN na
obczyŸnie.
Jerzy Sychut (dzia³acz
KOR, RMP, ROPCiO, póŸniej
Solidarnoœci, internowany po
stanie wojennym, od marca
1983 roku na emigracji w Szwe-

ryzykuj¹c dekonspiracjê? Mo¿e liczy³ na to, ¿e w gor¹cym
okresie po wprowadzeniu stanu
wojennego i w gor¹czkowej atmosferze jaka panowa³a na emigracji – wœród du¿ej iloœci innych osób zwi¹zanych z opozycj¹, a zmuszonych póŸniej do
emigracji do Szwecji – nikt nie
zwróci na niego szczególnej

Nadaktywny, czy
po prostu agent?

CZÊŒÆ 2

kretarzem ambasady w Sztokholmie. /.../ On zajmowa³ siê
sprawami politycznymi, do których nie mia³em dostêpu. Grabiec odpowiadaj¹c na pytanie
dotycz¹ce ewentualnego udzia³u Petelickiego w szeregu
zdarzeñ, które œwiadczy³y o
dzia³aniu w Szwecji siatki agentów SB (chodzi m.in. o aferê
szpiegowsk¹ zwi¹zan¹ z Bertilem Ströberg, sprawê aresztowania w Polsce przez S³u¿bê
Bezpieczeñstwa Lennarta
Järna i wpadki transportów
przeznaczonych dla podziemnej Solidarnoœci) mówi, ¿e sprawy te zaczê³y siê jeszcze przed
jego przyjazdem na placówkê
do Szwecji: Tutaj by³a atmosfera, któr¹ w centrali okreœlano
jako „oni zadonosili siê na
œmieræ”. W zwi¹zku z tym trzeba
by³o zrobi czystkê. Odwo³ania
zaczê³y siê na parê miesiêcy

Podczas opracowywania materia³ów dotycz¹cych inwigilowania przez S³u¿bê Bezpieczeñstwa szczeciñskich œrodowisk opozycyjnych w
okresie przed Sierpniem 1980 roku, okaza³o
siê, ¿e pod pseudonimami „Krzysztof” i
„Anka” Tajnym Wspó³pracownikiem SB by³
Ryszard Nowak (ur. 1952). W 1981 roku
Nowak znalaz³ siê w Szwecji. By³ cz³onkiem
Kongresu Polaków w Szwecji, w latach 19821984 jednym z redaktorów czasopisma „S³owo”, a póŸniej redaktorem naczelnym „S³owa
Sztokholmskiego”. Tu¿ przed jego sfingowan¹
ucieczk¹ z Polski do Szwecji zosta³ zwerbowany
przez wywiad PRL. 16 grudnia 1980 r. podpisa³
zobowi¹zanie do wspó³pracy z wywiadem i w
nowej roli przybra³ kryptonim “Grej”.
Nikt na razie nie udokumentowa³, ¿e Ryszard Nowak,
po przejeŸdzie do Szwecji w
sierpniu 1981 roku, nadal wspó³pracowa³ ze S³u¿b¹ Bezpieczeñstwa. Wszystkie wiêc dalsze informacje s¹ jedynie spekulacjami i domys³ami, które mo¿na
formu³owaæ w oparciu o pewne
fakty, jak i relacje osób, z którymi Nowak w Szwecji spotyka³
siê.
W Szwecji Nowak znalaz³ siê w po³owie 1981 roku,
ale dopiero 13 stycznia 1988 r.
Departament I MSW postanowi³ zakoñczyæ sprawê rozpracowania operacyjnego krypt.
Grej1 i przekazaæ j¹ do archiwum. W ten sposób formalnie
zakoñczono historiê dzia³alnoœci agenturalnej Ryszarda Nowaka. Z dokumentów znalezionych w Instytucie Pamiêci
Narodowej wynika, ¿e Nowak
poinformowa³ SB o swoim pomyœlnym dotarciu do Sztokholmu, ale od momentu wprowadzenia stanu wojennego w grudniu 1981 roku zerwa³ kontakty
z SB, a wywiad peerelu nie prowadzi³ ¿adnych wyj¹tkowych
dzia³añ zmierzaj¹cych do nawi¹zania z nim kontaktu.
Czy jednak mo¿na polegaæ na tych informacjach? Dlaczego dopiero po siedmiu latach
od chwili jego przyjazdu do
Szwecji zosta³ „formalnie” skreœlony z listy osób wspó³pracuj¹cych z SB? Wiele relacji, które
uda³o siê nam zebraæ, wskazuje
na to, ¿e Nowak przez ten okres
móg³ nadal utrzymywaæ kontakty z swoimi zwierzchnikami.
6
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Grej szuka kontaktów
Dziwne wydaje siê to, ¿e
mimo i¿ jego wyjazd z Polski
podyktowany by³ obaw¹ o dekonspiracjê jego wspó³pracy z
SB, a w œrodowisku szczeciñskim pali³ siê mu grunt pod nogami, po przyjeŸdzie do Szwecji Ryszard Nowak nie usun¹³
siê w cieñ, lecz nadal szuka³
kontaktów ze œrodowiskiem
wspieraj¹cym ruchy opozycyjne w Polsce, a tak¿e œrodowiskiem emigracyjnym.
Pierwsze kroki skierowa³
do struktur Konfederacji Polski
Niepodleg³ej. Jak wspomina Tomasz Strzy¿ewski (na forum
internetowym Polonus) póŸn¹
jesieni¹ 1981 roku Nowak
(zwi¹zany w Polsce z KPNem) skontaktowa³ siê ze sztokholmskim Biurem Informacyjnym KPN, które w tym czasie
prowadzi³ Strzy¿ewski. „Wiadomoœæ otrzyma³em z policyjnego aresztu, gdy¿ przyjecha³ on
tu z fa³szywym paszportem.
Jeszcze tego samego dnia odwiedziliœmy go w areszcie wraz z
W³odkiem Tumanowem, udzielaj¹c mu póŸniej szeroko rozumianej pomocy w uzyskaniu azylu. Nastêpnie dzia³a³ on tu jako cz³onek KPN w naszych tutejszych strukturach, choæ po 23 latach ju¿ zaanga¿owa³ siê w
sprawy biznesowe”. Swoje kontakty z Nowakiem wspomina
tak¿e inny dzia³acz emigracyjnych struktur KPN, W³adys³aw Gauza z Oslo. Warto dodaæ, ¿e jeszcze w paŸdzierniku
1981 roku Nowak powo³any

cji) wspomina Nowaka w sposób nastêpuj¹cy: – Pozna³em go
po wakacjach w 1976 roku, gdy
przeprowadzi³em siê z Krakowa do Szczecina. By³ koleg¹ ze
studiów mojej ¿ony. ZaprzyjaŸniliœmy siê. Zosta³ póŸniej ojcem
chrzestnym mojego syna urodzonego zreszt¹ w dniu powstania KPN. To w³aœnie Nowak
wprowadzi³ mnie w kr¹g szczeciñskiej opozycji. Ca³kiem mo¿liwe, ¿e ka¿dy mój ruch by³ notowany i przekazywany do SB.
Mog³em od pocz¹tku mojej
dzia³alnoœci byæ sterowanym
przez SB. Latem ubieg³ego roku
podczas kolejnej rozmowy z
funkcjonariuszami IPN, dowiedzia³em siê, ¿e uzbierano dotychczas ponad 6 tysiêcy stron
dokumentów zwi¹zanych z moj¹
osob¹. By³em nieco zaszokowany tak¹ iloœci¹, lecz z drugiej
strony, nie ma siê czemu dziwiæ
¿e uzbiera³o siê tyle, skoro z agentem SB spotyka³em siê niemal codziennie przez kilka lat.
Dlaczego Nowak po
przyjeŸdzie do Szwecji, mimo
i¿ w¹tpliwoœci do jego osoby
wyra¿a³a póŸniej ¿ona Leszka
Moczulskiego, i mimo doœæ
cienkiej historii o jego „udanej”
ucieczce z PRL-u, nadal szuka³
kontaktów ze œrodowiskiem,

uwagi i nie zada k³opotliwych
pytañ? To – wydaje siê – by³a
wymarzona sytuacja do ... kontynuowania wspó³pracy z SB.
Bo przecie¿ by³o by zwyk³ym
zaniedbaniem, gdyby wywiad
PRL i SB nie skorzysta³y z us³ug TW „Greja”...
Grej i Petelicki
Sytuacja tym bardziej
by³a korzystna, gdy¿ w Sztokholmie, w latach 1983-1988 w
ambasadzie pracowa³ jako I Sekretarz Ambasady PRL, S³awomir Petelicki. Wczeœniej
funkcjonariusz Departamentu I
MSW, w latach 1978-1983 zca naczelnika Wydzia³u XI Departamentu I MSW, a ju¿ w wolnej Polsce m.in. organizator i
dowódca jednostek antyterrorystycznych GROM.
O dzia³alnoœæ Petelickiego w Sztokholmie mówi³ swego
czasu by³y konsul PRL w
Sztokholmie, Witold Grabiec,
który w 1988 roku uciek³ z placówki dyplomatycznej i poprosi³ o azyl w Szwecji. W wywiadzie publikowanym w Nowej
Gazecie Polskiej (nr 1/2000),
wspomina: Mój kontakt /z Petelickim/ polega³ jedynie na tym,
¿e wiedzia³em kto to jest. Wiedzia³em, ¿e jest pierwszym se-

