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Nazwa Zwiàzek Patriotów Polskich kojarzy si´ zwykle z powsta∏à w Moskwie
wiosnà 1943 r. organizacjà polskich komunistów, którzy z Wandà Wasilewskà
i Alfredem Lampe na czele realizowali strategi´ Stalina, szykujàcego fasadowe
oÊrodki w∏adzy dla zajmowanych przez Armi´ Czerwonà krajów europejskich1.
Zwiàzek ten stanowi∏ propagandowe zaplecze dla ZSRR, poszerzajàcego zasi´g
swoich wp∏ywów pod has∏em walki narodowowyzwoleƒczej. Zwiàzek Patriotów
Polskich w Szwecji natomiast dzia∏a∏ w kraju neutralnym, realizujàc sowieckie ce-
le propagandowe na skal´ lokalnà. Stara∏ si´ oddzia∏ywaç na Êrodowisko polskich
uchodêców oraz szwedzkie kr´gi opiniotwórcze. Dzia∏alnoÊç ZPP w Szwecji zo-
sta∏a ju˝ przed laty opisana przez jego g∏ównego aktywist´ – Jerzego Paƒskiego
(ur. 1 wrzeÊnia 1910 r.), który nie by∏ zainteresowany wiernym odtworzeniem
wszystkich zdarzeƒ, zatem uczyni∏ to w sposób nieszczery i wielce korzystny dla
siebie2. W niedawno wydanej monografii Andrzeja Nilsa Uggli o Polakach
w Szwecji w latach drugiej wojny Êwiatowej w zwi´z∏y sposób omówiono dzia∏al-
noÊç Zwiàzku, ale na podstawie materia∏ów dost´pnych w po∏owie lat dziewi´ç-
dziesiàtych3. Niniejszy tekst jest krytycznà analizà obszernej relacji Paƒskiego oraz
uzupe∏nieniem ustaleƒ Uggli – na podstawie konfrontowanych ze sobà êróde∏ roz-
maitej proweniencji: dokumentów zgromadzonych w Archiwum Akt Nowych
w zespole Zwiàzek Patriotów Polskich w Szwecji, wytworzonych przez t´ organi-
zacj´ (dla Uggli jeszcze niedost´pnych), raportów polskiego wywiadu z lat wojny
oraz sprawozdaƒ sporzàdzanych przez Poselstwo RP w Sztokholmie. 

Poczàtki dzia∏alnoÊci Jerzego Paƒskiego w Szwecji si´gajà wrzeÊnia 1939 r.
Kiedy wybuch∏a wojna, w portach szwedzkich znajdowa∏o si´ osiem polskich
statków handlowych oraz siedem kutrów rybackich. W drugiej po∏owie wrzeÊnia
cz´Êç marynarzy postanowi∏a zdezerterowaç i zejÊç na làd4. Wi´kszoÊç zg∏osi∏a si´

1 I Zjazd Zwiàzku Patriotów Polskich odby∏ si´ w Moskwie 9–10 VI 1943 r. O genezie i roli ZPP
w polityce zagranicznej Stalina zob. R.C. Raack, Polska i Europa w planach Stalina, Warszawa 1997,
s. 85–87; K. Kersten, Narodziny systemu w∏adzy 1943–1948, Poznaƒ 1990, s. 17–18; J. Âlusarczyk,
Stosunki polsko-sowieckie 1939–1945, Warszawa 1993, s. 207–210; H. Bartoszewicz, Polityka
Zwiàzku Sowieckiego wobec paƒstw Europy Ârodkowo-Wschodniej w latach 1944–1948, Warszawa
1999, s. 24–25.
2 J. Paƒski, Zwiàzek Patriotów Polskich w Szwecji, „Z pola walki” 1964, nr 4, s. 175–184; idem,
Wachta lewej burty, Gdynia 1965. Warto zwróciç uwag´, ˝e podane wy˝ej publikacje, choç ukaza-
∏y si´ niemal w tym samym czasie, ró˝nià si´ pod wzgl´dem informacji podawanych przez autora.
3 A.N. Uggla, Polacy w Szwecji w latach II wojny Êwiatowej, Gdaƒsk 1997, s. 167–179.
4 Nie jest do koƒca jasne, jak wielu marynarzy zdezerterowa∏o. W literaturze podaje si´, i˝ by∏y to
„liczne dezercje” lub ˝e zbieg∏o „ponad 40 marynarzy i 1 oficer” (J.K. Sawicki, Pod flagà komodora,
Gdaƒsk 1992, s. 72–73; idem, Polska Marynarka Handlowa (1939–1945), t. 1, Gdynia 1991, s. 35). 
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po pomoc do w∏adz sowieckich5 bàdê niemieckich6. Niektórzy postanowili na
w∏asnà r´k´ pozostaç w neutralnej Szwecji. WÊród nich znalaz∏ si´ drugi oficer
ze statku „Chorzów”, zacumowanego w Göteborgu, Jerzy Paƒski, który w swych
wspomnieniach t∏umaczy, ˝e motywem dezercji by∏ jego negatywny stosunek do
rzàdu polskiego na emigracji i komunistyczne przekonania7. Po zawarciu paktu
Ribbentrop – Mo∏otow komuniÊci w ca∏ej Europie stracili ideologiczne wsparcie
z Moskwy w walce politycznej z hitlerowcami. Dla nich wojna z Hitlerem nie by-
∏a „wojnà sprawiedliwà”, chocia˝ Paƒski twierdzi we wspomnieniach, ˝e wierzy∏,
i˝ to si´ musi zmieniç: „Stanowisko partii uwa˝aliÊmy za przejÊciowe, taktyczne.
Trudno by∏o wyobraziç sobie koegzystencj´ z faszyzmem. Pr´dzej czy póêniej
musia∏a nadejÊç chwila zbrojnej rozprawy, a wtedy wyzwolenie Polski w sojuszu
ze Zwiàzkiem Radzieckim wydawa∏o si´ nieuniknione [...]. UfaliÊmy polityce le-
wicy robotniczej i wierzyliÊmy, ˝e w ostatecznym rezultacie co b´dzie dobre dla
mi´dzynarodowego ruchu robotniczego, b´dzie korzystne równie˝ dla Polski”8. 