przed moim przyjazdem. Odwo³ano wówczas wiêkszoœæ osób. Rok 1984 to by³ rok rotacji.
Dalej Grabiec mówi: (Petelicki)
nale¿a³ do kierownictwa politycznego ambasady. Podejrzewam, ¿e coœ z moich k³opotów
kryje siê w jego osobie. Konsul,
zdradzaj¹cy ówczesne PRL,
mia³ s³uszne domys³y: musia³
byæ bowiem przez nastêpne lata na celowniku bezpieki.
Z relacji by³ego dzia³acza opozycji i Solidarnoœci, który w 1984 roku zmuszony by³
emigrowaæ do Szwecji, Macieja Klicha, wynika, ¿e s¹ dowody na to, ¿e to w³aœnie Petelicki
(wówczas kapitan) by³ jedn¹ z
osób, która odpowiada³a za
szkolenie agentów i tworzenie
sieci wspó³pracowników na
emigracji. To Petelickim bêd¹c
w Sztokholmie rezydentem SB,
mia³ w³aœnie prowadziæ Ryszarda Nowaka jako informatora.
Do jego zadañ mia³y nale¿eæ obserwacja œrodowiska polonijnego w Szwecji, ze szczególnym
uwzglêdnieniem przedstawicielstw KPN i KSS KOR oraz
Biura “Solidarnoœci” w Sztokholmie. Mia³ on tak¿e zbieraæ
informacje na temat emigrantów,
którzy wyjechali do Skandynawii dziêki pomocy osób dzia³a-

j¹cych w opozycji na terenie
kraju. Mo¿na równie¿ pos¹dzaæ, ¿e w orbicie zainteresowañ “Greja” by³a tak¿e tzw.
stara emigracja, ze szczególnym
uwzglêdnieniem Polaków, którzy jawnie wyra¿ali swoj¹ negatywn¹ ocenê rz¹dów komunistycznych w Polsce.
Czy zatem tylko zbiegiem okolicznoœci jest fakt, ¿e
Departament I MSW postanowi³ zakoñczyæ sprawê rozpracowania operacyjnego “Grej” i
przekazaæ j¹ do archiwum w
styczniu 1988 roku? To wskazuje raczej na to, ¿e decyzjê tak¹
podj¹³ w³aœnie Petelicki, który
prowadzi³ w Szwecji ca³¹ siatkê
TW SB, a który w³aœnie w 1988
roku opuszcza³ placówkê w
Sztokholmie....
W tym miejscu warto
wspomnieæ o innej historii, która mo¿e mieæ zwi¹zek z Petelickim i wiele mówi o roli jak¹ tutaj odgrywa³. Chodzi o jego
zwi¹zki z ówczesnym korespondent “Trybuny Ludu” Waldemarem Kedajem, równie¿
zarejestrowany jako TW pod
pseudonimem “Mento”. Nazwisko Kedaja znalaz³o siê na tak
zwanej Liœcie Kisiela (Stefana
Kisielewskiego) – by³a to pozbawiona komentarzy lista nazwisk zatytu³owana “Moje typy” opublikowana w Tygodniku Powszechnym w 1984 roku,
a obejmowa³a osoby, która aktywnie zajmowa³y siê propagand¹ w PRL. Jak wykaza³y
dokumenty IPN, Kedaj ju¿ od
pocz¹tku lat 70-tych by³ Tajnym Wspó³pracownikiem SB.
Sprawê tê opisa³a swego czasu
“Gazeta Finansowa”.
Wiosn¹ 1982 r. przed wyjazdem Kedaja do Szwecji w
charakterze korespondenta
„Trybunu Ludu” rozpatrywano
odnowienie wspó³pracy. Teczkê
o przebiegu tej operacji za³o¿y³
por. Miros³aw Kwiatkowski,
który nastêpnie zaj¹³ siê przygotowaniem do pierwszej rozmowy. Zebrane informacje w g³ównej mierze dotyczy³y ¿ony Kedaja – Aleksandry, któr¹ SB
podejrzewa³a o nielegaln¹ dzia³alnoœæ ju¿ w 1969 r. Kwiatkowski nie wyci¹gn¹³ z tego faktu
¿adnych wniosków, jak siê doczytamy – nies³usznie. Dla
Kwiatkowskiego najwa¿niejsze
by³o, aby „Mento” dostarczy³
informacje ze szwedzkiej „Solidarnoœci z Solidarnoœci¹”, o
szwedzkich korespondentach
Radia Wolna Europa i dzia³aczach szwedzkiej socjaldemokracji. Zaplanowa³ umówiæ siê
telefonicznie, wybadaæ jego stosunek do S³u¿by i powtórzyæ
przeszkolenie kontrwywiadowcze. Relacji z rozmowy nie znalaz³em – pisze Marek M¹drzak
w „Gazecie Finansowej” – ale
o pozornym sukcesie Kwiatkowskiego œwiadczy inna zachowana relacja. „Jordan” (ówczesny
rezydent wywiadu w Szwecji) opisa³ centrali „podjêcie kontaktu
operacyjnego” z „Mento” w listopadzie 1982 r. oraz plany
zwi¹zania go ze S³u¿b¹ poprzez
zni¿kowy zakup samochodu (takie by³y realia wyjazdów zagranicznych obywateli PRL). Powo³a³ siê na Kwiatkowskiego i zgodê „Mento” na wspó³pracê w
Szwecji. „Mento” nie by³ zaskoczony wyznaczeniem mu zadania rozpoznania: biura „Solidarnoœci” w Sztokholmie i stanowiska centrali szwedzkich

osób zaanga¿owanych w dzia³alnoœæ niepodleg³oœciow¹, jak
np. odmowa wydania paszportów na wyjazd do Szwecji cz³onkom ich rodzin.
Nie ma co prawda konkretnych dowodów kontaktów
Ryszarda Nowaka z rezydentem Petelickim2, ale wczeœniejsze zale¿noœæ miêdzy nimi i
wyj¹tkowa aktywnoœæ Nowaka w œrodowisku emigracyjnym, tylko tak¹ hipotezê umacniaj¹.
Grej i Kongres Polaków

Fotografia z ksi¹¿ki “25 lat Kongresu Polaków w Szwecji”.

zwi¹zków zawodowych z wykorzystaniem znajomoœci ze Stefanem Trzciñskim. Drugim zadaniem by³a ocena K. Petscha,
prawdopodobnie funkcjonariusza zachodnioniemieckiego
wywiadu. „Jordan” opisa³ „Mento” jako skrytego, ma³o komunikatywnego domatora, ale z prawid³owym stanowiskiem politycznym. Postrzegano go jako
przeciwieñstwo poprzedniego
„korespondenta” Trybuny Ludu – Zygmunta Broniarka.
Po kilku miesi¹cach wiosn¹ 1983 r. „Jordan” zameldowa³ centrali o unikaniu przez
„Mento” wspó³pracy i nie wykonaniu zleconych zadañ. Izolacja
Kedaja posunê³a siê do tego
stopnia, ¿e na s³u¿bowe spotkania w ambasadzie wysy³a³ ¿onê.
Aby rozmawiaæ z „Mento” re-

kryptonim „Junosza”. Z rok
póŸniejszej notatki oficera o
kryptonimie „Lake” dowiadujemy siê, ¿e „Mento” z rodzin¹
nadal zupe³nie unika³ spotkañ
ze œrodowiskiem ambasady, poniewa¿ ich najlepsi znajomi okazali siê ma³o finezyjnymi werbownikami z wywiadu wojskowego. W efekcie Kedaj prawie
nie wychodzi³ z domu, a „Lake”
rozwa¿a³ nawet zwerbowanie
jego ¿ony, skoro ona z domu wychodzi³a. Rezydent „Jordan” i
tak nie ceni³ Kedaja, bo stwierdzi³, ¿e do zdobywania informacji korzysta wy³¹cznie ze Ÿróde³
oficjalnych: „prasa, radio, TV,
informacje agencyjne z rozdzielnika”. Do lata 1984 r. trwa³
pat, spowodowany prawdopodobnie zmian¹ na stanowisku
rezydenta SB w Szwecji.

Stopka
redakcyjna
“S³owa”
pod redakcj¹
Ryszarda
Nowaka

zydent SB musia³ specjalnie
œci¹gn¹æ go do ambasady pod
pretekstem osobistego za³atwienia spraw paszportowych. Dosz³o wtedy do rozmowy w „pokoju ciszy”, czyli kabinie, w której prowadzi siê najtajniejsze
rozmowy. Œciany kabiny nie
przewodz¹ fal dŸwiêkowych,
wiêc teoretycznie jest ona zabezpieczona przed pods³uchem
(bli¿sze szczegó³y u Wiktora Suworowa lub w filmie „Operacja
„Samum”). „Mento” z tej stresuj¹cej sytuacji wykrêci³ siê obietnicami wykonania poprzednio zleconych zadañ.
Z póŸniejszych dokumentów wynika, ¿e w rozmowie
uczestniczy³ jeszcze drugi oficer

To w³aœnie w tym momencie w Szwecji pojawia siê
kapitan S³awomir Petelicki. Z
ró¿nych relacji wynika, ¿e infiltrowa³ i sk³ada³ raporty na temat
demonstracji pod gmachem Ambasady oraz g³odówek protestacyjnych pod gmachem Ambasady, zainicjowanych miêdzy
innymi przez obecnego Komendanta Niezale¿nego Hufca
Harcerstwa Polskiego w Szwecji
Jana Potrykusa, w celu wypuszczenia jego rodziny z Polski.
Wi¹za³o siê to potem z odmowami wjazdu do Polski na paszportach polskich i tzw. paszportach bezpañstwowych. Na
podstawie tych donosów k³opoty mia³y równie¿ rodziny