Grupa marynarzy z Paƒskim na czele zg∏osi∏a si´ na policj´, aby otrzymaç sta-
tus uchodêcy. Paƒski utrzymuje, ˝e od poczàtku nawiàzali oni kontakty z miej-
scowymi komunistami. W∏adze szwedzkie podj´∏y decyzj´ o deportacji Polaków
bez prawa powrotu do Szwecji9, ale wykonanie jej wstrzymano ze wzgl´du na sy-
tuacj´ wojennà i okupacj´ Polski. Marynarze zostali osadzeni w areszcie, a na
wiosn´ 1940 r. przeniesieni do obozu dla cudzoziemców w Lˆngmora, w pro-
wincji Dalarna. Paƒski jeszcze w tym samym roku zosta∏ zwolniony pod warun-
kiem podj´cia pracy na jednym ze szwedzkich statków. Musia∏ regularnie meldo-
waç si´ na policji. Poczàtkowo p∏ywa∏ na tankowcu na pó∏nocnym Ba∏tyku. Gdy
statek zosta∏ storpedowany, postanowi∏ zatrudniç si´ jako drwal. W 1941 r. zo-
sta∏ z kolei robotnikiem rolnym. W 1942 r. zapisa∏ si´ na kilkumiesi´czne kursy
dokszta∏cajàce dla robotników, zorganizowane w Uppsali. Po skoƒczeniu nauki,
sfinansowanej przez w∏adze szwedzkie, zosta∏ skierowany jako tokarz do fabryki
mebli w Mariestad. Kiedy jesienià 1943 r. wyjecha∏ do Sztokholmu, aby konty-
nuowaç nauk´, odnowi∏ kontakty ze znajomymi sobie marynarzami, pozna∏ te˝
innych polskich uchodêców. Nawiàza∏ kontakt z poselstwem sowieckim, ˝eby
zorientowaç si´ w mo˝liwoÊciach przedostania si´ do ZSRR10. Do Szwecji do-
chodzi∏y ju˝ informacje o utworzeniu w Moskwie Zwiàzku Patriotów Polskich.
Paƒski mia∏ ambicj´ zgromadzenia Polaków, którzy poparliby polskich komuni-
stów dzia∏ajàcych pod parasolem Stalina. Chcia∏ aktywnej grupie nadaç jakàÊ for-
m´ organizacyjnà, natomiast jej program mia∏y okreÊliç wskazówki z Moskwy
oraz bezpoÊredni patronat poselstwa sowieckiego. 