Wkrótce po przyjeŸdzie
do Sztokholmu i pierwszym
kontakcie z osobami z KPN-u,
Nowak wyp³yn¹³ w zupe³nie
nowej roli. Po wprowadzeniu
stanu wojennego w grudniu
1981 roku, sk³ócone dotychczas
œrodowisko emigracji niepodleg³oœciowej postanowi³o zjednoczyæ swoje si³y. Powsta³ Kongres Polaków w Szwecji. – Nie
zna³am osobiœcie p. Ryszarda
Nowaka, a przypomnia³am sobie o nim ze wzmianki w NGP
nr. 21/ 2010 – wspomina Krystyna Pettersson, która na jesieni 1982 roku zosta³a wiceprzewodnicz¹c¹ Kongresu. – W
styczniu 1982 roku odby³o siê
zebranie zwo³ane przez dzia³aczy i sympatyków ”Solidarnoœci”, dla powo³ania do ¿ycia organizacji, która jednoczy³aby
wszystkich rodaków na obczyŸnie w Szwecji. Zebranie wybra³o
na przewodnicz¹cego p. Jana
¯uchowskiego. Zwróci³ on na
mnie uwagê w koœciele œw. Jana,
gdzie akompaniowa³am œpiewaczce na organach i zaproponowa³ mi w³¹czenia siê do dzia³alnoœci w powstaj¹cym Kongresie. Spotkaliœmy siê z Nowakiem jakiœ czas póŸniej na Walnym Zebraniu Sztokholmskiego
Oddzia³u Kongresu.
Z relacji jak¹ Krystynie
Pettersson przekaza³ dr Jan
Zuchowskiego wynika, ¿e
pierwsze zebranie, maj¹ce powo³aæ Kongres, odby³o siê w sali ko³o Fridhemsplan. – By³o oko³o 200-250 osób. Ludzie siê
nie znali i kiedy Zuchowskiego
wybrano przez aklamacjê, zg³osi³ dwa warunki podjêcia siê
stworzenia Kongresu, a mianowicie: 1. ¿e wiceprezesem bêdzie
minister Wies³aw Patek – którego kandydatury jako patrioty
i cz³onka uznanego ”de facto” Rz¹du Polskiego na Emigracji nie trzeba by³o uzasadniaæ; 2. ¿e drug¹ zaproponowan¹ osob¹ bêdzie by³y oficer genera³a Maczka p. Witold Manek z zawodu technik dentystyczny, który po drugiej wojnie
œwiatowej nigdy w Polsce nie by³
i nie zna³ tego piêknego jêzyka
mowy-trawy komunistycznej. Na
nastêpnym zebraniu innych
cz³onków roboczego zarz¹du,
ludzie z sali zg³aszali nowych
kandydatów z krótk¹ motywacj¹. Wtedy ktoœ z sali zg³osi³ kandydaturê p. R. Nowaka jako
dzia³acza KPN – czego nikt nie
móg³ oczywiœcie od razu sprawdziæ. Po tygodniu odby³o siê
pierwsze posiedzenie Zarz¹du
Kongresu. By³o kilka punktów
do omówienia i ka¿dy móg³ siê
wypowiedzieæ, co chce robiæ i
jak. WypowiedŸ p. R. Nowaka
by³a mniej wiêcej taka: “Kongres oczywiœcie trzeba wzmocniæ, jego dzia³alnoœæ znacznie
pog³êbiæ, poszerzyæ panoramê
dzia³añ a horyzonty znacznie

podnieœæ itp. W nastêpnym dniu
p. Witold Manek bêd¹c w praktyce dentystycznej prezesa od razu zapyta³ o R. Nowaka i stwierdzi³, ¿e on mówi³ pó³ godziny po
polsku ale nic konkretnego z tej
mowy nie wynika³o. Wspólnie
wyci¹gniêty wniosek by³ taki, ¿e
to musi byæ POP czyli “pe³ni¹cy
obowi¹zki Polaka” wed³ug okreœlenia genera³a Andersa.
Nastêpne podejrzenia pojawi³y
siê ju¿ po 2, 3 numerze “S£OWA”, gdy zaczê³y piêtrzyæ siê
trudnoœci wspó³pracy ze strony
p. R. Nowaka i jego kolegi – drukarza (chodzi o Leona Pompê
– dop. red.). By³y równie¿ rozmowy z ju¿ poszerzonym Zarz¹dem, ale nic nie da³y.
Dok³adniejsza i nieco inaczej brzmi¹ca historia powo³ania Kongresu Polaków w
Szwecji widnieje w opracowaniu „25 lat Kongresu Polaków
w Szwecji” wydanej w 2007 roku (przez Kongres Polaków).
Wynika z niego, ¿e Ryszard Nowak pojawi³ siê w zarz¹dzie
Kongresu 20 stycznia 1981 roku. Wszed³ w sk³ad pierwszego zarz¹du: prezes dr Jan Zuchowski, wiceprezes W³adys³aw Nowik, sekretarz Piotr
£ysak, skarbnik Leon Pompa,
cz³onkowie: Andrzej Magnuszewski, Jerzy Meinhard,
Ryszard Nowak i Tomasz Strzy¿ewski. Nie jest tajemnic¹, ¿e
pocz¹tki by³y trudne – kilka
œrodowisk rywalizowa³o ze sob¹, a to nie u³atwia³o znalezienia
kompromisu.
Ale problemy jakie towarzyszy³y pierwszym miesi¹com dzia³ania Kongresu, mia³y
ró¿norodne Ÿród³o. Po pierwsze
zburzona zosta³a dotychczasowa „struktura” emigracji, po
drugie mimo powszechnego
przekonania o potrzebie jednoœci, rywalizacja miêdzy ró¿nymi oœrodkami o dominowanie
nadal prowadzi³a do konfliktów. Po trzecie swoje „trzy grosze” w³o¿y³a tak¿e najnowsza
fala emigracyjna, która nie mia³a
wczeœniej nic wspólnego z dotychczasowymi nieporozumieniami. Wiele sprzecznych
emocji wywo³ywa³a tak¿e osoba samego Jana Zuchowskiego
– jak siê dzisiaj ocenia „cz³owieka z nik¹d” – co ju¿ wówczas wœród wielu ludzi wywo³ywa³o podejrzenia. Ale tamte
miesi¹ce by³y dla historii Polski
dramatyczne i nikt specjalnie
nie przypatrywa³ siê ¿yciorysom. W tej atmosferze pojawienie siê Ryszarda Nowaka nie
wzbudzi³o wiêc podejrzeñ.

S³awomir Petelicki

Pierwsze wyraŸny konflikt mia³ miejsce, gdy Kongres
zacz¹³ wydawaæ swoje pismo
„S³owo”. W redakcji by³ m.in
Nowak. Ju¿ po paru pierwszych numerach dosz³o do scysji z prezesem Zuchowskim.
Wówczas Nowak wraz grup¹
kilku osób, z Leonem Pomp¹,
Jackiem Piotrowskim i W³adys³awem Nowikiem „oderwali
siê” od Kongresu i rozpoczêli
wydawanie kontynuacji pisma
pod nazw¹ „S³owo Sztokholmskie”. Najpierw Pompa, a póŸniej Ryszard Nowak firmowali
nowe pismo.
dok. na str. 14
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INTERNISTA
E ndormologia ® - najnowsza,
skuteczna metoda modelowania sylwetki
opatentowana metod¹ Lipomassage!
Zabiegi likwiduj¹ce celulit

GERIATRA

i
Dr Ryszard Palka
PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA
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 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

:

e
j si

ala

Op

WA
NOBA !!
TU

20min - 40 kr
25min - 50 kr
30min - 60 kr

r
pe ..
Su kt.
e
Ef

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

klinika
NACKA
dentystyczna
w

Wszelkiego rodzaju us³ugi dentystyczne.
Najlepsza jakoœæ.
Najni¿sze ceny w Sztokholmie i okolicy.

AKUT 24 h
NACKA Ektorpsvägen 4
dr Ewa Boruch

T: 0704 016 573

Niskie ceny - dobra robota

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

do 1,5 tony
Transport mebli, sprzêt AGD
Quady, motory
Przysy³ki kurierskie
Przeprowadzki na terenie Szwecji
Obs³uga firm i klientów prywatnych
Szybko, tanio i bezpiecznie

Gdañsk

Toruñ
Warszawa
£ódŸ

SERWIS

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

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

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

US£UGI
KOMPUTEROWE
T: 0737 638 801

T³umacz
przysiêg³y
od 1978 roku
Zbyszek Chudoba

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

AUTOSERVICE

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

MONTA¯ + SPRZEDA¯
ANTEN SATELITARNYCH
DEKODERÓW CYFROWYCH

PRZEGL¥D: 250 SEK
WYBIELANIE: 850 SEK

Nowy w³aœciciel!
Henriksdal - Nacka
Henriksdalsringen 83

Pawe³ Telefon:
0733 203 033

Mail: m.beata@spray.se
T: 0737 212 070 T: +48 513 920 631

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

Specjalnoœæ:
urzêdowe i prawne, dokumenty,
œwiadectwa, dyplomy

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!

EDMUND RAPAPORT
jur. kand., pol. mag.

www.smpolonia.se

av Kammarkollegiet auktoriserad translator
(t³umacz przysiêg³y)

Czynne: codziennie!
suecia@groupmoney.eu

SZTOKHOLM - SKÄRHOLMEN
MALMÖ
Södra Skolgatan 41
Tel: 040-97 95 32

Bredholmsgatan 18
Tel: 08-710 60 02

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

Tel/fax: 08-6506746

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!

pon-pi¹t 09:30-19:00
soboty 10:00-17:00
niedziele zamkniête
T: 08 - 464 99 40

BIURO
RACHUNKOWE

U nas otrzymasz

fil kand
Jacek Morawski
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

POMOC ADWOKACKA
Adwokat
Andreas Bigosinski
08-667 20 21
Adwokat
Douglas Bigosinski
08-663 20 40
Jur. Kand.
Anita Bigosinska
08-663 40 22

SPRA
WY
SPRAWY
-

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

ADWOKAT
JERZY MISIOWIEC
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

Iwona Preis

Preis Consulting AB

T£UMACZENIA

T: 073 975 33 46
KONSULTBYRA
Redovisning,
Skatteradgivning
& Juridik

KANCELARIA
PRAWNA
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)

JURISTBYRA
ANNA CIEŒLAK
T: 070-755 38 10

PEDIATRA
GASTROENTEROLOG
ENDOSKOPISTA

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.

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

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

Godziny otwarcia:

poniedzia³ki-pi¹tki 10-18
soboty 10-15

jur kand
Anna Cieœlak

30-letnie doœwiadczenie z urzêdów, firm i s³u¿by zdrowia

T: 070 756 66 44

Polskie Delikatesy
Catering

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

Polskie wêdliny
produkowane w Sztokholmie
wed³ug oryginalnych
polskich receptur

Torsgatan 49
T-S:t Eriksplan

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

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

www.junos.se
Specjalista chorób dzieci
i m³odzie¿y, choroby
przewodu pokarmowego,
endoskopie, gastroskopie
i kolonoskopie,
tak¿e w narkozie

Dr Miros³aw Drapiñski
BARNLÄKARMOTTAGNING
SKÄRHOLMEN CENTRUM

Storholmsgatan 27 - 1 tr
Tel/fax:

• 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

08-680 09 25
NGP 7/2011
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Œmieræ
Arcybiskupa
Przekleñstwo Micha³a Moszkowicza siê sprawdza. Znowu piszê
„nekrolog”. Jestem w dobrym towarzystwie. Tadeusz Nowakowski
senior te¿ pisa³ nekrologi, które w³aœciwie by³y esejami o zmar³ych
znanych mu ludziach. Opublikowa³ nawet te eseje w wydanej w
Londynie ksi¹¿ce: Aleja dobrych znajomych. Ale niedoœcig³ym
nekrologist¹ by³ WAS czyli Wac³aw Alfred Zbyszewski.
Ludzie bali siê umieraæ, gdy spodziewali siê, ¿e WAS ich po¿egna. Tadeusz Nowakowski twierdzi³, ¿e Wacio by³ wielkim erudyt¹, choæ czasem coœ pokrêci³. Przekona³em siê o tym, gdy w
swojej ksi¹¿ce Zbyszewski umieœci³ mnie, jako: „Ludomira Garczyñskiego-G¹seckiego”. Mimo, ¿e znaliœmy siê ju¿ wtedy 20 lat.
Ubolewa³em niedawno,
gdy zmar³ m³odszy ode mnie o
rok, Andrzej Nils Uggla, ¿e ludzie umieraj¹ za m³odo. Nie
spodziewa³em siê wtedy, ¿e w
nied³ugim czasie bêdê pisa³ o
zmar³ym w wieku nieca³ych 63
lat Arcybiskupie.
Episkopat polski liczy
sobie obecnie 6-œciu kardyna³ów, 29-ciu arcybiskupów i
ponad stu biskupów. Wydawaæ
by siê mog³o, ze œmieræ jednego
arcypasterza w takiej populacji
to nic wielkiego A jednak nie.
Pustki po zmar³ym nagle w
Rzymie wybitnym intelektualiœcie nie da siê ³atwo zape³niæ.
Dnia 10 lutego br odszed³ Metropolita lubelski Abp Józef
¯yciñski.
Jest tajemnic¹ poliszynela, ¿e istnieje podzia³ w episkopacie polskim. Biskupi te¿ ludzie i do tego Polacy, i nie ma
nic dziwnego, ¿e ka¿dy ma
swoje zdanie i swoje pogl¹dy
polityczne. Mnie osobiœcie bliskie s¹ pogl¹dy takich hierarchów jak: Goc³owski, Pieronek,
Nycz, Muszyñski czy w³aœnie
¯yciñski. Z wymienionej pi¹tki
pozna³em tylko dwu ostatnich.
Mia³em przyjemnoœæ podyskutowania z abp. Muszyñskim
w Sztokholmie i dwa razy spotkaæ siê w Tarnowie z ówczesnym biskupem ordynariuszem
Józefem ¯yciñskim.
Rok 1993. W Tarnowie
z inicjatywy ówczesnego wojewody (przepraszam, ¿e nie
zapamiêta³em nazwiska) zwo³ano pierwsze Forum Prasy Polonijnej. Poza wy¿ej nie wymienionym wojewod¹ forum te otwierali: premier Waldemar
Pawlak i tarnowski biskup ordynariusz Józef ¯yciñski. Obaj
oficjele wypadli bardzo dobrze.
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Nie potwierdzi³a siê opinia o
Pawlaku – Sztywniaku, niemal¿e robocie. Ówczesny premier
RP mia³ inteligentne przemówienie i potem nawi¹za³ dobry
dialog z uczestnikami forum.
Przebi³ go jednak biskup, który
po krótkim powitaniu obecnych
i po stwierdzeniu, ¿e ziemia tarnowska jest jak najbardziej predestynowana do zjazdów Polonii, bowiem z tych okolic by³a
najwiêksza emigracja z ziem
polskich za granicê (przewa¿nie

do USA i Brazylii) zaprosi³
uczestników forum na nastêpny
dzieñ do Pa³acu Biskupiego.
Bp Józef ¯yciñski, jakby nie by³o ordynariusz wa¿nej
diecezji, kontrastowa³ z wystrojem rezydencji. Podobnie,
jak swego czasu abp Karol
Wojty³a ubiera³ siê w prost¹
ksiê¿owsk¹ sutannê bez ¿adnych upiêkszeñ. Ale nie tym
tylko zaskoczy³ goœci.
Ksi¹dz Józef ¯yciñski –
profesor dr habilitowany filo-

zofii i teologii nale¿a³ do niepokornych ksiê¿y, sprawiaj¹cych k³opoty episkopatowi w
okresie PRL. Uwa¿a³ bowiem,
¿e obowi¹zkiem ksiêdza jest
g³oszenie prawdy nawet wtedy, gdy psuje to „dobre stosunki” pomiêdzy pañstwem i Koœcio³em. Ostro¿ny ówczesny
Prymas nie by³ tym zachwycony, ale ksi¹dz profesor mia³
poparcie Jana Paw³a II, z którym prywatnie siê przyjaŸni³ i
który mianowa³ go w 1990 biskupem ordynariuszem diecezji
tarnowskiej.
Ju¿ jako biskup, w Polsce ju¿ niepodleg³ej, Józef ¯yciñski wypowiedzia³ siê parokrotnie miêdzy innymi w Gazecie Wyborczej za dekomunizacj¹ i ukaraniem zbrodni komunistycznych.
Gdy zaproszono nas do
Pa³acu Biskupiego to po obfitym poczêstunku pierwsi zabrali g³os nasi koledzy z polonijnej prasy amerykañskiej i kanadyjskiej. Nawi¹zali naturalnie
do wypowiedzi biskupa na temat dekomunizacji. Proponowali, jak¹œ II-g¹ Norymbergê i
do¿ywotni¹ dyskryminacjê
wszystkich ludzi, którzy zajmowali jakiekolwiek stanowiska w
PRL (od so³tysów poczynaj¹c). Tych w gor¹cej wodzie k¹panych naszych kolegów spotka³o wielkie rozczarowanie. Biskup ¯yciñski wyt³umaczy³
bowiem co mia³ na myœli. Powiedzia³ mniej wiêcej tak: „Norymbergê – moi panowie – to
mo¿na robiæ wtedy, gdy siê kogoœ pobije w polu, a nie przekona przy stole, do którego by³o
siê zaproszonym. Ukaraæ nale¿y tych co pope³nili konkretne
zbrodnie. A wszystkim innym
nale¿y daæ szansê tak, jak to
zrobi³ Naczelnik Pi³sudski w
stosunku do oficerów armii zaborczych i urzêdników tej¿e administracji”. Po czym biskup
powiedzia³ nam, “¿e to w³aœnie
w Tarnowie wczeœniej ni¿ w Lublinie, Krakowie czy Warszawie
ukszta³towa³y siê w³adze polskie
i og³oszono niepodleg³oœæ” –
(cytujê z notatek).
Ks. Józef ¯yciñski by³
filozofem, habilitowa³ siê na
podstawie pracy o kosmologii
relatywistycznej. St¹d blisko do
fenomenologii i do ks. Józefa
Tischnera oraz Aleksandra
Or³owskiego. Gdy przedstawi³em siê i powiedzia³em, ¿e jestem ze Sztokholmu, Jego Ekselencja spyta³ mnie czy znam
profesora Or³owskiego, którego on pozna³ we Wroc³awiu na
zorganizowanym przez ksiêdza
Tischnera seminarium na temat
Husserla. Gdy powiedzia³em,
ze znam, kaza³ mi go serdecznie
pozdrowiæ. W rok póŸniej na
nastêpnym zjeŸdzie w Tarnowie pozdrowi³em Biskupa od
Or³owskiego i przekaza³em mu
prezent od Olka, jak¹œ ksi¹¿kê
w jêzyku niemieckim. W parê
lat póŸniej Ojciec Œwiêty awansowa³ biskupa ¯yciñskiego i
przeniós³ go do Lublina na Arcydiecezjê i mianowa³ Wielkim
Kanclerzem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Nominacja ta by³a konieczna, bo na
KUL-u Ÿle siê dzia³o.
Za³o¿ony u zarania II
Rzeczypospolitej Uniwersytet
Lubelski (od 1928 z przymiotnikiem katolicki) przetrwa³ jakoœ okupacjê i Polskê Ludow¹
z tym, ¿e w PRL-u ograniczono