5 Idem, Pod flagà komodora..., s. 72: „Powo∏ujàc si´ na swojà przynale˝noÊç do ruchu komuni-
stycznego i narodowoÊç ukraiƒskà, zg∏osili si´ do placówki konsularnej ZSRR”. WÊród nich by∏ w´-
glarz ze statku „Wilno” Aleksy Bandura, póêniejszy dzia∏acz Zwiàzku Patriotów Polskich w Szwecji.
6 Zg∏aszajàcy si´ do placówki niemieckiej byli natychmiast wysy∏ani do Gdyni (ibidem, s. 73).
7 O okolicznoÊciach ucieczki Jerzego Paƒskiego ze statku zob. ibidem, s. 79–80.
8 J. Paƒski, Wachta lewej burty..., s. 39–40.
9 AAN, ZPP w Szwecji, 434/3, Wyciàg z protoko∏u Królewskiego Biura Spraw Socjalnych (Kungl.
Socialstyrelsen), 7 XII 1939 r., k. 18–19. WÊród przewidzianych do deportacji znaleêli si´: Jan
Hins, Augustyn Jeka, Austin Lorenc (tak w tekÊcie szwedzkim), Jerzy Paƒski, Jan Papuga, Sergiusz
Patejeruk.
10 J. Paƒski, Wachta lewej burty..., s. 136.
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W 1943 r., po zerwaniu stosunków polsko-sowieckich, a zw∏aszcza w 1944 r.,
kiedy po konferencji w Teheranie zacz´∏a si´ krystalizowaç przysz∏oÊç Polski pod
kontrolà Stalina, Paƒski sta∏ si´ osobà cennà zarówno dla personelu poselstwa so-
wieckiego w Sztokholmie, jak i komunistów polskich w Moskwie. Z jego grupy
mo˝na by∏o stworzyç coÊ w rodzaju przeciwwagi, przynajmniej w wymiarze pro-
pagandowym, dla przedstawicielstwa dyplomatycznego rzàdu polskiego na emi-
gracji. Poselstwo RP w Sztokholmie dzia∏a∏o nieprzerwanie przez ca∏à wojn´, kie-
rowane najpierw przez pos∏a Gustawa Potworowskiego, nast´pnie od 1943 r.
Henryka Sokolnickiego, który oficjalnie wyst´powa∏ w randze chargé d’affaires.
Tu˝ po wybuchu wojny Êrodowisko zwiàzane z poselstwem powo∏a∏o do ˝ycia
Polski Komitet Pomocy, którego zadaniem by∏a opieka nad uchodêcami. Stopnio-
wy wzrost liczby Polaków w Szwecji sk∏oni∏ rzàd w Londynie do utworzenia
w grudniu 1943 r. Delegatury Polskiej Opieki Spo∏ecznej pod kierownictwem
dzia∏acza Polskiej Partii Socjalistycznej Maurycego Karniola11. 

Wed∏ug relacji Paƒskiego komitet za∏o˝ycielski Zwiàzku Patriotów Polskich
w Szwecji powo∏ano w listopadzie 1943 r.12 W statucie wyznaczono g∏ówne za-
dania organizacji: prowadzenie wÊród cz∏onków pracy kulturalno-oÊwiatowej
w duchu patriotycznym i demokratycznym, nawiàzanie ∏àcznoÊci i wspó∏pracy
z podobnymi organizacjami za granicà oraz wzajemna pomoc. Cz∏onkiem orga-
nizacji móg∏ zostaç „ka˝dy Polak, który zgadza si´ ze statutem zwiàzku”. Wymo-
giem by∏o te˝ p∏acenie sk∏adek (1 korona miesi´cznie)13. W grudniu 1943 r. Paƒ-
ski mia∏ nawiàzaç kontakty z ZPP w Moskwie, a konkretnie z Zygmuntem
Modzelewskim, który by∏ w tym czasie szefem Oddzia∏u IV Sztabu 1. Korpusu
tworzàcego si´ polskiego wojska w ZSRR. Trzeba w tym miejscu zaznaczyç, ˝e
choç informacja ta brzmi prawdopodobnie, w zachowanej dokumentacji nie ma
Êladu ani po przyj´ciu jakichÊ form organizacyjnych przed sierpniem 1944 r.,
ani po kontaktach Paƒskiego z Moskwà przed paêdziernikiem 1944 r. Zapisy
statutowe, na które Paƒski powo∏uje si´ we wspomnieniach, sà identyczne jak
w statucie przyj´tym w sierpniu 1944 r. Nie mo˝na mieç jedynie wàtpliwoÊci,
˝e ju˝ w 1943 r. osoby z kr´gu Paƒskiego rozpocz´∏y agitacj´ w skupiskach pol-
skich w Szwecji. W lipcu 1943 r. dotar∏y do Domu Polskiego w Tranebergu na
przedmieÊciach Sztokholmu, gdzie pod finansowà opiekà Poselstwa RP przeby-
wa∏o w latach wojny przeci´tnie 30–50 polskich uchodêców. Na tle fatalnego
wy˝ywienia i wyposa˝enia placówki agitacja ZPP odnosi∏a sukces, ale pose∏
Henryk Sokolnicki bagatelizowa∏ spraw´, piszàc do ministra spraw zagranicz-
nych Tadeusza Romera: „O tym, by si´ mia∏ tam szerzyç komunizm lub intere-
sowa∏a si´ propaganda sowiecka, wiadomoÊci sà przeolbrzymione”14. Jednak
w∏aÊnie dom w Tranebergu Paƒski uzna∏ za swojà „bezpoÊrednià baz´ masowà”
i choç pierwsze próby zdobycia zwolenników by∏y nieudane, to – jak pisa∏