mu dzia³alnoœæ i dodano konkurencjê. W Krakowie, w Warszawie czy w Poznaniu wystarczy³ jeden uniwersytet. W
„wielkim” Lublinie musia³y byæ
dwa. I naturalnie ten drugi podbiera³ KUL-owi wydzia³y. W
czasach komunistycznych KUL
odgrywa³ rolê nie do przecenienia. By³ schronieniem dla Ÿle
widzianych wyk³adowców i relegowanych po marcu 1968 studentów m.in. Adam Michnik
tam dokoñczy³ swoj¹ edukacjê.
Po przemianach w Polsce KUL
obsadzili zwi¹zani z ZChN-em
radyka³owie, którzy zmienili
charakter tej zas³u¿onej uczelni.
ZnaleŸli tam przytu³ek byli
koncesjonowani dzia³acze katolicy w rodzaju profesora Ryszarda Bendera by³ego pos³a
na Sejm PRL „wybierany” w
czasie stanu wojennego. Bender
by³ te¿ prezesem Klubu Inteligencji Katolickiej w Lublinie co
spowodowa³o usuniêcie tego
klubu z federacji KIK-ów i doprowadzi³o do jego likwidacji w
ramach uzdrawiania stosunków
w diecezji przez nowego arcypasterza.
Zmar³y Arcybiskup by³
tytanem pracy. Administrowanie „trudn¹” diecezj¹ nie przeszkodzi³o mu w pracy twórczej
i naukowej. Po za KUL-em wyk³ada³ w Papieskiej Akademii
Teologicznej w Krakowie a tak¿e za granic¹ w Berkeley, Oxfordzie, w Waszyngtonie i w Sydney. Wyda³ ponad 50 ksi¹¿ek
w ró¿nych jêzykach, napisa³
ponad 300 artyku³ów, które publikowa³ w Tygodniku Powszechnym i Gazecie Wyborczej.
Wspó³pracowa³ te¿ ze Znakiem, Wiêzi¹, Rzeczpospolit¹ i
Niedziel¹. W roku 2005 otrzyma³ Medal œw. Jerzego ustanowiony przez Tygodnik Powszechny po œmierci Jerzego Turowicza. A w roku 2007 Gazeta
Wyborcza og³osi³a go Cz³owiekiem Roku za: konsekwentn¹
obronê wartoœci ³adu demokratycznego i pluralizmu, oraz za
chrzeœcijañskie œwiadectwo humanizmu i tolerancji.
Jako jeden z najm³odszych wiekiem hierarchów by³
nadziej¹ polskiego koœcio³a. Sta³
u progu wielkiej kariery móg³
zostaæ Prymasem lub przewodnicz¹cym Episkopatu Polski.
Los chcia³ inaczej.
Uroczystoœci ¿a³obne
transmitowa³a telewizja pañstwowa. Mszê ¿a³obn¹ celebrowa³ kardyna³ Kazimierz Nycz,
który w kazaniu powiedzia³
m.in.: Ta œmieræ chce nam coœ
powiedzieæ....Wielcy wyprzedzaj¹ swoj¹ epokê... By³ to wielki
cz³owiek i znakomity uczony...
Kardyna³ przypomnia³ jeszcze
kalumnie, jakimi by³ zmar³y obrzucany przez mieni¹cych siê
katolikami – patriotami.
Piêkn¹ homili¹ po¿egna³
przyjaciela ksi¹dz Boniecki.
Prezydent Bronis³aw Komorowski udekorowa³ trumnê
Wielk¹ Wstêg¹ Orderu Polonia
Restituta i te¿ po¿egna³ Arcybiskupa dobrym s³owem. Biskupi zwi¹zani z Radiem Maryja i dzia³acze PiS-u zbojkotowali uroczystoœci pogrzebowe podkreœlaj¹c tym, ze podzia³y polityczne w Polsce siêgaj¹ ponad grób.
Ludomir
Garczyñski-G¹ssowski

The
Way
Back
Ksi¹¿ka S³awomira Rawicza D³ugi marsz ukaza³a siê
po raz pierwszy w po³owie lat
1950. po angielsku i niemal
równoczeœnie po szwedzku jako
Lang väg till frihet, w tlumaczeniu Margarety Nylander. W
nowym szwedzkim wydaniu z
roku 2005 pod zmienionym tytu³em Flykten fran Stalins läger, przek³ad przejrzano a ksi¹¿kê opatrzono wstêpem Kjella
Albina Abrahamssona. Pierwsze
wydanie polskie ukaza³o sie dopiero w r. 1993. Ju¿ wówczas,
jeœli nie wczeœniej, uczeni w piœmie poddawali w w¹tpliwoœæ
dokumentaln¹ sprawdzalnoœæ
opisanych tam wydarzeñ. Istotnie, ucieczki z Gu³agu zdarza³y
siê nieczêsto, wiêkszoœæ z nich
koñczy³a siê tragicznie, w czym
równie wielk¹ rolê co stra¿e i
sk³onna do donosów okoliczna
ludnoœæ, odgrywa³a bezlitosna
natura: ogromne odleg³oœci,
rzadkie zaludnienie, surowy klimat, trudnoœci w zdobywaniu
po¿ywienia.
¯adnej z wymienionych
przeszkód nie pomija ksi¹¿ka
ani jej aktualna filmowa adaptacja, podjêta przez australijskiego re¿ysera Petera Weira w filmie The way back. Tym niemniej wszystko koñczy siê dobrze, jeœli nie braæ pod uwagê,
¿e z oœmiu zbiegów do celu dociera po³owa. Pozostali gin¹ po
drodze z g³odu, pragnienia, wyczerpania. Nêka ich szkorbut,
mrozy w tajdze i upa³y na pustyni Gobi. Wydaje siê niepodobieñstwem, ¿e zbiegom uda³o siê
unikn¹æ kontaktu z sowieckimi
stra¿ami, poœcigu z obozu, a po
drodze spotykaj¹ tylko przyjaŸnie usposobionych koczowników w satelickiej wobec Sowietów Mongolii. Równie¿ podjêcie – mimo zimowej pory – i
dokonanie przeprawy przez Himalaje z Tybetu do Sikkimu
(Indie), odwrócon¹ tras¹ domarszu przedwojennych brytyjskich wypraw ewerestowskich –
zdaje siê graniczyæ z cudem.
Mimo tych zastrze¿eñ,
jeœli przyj¹æ regu³y gry i uznaæ
film Weira za obraz fikcyjnej,
wyobra¿onej choæ zbli¿onej do
faktów, egzotycznej przygody,
mo¿na go oceniæ jako kawa³
dobrze zrealizowanej filmowej
roboty, imponuj¹cy wizualnie
spektakl na tle natury. Doœæ logicznie wspó³producentem filmu jest (obok m.in. Polskiego
Instytutu Sztuki Filmowej)
amerykañski National Geographic a zdjêcia krêcono w Maroku, Australii i Bu³garii. Zadbano o autentyzm œrodowiska
Gu³agu (konsultantem by³a
Anne Applebaum), gdzie zrazu
przewa¿aj¹ jêzyki polski i rosyjski, dopiero póŸniej – choæ
nie w pe³ni – przechodz¹ce w
lingua franca wspó³czesnego kina – to jest angielski. Akcentem typowo polskim zdaje siê
równie¿ powracaj¹ce na zasadzie refrenu, oniryczne wyobra¿enie ganku rodzinnego domu
g³ównej postaci – Janusza.

Aleksander Kwiatkowski
The Way Back, 2010,
re¿. Peter Weir,
dystr. Scanbox Entertainment.

KRYSZTA£ ZA GAZ

Kryszta³y, butelki z alkoholem i drobne
prezenty mia³y przekonaæ eksperta Instytutu
Spraw Miêdzynarodowych w Sztokholmie,
Jakuba Œwiêcickiego do pisania pozytywnych
opinii na temat budowy gazoci¹gu pó³nocnego.
Mimo i¿ pochodz¹cy z Polski naukowiec nigdy
nie zajmowa³ siê bezpoœrednio analizami dla
szwedzkiego rz¹du, jego nazwisko by³o na liœcie
kontaktów ambasady rosyjskiej w Sztokholmie.
Polscy eksperci w Szwecji od samego pocz¹tku ostrzegali, ¿e budowa gazoci¹gu pó³nocnego stanowi niemal prywatny instrument w³adzy w rêkach W³adimira Putina, a decyzja o jego budowie nie ma nic
wspólnego z ekonomi¹, lecz jest
œciœle powi¹zana jest z polityk¹.
Jakub Œwiêcicki od samego pocz¹tku by³em bardzo
krytyczny wobec tego projektu, co zreszt¹ wyra¿a³ w publikacjach które siê ukazywa³y w
Szwecji. Uwa¿a zreszt¹, ¿e
szwedzcy decydenci równie¿
zdawali sobie sprawê z prawdziwych intencji Rosji i wiedzieli czym to grozi, miêdzy innymi militaryzacj¹ regionu ba³tyckiego, a Szwecja od dawna
chcia³a uczyniæ Ba³tyk „Morzem Pokoju”. Ale Szwecja to
kraj pragmatyczny i odwo³ywa³a siê do pragmatycznych mo¿liwoœci zastopowania albo opóŸnienia tego projektu.
Szwedzi stanêli wiêc
przed trudnym zadaniem. Jak
mówi jeden z czo³owych ekspertów w sprawach energetyki
w Szwecji, jednoczeœnie doskonale znaj¹cy Europê Wschodni¹,
Frigyes Reisch, dzisiaj emerytowany ju¿ docent na Królewskiej Politechnice w Sztokholmie, Rosjanom bardzo zale¿a³o
na przychylnym stanowisku
Szwedów w sprawie gazoci¹gu:
— Polityka energetyczna to nie
ulica jednokierunkowa. Rosjanie dostarczaj¹ Europie gaz i
ropê, wiêc przy negatywnej decyzji mogli okazaæ swoje niezadowolenie. A skutki tego mog³y
byæ dla Szwecji bolesne.

Rz¹d polski od pocz¹tku
wyra¿a³ swoje obiekcje w sprawie gazoci¹gu, ale nie zawsze
znajdywa³y one w Szwecji zrozumienie. Podczas konferencji
jaka odby³a siê wiele lat temu w
sztokholmskim Instytucie Badañ Miêdzynarodowych, z udzia³em (wówczas planowanego na ministra spraw zagranicznych) Paw³a Zalewskiego, polskie argumenty nie trafia³y do
przedstawicieli szwedzkich mediów. – To proste – t³umaczy
Jakub Œwiêcicki. – Polskie obiekcje s¹ oparte na historycznych
doœwiadczeniach i na emocjonalnej niechêci wobec Rosji. Tutaj w Szwecji emocjonalna niechêæ do Rosji jest jeszcze wiêksza ni¿ w Polsce. Przecie¿ nawet
niegrzeczne dzieci straszy siê tutaj, ¿e przyjdzie Rosjanin i... O
tym warto pamiêtaæ, ale tak¿e o
tym, ¿e Szwecja jest po prostu
pragmatyczna.

Zatem argumenty historyczne formu³owane przez Polskê w Sztokholmie nie trafia³y,
chocia¿ wszyscy zdawali sobie
sprawê, ¿e Rosja jest krajem
nieprzywidywalnym.
Mówi³ o tym kiedyœ,
znaj¹cy realia szwedzkie – wiele
lat temu pracuj¹cy w Sztokholmie fizyk Adam So³tan: —
Wszyscy zdaj¹ sobie sprawê, ¿e
Rosja to du¿y i potê¿ny kraj, zatem ka¿da forma dyktatu jest
mo¿liwa.
Mimo i¿ Jakub Œwiêcicki
nie mia³ bezpoœredniego wp³ywu na decyzje jakie w sprawie
gazoci¹gu mia³a podj¹æ Szwecja,
to znalaz³ siê w krêgu zainteresowania ambasady rosyjskiej w
Sztokholmie. — Myœlê, ¿e Ÿle
trafili. Nie mia³em ¿adnych tajnych informacji, ani wp³ywu na
rz¹d. Natomiast jeœli mieli bardzo d³ug¹ listê, to przede mn¹
by³o z pewnoœci¹ du¿o osób,
które mog³y wp³yn¹æ na szwedzk¹ decyzjê lub na atmosferê
wokó³ tej sprawy.
Najpierw jeden, póŸniej
dwóch pracowników ambasady
– okaza³o siê oficerów wywiadu
– próbowa³o go przekupiæ. —
Pocz¹tkowo myœla³em, ¿e bardziej ich interesuje Instytut
Spraw Miêdzynarodowych –
mówi Œwiêcicki. – Pytania jakie
mi zadawali by³y bardziej ogólne, nie dotyczy³y bezpoœrednio

mojej osoby, dotyczy³y polityki
miêdzynarodowej, Unii Europejskiej, regionu ba³tyckiego.
Mia³em wra¿enie, ¿e zadawali
mi takie pytania, ¿eby zrobiæ mi
przyjemnoœæ. Pewnego razy
przyszli obydwaj, jeden powiedzia³ ¿e koñczy misjê i wraca
do centrali w Moskwie i przyszed³ zaprezentowaæ drugiego.
Ten drugi zacz¹³ przychodziæ i
przynosi³ ze sob¹ jakieœ butelki,
kryszta³y. Ja siê zawsze wzbrania³em, pyta³em siê w Instytucie
jak to potraktowaæ, ale on zostawia³ na biurku i po prostu
wychodzi³.
Przedstawiali siê jako sekretarze ambasady rosyjskiej.
Œwiêcicki nie mia³ jednak z³udzeñ: stanowisko radcy by³o
tylko przykrywk¹ do ich
prawdziwej dzia³alnoœci. —
Wiedzia³em, ¿e pracuj¹ dla wywiadu i nie chodzi³o im o zainteresowanie sprawami miêdzynarodowymi – t³umaczy Jakub Œwiêcicki. – W pewnym momencie jeden z nich powiedzia³
mi, ¿e wraz a ambasadorem rosyjskim przeszli listê osób z którymi nale¿y skontaktowaæ siê w
Szwecji i na tej liœcie ja siê znalaz³em. Widocznie mieli bardzo
du¿y bud¿et i kontaktowali siê z
wieloma osobami. Pos¹dzam,
¿e chodzi³o im o jakieœ d³ugofalowe powi¹zanie ludzi, po to
aby wp³ywaæ na opinie, które
póŸniej mog³y mieæ znaczenie

przy podejmowaniu decyzji w
sprawie gazoci¹gu. W tym czasie Szwecja mia³a daæ swoj¹ opiniê w tej sprawie, czyli oczekiwano, ¿e nie wyrazi sprzeciwu
wobec plan budowy gazoci¹gu
na dnie Ba³tyku.
Opisywan¹ sprawê ujawni³y niedawno szwedzkie
dzienniki, a nabra³a ona rumieñców po publikacji Wikileaks udowadniaj¹cej, ¿e sprawa
gazoci¹gu by³a/jest przede
wszystkim elementem polityki
Rosji wobec Europy. Gazoci¹g
Pó³nocny – pisa³ najwiêkszy
dziennik Dagens Nyheter –
mo¿na traktowaæ jako jeden z
elementów politycznego procesu, który by³ pomijany przez
nieodpowiedzialnoœæ szwedzkiej polityki.
Ale dzisiaj to ju¿ raczej
historia. Budowa gazoci¹gu
trwa, a Szwedzi udostêpnili budowniczym nawet jeden ze
swoich portów na wyspie Gotland, gdzie sk³adowane s¹ materia³y do budowy. (NGP)
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PSYCHOTERAPIA

ROMANA RYNIAK
Huvudstagatan 11
SOLNA
T: 08-278200

Lekarz
stomatolog

GABINET

Przystêpne
ceny

dr Krzysztof
Wróblewski
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

HIGIENISTKA
DENTYSTYCZNA
Joanna Pawlowski

TUNNLANDSV. 93 BV
T-Brommaplan

AKUT MOTTAGNING 24H

dr Dorota Leœniewska-Lind

(T-bana Tekniska Högskolan)

DENTYSTYCZNY

0762 175 185
0707 555 810

Gabinet
dentystyczny

Ajour Psyche Center AB
Lill-Jans Plan 3
Stockholm

(Leg. tandhygienist)

Leczenie chorób
przyzêbia (paradontoza),
usuwanie kamienia
nazêbnego, wybielanie,
przegl¹d oraz RTG zêbów

Isabella
Tornberg Papanicolaou
Leg. psycholog
Leg psychoterapeuta

www.psyche.se
Terapia indywidualna, rodzinna i par

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

Jungfrugatan 20 nb
114 44 Stockholm
T-Östermalmstorg
T: 08-661 78 55
Mob: 0704 16 37 96

BEZP£ATNY PARKING!

Kontorstjänst
DENTYSTA

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

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

Klinika w centrum
miasta - Slussen

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

T: 08-27 25 70

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

www.eurotandkliniken.se

T-bana
Tekniska
Högskolan

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

• zak³adanie dzia³alnoœci
• pisanie ofert dla klientów
• fakturowanie
• Rot avdrag
Lucyna Tryscien
076 205 21 54

Podobno najtaniej w Sztokholmie

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

Stockholms
Sprakskolan

Twoje
dziecko
zas³uguje
na dobr¹
szko³ê!
Förskolan Butterfly
(Przedszkole) Ragsved
Askersundsgatan 6
124 67 Bandhagen
Förestandare:
Angelika El Mouselhi
tel: 08-6472570
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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
Anna Mikulak 0735 428 080
Stockholms Sprakskola
Skolgränd 8 hus C
124 65 Bandhagen
tel: 08-6058070

www.stockholmssprakskola.org

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

08-640 52 54

*

rok za³. 1985!!!

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 r ynku 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!

Zmieniamy olej i klocki
hamulcowe
Sezonowe
przechowywanie kó³
Ustawianie geometri kó³
Opony letnie i zimowe
(nowe i u¿ywane)
Felgi aluminiowe
pon-pi¹t 8-18
sobota 10-16

BIRKA
BILELEKTRONIK
SERVICE
Sztokholm
Birkagatan 20

T: 08-341568

Tel: 08-33 58 51

Norra Stationsg. 117

birka.bilelektronik@telia.com
pon. - pi¹t. 9-18 (lunch 13-14)

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

INTERNISTA
GINEKOLOG
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)
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Nadaktywny, czy
po prostu agent?
dok. zes tr. 7

Nadaktywny
Nowak by³ w tym czasie
postaci¹ aktywn¹ w œrodowisku emigracyjnym. Jak wspomina Halina Goldfarb, która
by³a w tym czasie zwi¹zana z
Biurem Informacyjnym „Solidarnoœci” w Sztokholmie, Ryszard Nowak przychodzi³ czasami do Biura, tak jak wiele osób
w tych czasach. – Pamiêtam,
¿e by³ bardzo pozytywny i chcia³
pomagaæ.
W tym czasie jego obecnoœæ w wielu œrodowiskach emigracyjnych nie budzi³a podejrzeñ. „Wszyscy” siê znali, „wszyscy wszystkim” zmuszeni byli
ufaæ. Chocia¿ wszyscy mieli
œwiadomoœæ, ¿e “czuje oko”
ambasady i konsulatu czuwa, a
wœród paru tysiêcy nowych
osób, które pojawi³y siê w
Szwecji, musieli pojawiæ siê
tak¿e wspó³pracownicy SB.
Zreszt¹, jak pisaliœmy w NGP
(“Scenariusz zdrady”, nr 13/
2005), nie brakowa³o ich tak¿e
wczeœniej, w okresie “przed Solidarnoœci¹”. (Artyku³ jest dostêpny na naszej stronie internetowej www.polonica.se)

Sztokholm, 1983 rok. Demonstracja
poparcia Solidarnoœci. W³adys³aw
Nowik i Zygmunt Kraczkowski

Z relacji, które zebraliœmy wynika, ¿e dzisiejsza ocena ówczesnej aktywnoœci Ryszarda Nowaka w Sztokholmie,
jest ju¿ formu³owana w oparciu
o dzisiejsz¹ wiedzê na temat
jego roli w œrodowisku opozycyjnym w Polsce. Wówczas
nikt niczego nie podejrzewa³.
Adolf Szutkiewicz, wczeœniej
internowany dzia³acz „Solidarnoœci”, który w Szwecji mieszka od 1983 roku, wspomina, ¿e
pozna³ Nowaka u innego dzia³acza Solidarnoœci, Jana Andrzejewskiego. Zreszt¹ Nowak utrzymywa³ kontakty z
innymi dzia³aczami jak Zygmunt Barczyk, Radomir Nowakowski czy Adam Wycichowski. Nie wspominaj¹c o
jego kontaktach z dzia³aczami
emigracyjnymi, chocia¿by z
Norbertem ¯ab¹ i Zofi¹ Stadfors.
— Pozna³em go w 1986
roku – relecjonuje wspomniany
ju¿ wczeœniej Maciej Klich. –
W lecie spotkaliœmy siê pracuj¹c
przy jakiœ robotach na czarno.
Zgadaliœmy siê, ¿e mamy trochê
wspólnego, bo i ja i on studiowaliœmy architekturê, zajmowaliœmy siê grafik¹ i reklam¹, choæ
14
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on mia³ ju¿ dobrze prosperuj¹c¹
firmê i podnajmowa³ lokal w
Solnej. £¹czy³a nas równie¿
dzia³alnoœæ opozycyjna, tak jak
opowiada³ – a nie mia³em podstaw aby mu nie wierzyæ. Przedstawia³ siê jako jeden z dzia³aczy
KPN na Pomorzu, prominentny
dzia³acz RMP i uchodŸca polityczny. W latach 1987-1992 wspó³pracowaliœmy razem w jego firmie. Najpierw w Solnej, gdzie
podnajmowa³ lokal w szwedzkiej firmie reklamowej, potem
wspólnie wynajêliœmy lokal w
Farsta Strand, kiedy przeprowadzi³ siê do zakupionego szeregowca w Farsta-Larsbuda, a
w koñcu w zakupionym przez
niego lokalu w Björkhagen.
Jak mówi¹ jego dawni
znajomi, jedyne œrodowisko,
które Nowak stara³ siê omijaæ,
to jego znajomi z czasów „konspiracyjnych” w Polsce. – W
Sztokholmie niespecjalnie zabiega³ o podtrzymanie znajomoœci ze swoimi kolegami ze Szczecina poza okresem wspó³pracy
przy robieniu gazety “S³owo
Sztokholmskie” – relecjonuje
Jerzy Sychut. – Zachowywa³
siê troszkê nienaturalnie, ale
t³umaczy³em to wp³ywem œrodowiska emigracji, albo czym innym.
Maciej Klich uzupe³nia
tê relacjê w sposób nastêpuj¹cy:
– Dziwnym trafem, czego wtedy
nie dostrzeg³em, (Nowak) nie utrzymywa³ kontaktów z Jurkiem
Sychutem, przebywaj¹cym na
emigracji w Sztokholmie, by³ym
szefem IV obszaru KPN w
Szczecinie. Ja by³em równie¿
cz³onkiem KPN obszaru VI w
Katowicach od 1981 roku. Równie¿ jak przyjecha³ do Sztokholmu Leszek Moczulski z Majk¹ (wrzesieñ lub paŸdziernik
1990 roku), gdzie mieli parê
spotkañ z Poloni¹, m.in. w
OPON-ie, a równie¿ goœcili u
mnie w domu, nie bra³ udzia³u
w tych spotkaniach, pomimo ¿e
informowa³em go o nich i by³
przeze mnie zapraszany. Wymawia³ siê wtedy jakimiœ pokrêtnymi wymówkami. Wiadomo teraz, ¿e oni ju¿ wtedy mieli podejrzenia i wiedzieli o jego roli w
rozbiciu struktur w Polsce. Jakoœ dziwnie, nigdy nie zauwa¿y³em czegoœ co dawa³oby mi
podstawy do podejrzewania go
o rolê jakiegoœ tajnego wspó³pracownika. Zreszt¹ jakoœ nigdy, jak sobie teraz przypominam, nie podejmowaliœmy tematów jego dzia³alnoœci w Polsce i w Szwecji, on siê nie wygadywa³, a ja siê nie pyta³em.
Mieliœmy wtedy inne sprawy,
które nas ³¹czy³y.
Jeszcze kilka lat temu
Nowak pojawia³ siê na spokaniach dla Polonii, ale coraz
rzadziej. Od kilku lat prowadzi
portal internetowy Szwecja.net
i firmê reklamow¹. Mieszka niedaleko Sztokholmu. Po ujawnieniu jego wspó³pracy jako Tajnego Wspó³pracownika ze
S³u¿b¹ Bezpieczeñstwa nie zamilk³ zupe³nie, czasami publikuje swoje polityczne rysunki
satyryczne w ultraprawico-

wym portalu WirtualnaPolonia.com. – Najpierw dowiedzia³em siê, ¿e inny bliski kolega
zdecydowa³ siê wspó³pracowaæ
z SB i to by dla mnie szok. – pisze w liœcie do NGP Jerzy Sychut. – Podobno nie donosi³,
lecz mia³ wiele okazji wyt³umaczyæ siê z tego. Bywa³ u mnie w
Sztokholmie, pomaga³em mu
finansowo... Dlatego wiadomoœci o tym, ¿e Nowak donosi³ ju¿
nie mog³a mnie zaskoczyæ. Wyjaœni³a dlaczego nie uda³o siê
dokonaæ niektórych przedsiêwziêæ i os³abi³a efekty naszej
dzia³alnoœci. Kilka razy uda³o
mi siê zrobiæ coœ bez wiedzy Nowaka i sprawy zakoñczy³y siê
sukcesem. Uwa¿a³em wówczas,
¿e mia³em wiêcej szczêœcia. Rozumiem teraz, ¿e wyrwa³em siê
z pod kontroli i to by³o przyczyn¹ donosów, których efektem
by³o moje uwiêzienie. Winien mi
jest pó³ roku, które spêdzi³em w
wiêzieniu podczas tzw. “Karnawa³u Solidarnoœci”.

telickiego. Przecie¿ – jak pisaliœmy w poprzednim odcinku
tego artyku³u – przed jego sfingowan¹ ucieczk¹ z Polski podpisa³ 16 grudnia 1980 roku zobowi¹zanie do wspó³pracy z
wywiadem PRL. W jego szkolenie zaanga¿owany by³ Petelicki.
Historia wspó³pracy Ryszarda Nowaka jako TW wyp³ynê³a dopiero w 2009 roku.
Ale on sam móg³ czuæ niepokój
ju¿ w chwili, gdy w 1998 roku
uchwalono w Polsce ustawê o
powo³aniu Instytutu Pamiêci
Narodowej, a w 2004 roku opublikowano tzw Listê Wildsteina. Widnia³o na niej nazwisko
Nowaka (oczywiœcie wœród kilkunastu innych brzmi¹cych tak

Nomen omen na terenie Szwecji ju¿ wczeœniej pod podobnym
pseudonimem „Grey” dzia³a³ jako agent bezpieki ks. biskup Stanis³aw Wielgus. Od 1967 roku
do co najmniej 1980 by³ agentem
lubelskiej SB i wywiadu PRL. W
drugiej po³owie lat 70-tych przebywa³ czasowo w Szwecji i
kontaktowa³ siê z œrodowiskami
emigracyjnymi. Sprawa Greya
by³a g³oœna cztery lata temu,
opisywaliœmy j¹ w NGP w 2007
roku.

1.

Genera³ S³awomir Petelicki
(rocznik 1946) przeszed³ niezwyk³¹ „metamorfozê”. Przez
21 lat pracowa³ w wywiadzie
PRL (m.in. by³ odpowiedzialny
za kontrwywiad zagraniczny,
nadzorowa³ rozpracowywanie
pisarza Leopolda Tyrmanda), a
2.

Podejrzenia pozostan¹
Niemal wszyscy którzy
mieli z Ryszardem Nowakiem
kontakty w latach 80-tych podkreœlaj¹ jego nadzwyczajn¹ aktywnoœæ w œrodowisku sztokholmskim. Adolf Szutkiewicz
mówi nawet o „nadaktywnoœci”. Bywa³ goœciem w wielu
domach osób odgrywaj¹cych w
tych czasach wa¿n¹ rolê wœród
emigracji. Mia³ wiêc dostêp do
czêsto poufnych informacji,
które mog³y mieæ znaczenie dla
s³u¿b PRL zajmuj¹cych siê inwigilowaniem tutejszego œrodowiska. Tym bardziej, ¿e chodzi³o nie tylko o star¹ emigracjê,
ale tak¿e dzia³aczy Solidarnoœci
i opozycji, którzy w Szwecji
uzyskali azyl polityczny. Spora
czêœæ z nich nadal aktywnie
pomaga³a podziemiu w Polsce.
Czy Nowak korzysta³ z
tej wiedzy na szkodê œrodowiska? Tego nie mo¿na na razie
dowieœæ. Ale jego zachowanie,
zw³aszcza, gdy weŸmie pod
uwagê jego dzia³alnoœæ w Polsce,
budzi podejrzenia. Tak samo jak
podejrzenia budzi dziwna zbie¿noœæ jego pobytu w Szwecji z
pobytem na placówce dyplomatycznej kpt. S³awomira Pe-

Oferujemy kompleksowe
wykonawstwo w zakresie budowy
ŶŽǁǇĐŚŝƌĞŵŽŶƚſǁŝƐƚŶŝĞũČĐǇĐŚ
instalacji

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

samo, w tym szeœæ osób oznaczonych jako TW).
– Mocno zdziwi³em siê
reakcji ¿ony Nowaka, gdy bodaj
w 1998 roku kilka razy odwiedzi³em ich w domu – wspomina
Jerzy Sychut. – Wydawali siê
normalnym ma³¿eñstwem, lecz
w pewnym momencie ¿ona zabra³a córki i opuœci³a Nowaka.
Odnios³em wra¿enie, ¿e w jakiœ
sposób moje wizyty mia³y z tym
zwi¹zek. Zapewne wiedzia³a o
podwójnym ¿yciu Nowaka i
chcia³a to naprawiæ, chocia¿by
przez przyznanie siê Nowaka jeszcze przed znalezieniem dokumentów przez pracowników
IPN.
opr. Tadeusz Nowakowski

w wolnej Polsce sta³ siê organizatorem jednostki wojskowej
GROM, by³ tak¿e w 1996 roku
pe³nomocnikiem premiera W³odzimierza Cimoszewicza (SLD)
do walki z przestêpczoœci¹ zorganizowan¹. Czêsto wystêpuje jako „autorytet” w programach telewizyjnych. Ostatnio
wspar³ inicjatywê Polska Jest
Najwa¿niejsza, a pojawi³y siê
spekulacje, ¿e mo¿e doradzaæ
nowemu ugrupowaniu w sprawach bezpieczeñstwa i ochrony infrastruktury.

Przed napisaniem artyku³u
kilkakrotnie kontaktowaliœmy siê
z Ryszardem Nowakiem,
prosz¹c o spotkanie i wywiad.
Nie zdecydowa³ siê jednak
na rozmowê.

Co? Gdzie? Kiedy?

OG£OSZENIA
DROBNE
KOBIETA z wy¿szym
wykszta³ceniem, lat 71, pozna
m³odszego Pana 60-65 lat.
Ty powinieneœ mieæ równie¿
ukoñczone wy¿sze studia.
T: 0733 13 31

KONKURS POLSKA w EUROPIE
W tym roku 1 lipca Polska obejmuje Przewodnictwo
w Radzie Unii Europejskiej. Zwi¹zek Nauczycieli Polskich
w Szwecji chc¹c upamiêtniæ to wydarzenie og³asza KONKURS
pt. POLSKA w EUROPIE.
Konkurs jest adresowany do m³odzie¿y uczêszczaj¹cej
do wy¿szych klas szko³y podstawowej i liceum.

SZUKAM pracy, remontowobudowalne. Prawo jazdy BC
T: 0737 042 550

Organizator: Zwi¹zek Nauczycieli Polskich w Szwecji

SZUKAM nauczyciela Rejki
T: 0739 740 685

Honorowy patronat sprawuje: Pan Radomir Wojciechowski –
Radca Minister, Kierownik Wydzia³u Konsularnego Ambasady RP
w Sztokholmie

POZNAM mi³e panie, które
chcia³byby chodziæ wspólnie
na basen
T: 0739 740 685

Warunki konkursu:
* w konkursie mo¿e braæ udzia³ m³odzie¿ w wieku od 13 do 19 lat
mieszkaj¹ca w Szwecji * prace indywidualne lub zbiorowe
(maksymalna liczba uczestników pracy zbiorowej - 3 osoby)
- kategorie wiekowe: 13-15 lat, 16-19 lat
Proponowane tematy do wyboru:

POSZUKUJÊ Zdzis³awa,
ojca Andrzeja, zamieszka³ego
w Akalla. Piotr
T: 0737 722 406

Miejsce Polski w Europie. Aspekt historyczny lub wspó³czesny.
Jak zrealizowaæ temat? Uczeñ w kilkustronicowym eseju pokazuje
drogê Polski do Unii Europejskiej w XX wieku.
Uczeñ w kilkustronicowym eseju pos³uguj¹c siê wybranymi
faktami historycznymi uzasadnia dlaczego Polska zawsze
zajmowa³a wa¿ne miejsce w Europie.
Moja wizja przysz³oœci Polski. Uczeñ w dowolnej formie
literackiej: opowiadania, eseju albo formie wierszowanej opisuje
jak Polska zmieni siê w ci¹gu najbli¿szych lat, dekad, wieków...
To mo¿e byæ nie tylko prawdopodobna, ale i zupe³nie
zwariowana i zabawna wizja Polski....
Mam pomys³ dla Pana Prezydenta B. Komorowskiego
jak zareklamowaæ Polskê. Prace graficzne i has³a reklamowe.
Uczeñ przygotowuje has³o, krótki tekst reklamuj¹cy Polskê,
plakat, spot reklamowy.... inne formy mile widziane. W tym
zadaniu przyda siê odrobina humoru i pomys³owoœci.
Termin nadsy³ania prac up³ywa – 30 maja 2011

GLAZURNIK z 7-letnim
doœwiadczeniem
podejmie pracê
T: 0762 406 161
POKÓJ z oddzielnym
wejœciem dla 2 osób wynajmê
Haninge/Brandbergen
T: 0704 857 807
STOLARZ-CIEŒLA
szuka pracy
T: 0735 745 315
Og³oszenia drobne,
prywatne publikujemy
bezp³atnie.
Wyœlij smsa:
073 98 53 615

Wiêcej informacji i kontakt: Hanna Jakowlew
hanna.jakowlew@telia.com

KONKURS RECYTATORSKI
KONGRES POLAKÓW
W SZWECJI i
RADA UCHOD¯STWA
POLSKIEGO OPON

Zwi¹zek Nauczycieli Polskich w Szwecji og³asza konkurs
recytatorski z okazji setnej rocznicy urodzin
Czes³awa Mi³osza.
Rok Czes³awa Mi³osza zosta³ og³oszony przez Sejm RP
z okazji przypadaj¹cej w roku 2011 setnej rocznicy
urodzin wybitnego polskiego pisarza i poety.

zapraszaj¹ na lekcje
jêzyka szwedzkiego

Konkurs adresowany jest do uczniów szkó³ podstawowych,
klasy 6-9 oraz do uczniów szkó³ gimnazjalnych, klasy 1-3.

dla pocz¹tkuj¹cych i
zaawansowanych,
w ma³ych grupach

Celem konkursu jest zapoznanie polskiej m³odzie¿y mieszkaj¹cej
w Szwecji z twórczoœci¹ Czes³awa Mi³osza oraz przybli¿enie
sylwetki poety.

prowadzonych przez
osobê tu wykszta³con¹

Czas trwania konkursu od 15 marca do 15 maja 2011 roku.
Zadaniem uczestników konkursu jest wyrecytowanie wybranego
utworu poetyckiego lub fragmentu prozy Czes³awa Mi³osza
(z pamiêci). Wybrany utwór nale¿y zarejestrowaæ za pomoc¹
kamery, aparatu fotograficznego lub telefonu komórkowego i
przes³aæ na adres Zwi¹zku Nauczycieli Polskich w Szwecji.
nauczyciele.pl.se@gmail.com
W nagraniu nale¿y podaæ tytu³ utworu, imiê, nazwisko
i wiek osoby recytuj¹cej oraz szko³ê, do której uczêszcza uczeñ,
a tak¿e nazwisko nauczyciela lub opiekuna.

Zg³oszenia:
0732 - 55 92 40

Wydawca/utgivare:
Polonica Förlag
Adres pocztowy/adress:
Box 129, 146 22 Tullinge
(Szwecja/Sverige)
Telefon: +46-8-778 53 09
Og³oszenia: 073-98 53 615
E-post:

Nagrody zostan¹ przyznane w dwóch kategoriach wiekowych:
uczniom szko³y podstawowej z klas 6-9 oraz uczniom szkó³
gimnazjalnych dwóch klasy 1-3. W ka¿dej z tych kategorii
zostanie przyznane 1, 2 i 3 miejsce. Laureaci otrzymaj¹
atrakcyjne nagrody. O szczegó³ach poinformujemy wkrótce.

polonica@polonica.se

Patronami konkursu s¹ Radomir Wojciechowski, Kierownik
Wydzia³u Konsularnego Ambasady RP w Sztokholmie oraz
Zwi¹zek Nauczycieli Polskich w Szwecji.
Zachêcamy do udzia³u w konkursie i ¿yczymy powodzenia!!!

GABINET PSYCHIATRYCZNY w NACKA

W przypadku nasuwaj¹cych siê pytañ i w¹tpliwoœci prosimy
o przesy³anie mejli na adres skrzynki Zwi¹zku Nauczycieli
Polskich w Szwecji.

Lekarz psychiatra
Mariola Cierzniak

nauczyciele.pl.se@gmail.com
z dopiskiem: ”konkurs recytatorski”
Organizatorzy:
Beata Kamiñska
Renata Pardieu

pomoc terapeutyczna w chorobie:
depresyjnej, nerwicowej, z objawami
zwi¹zanymi ze stresem, kryzysem,
problemami w relacjach, stanami
lêkowymi, itp.

www.skogsviolens.se

Informacja, zamawianie czasu
pi¹tki od 12 do 13
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