11 O dzia∏alnoÊci Karniola w Szwecji w czasie wojny zob. D. Urzyƒska, Polski ruch socjalistyczny na
obczyênie w latach 1939–1945, Poznaƒ 2000, s. 24–33. W marcu 1945 r. rzàd w Londynie przy-
zna∏ Karniolowi tytu∏ ministra pe∏nomocnego, przewidujàc rych∏à likwidacj´ placówki dyploma-
tycznej i ca∏kowite przej´cie opieki nad obywatelami polskimi przez Polskà Opiek´ Spo∏ecznà.
12 J. Paƒski, Wachta lewej burty..., s. 141.
13 AAN, ZPP w Szwecji, 434/1, Statut Zwiàzku Patriotów Polskich w Szwecji, k. 1. 
14 A.N. Uggla, Polacy w Szwecji..., s. 165.
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– „koledzy odwiedzajàcy dom uchodêców w Tranebergu zapewniali o zaintere-
sowaniu dla naszej inicjatywy”15. 

Ofensywa propagandowa rozwijana w Szwecji przez dyplomacj´ sowieckà
zwróci∏a uwag´ Poselstwa RP i zwiàzanych z nim oficerów polskiego wywiadu.
Co najmniej od poczàtku 1944 r. odnotowywano wzrost aktywnoÊci sowieckie-
go aparatu propagandowego. Zachowa∏a si´ notatka z lutego 1944 r., w której
nieznany autor (prawdopodobnie pracownik Poselstwa RP w Sztokholmie) pod-
kreÊla∏: „Zauwa˝yç si´ daje du˝y post´p propagandy sowieckiej i wzrost wp∏y-
wów sowieckich zarówno w prasie, jak wÊród szwedzkich form wydawniczo-
-ksi´garskich”16. D∏ugo nie zauwa˝ano jednak wspó∏pracy grupy Paƒskiego
z poselstwem sowieckim. Poczàtkowo dzia∏alnoÊç ZPP pozostawa∏a w gestii rad-
cy Michai∏a Wietrowa. Po 16 lipca przygotowaniami do wystàpienia na szerszym
forum kierowa∏ inny pracownik sowieckiej placówki dyplomatycznej o nazwisku
Siemionow. 

Prze∏om przyszed∏ wraz z powstaniem Polskiego Komitetu Wyzwolenia Naro-
dowego i og∏oszeniem jego manifestu w lipcu 1944 r. Teraz grupa Paƒskiego sku-
piona przy poselstwie sowieckim sta∏a si´ zagranicznà ekspozyturà tworzàcej si´
w Polsce nowej elity w∏adzy. W ÊciÊle tajnym piÊmie do MSZ pose∏ Sokolnicki,
powo∏ujàc si´ na informacje wywiadowcze, przewidywa∏, ˝e poselstwo sowiec-
kie powo∏a do ˝ycia fili´ PKWN. Prosi∏ jednoczeÊnie o informacje dotyczàce
obecnego stanu stosunków polsko-sowieckich, co, jak pisa∏, „jest niezb´dne dla
kontrakcji na tutejszym terenie”. Za konieczne uzna∏ powi´kszenie dotacji Mini-
sterstwa Opieki Spo∏ecznej dla uchodêców, poniewa˝ „zawieszenie wyp∏at u∏atwi
robot´ sowieckà”17. Kilka notatek szefa Oddzia∏u Informacyjno-Wywiadowczego
Sztabu Naczelnego Wodza p∏k. Stanis∏awa Gano w tej sprawie Êwiadczy o zain-
teresowaniu polskiego wywiadu rozwojem dzia∏alnoÊci ZPP w Szwecji.

Odtworzenie szczegó∏ów akcji organizacyjno-propagandowej Jerzego Paƒ-
skiego prowadzonej przy wsparciu sowieckich s∏u˝b dyplomatycznych w Szwecji
nie jest sprawà prostà, êród∏a podajà bowiem zasadniczo rozbie˝ne informacje.
Na pewno mo˝na si´ zgodziç z konkluzjà raportu polskiego wywiadu: „W sierp-
niu 1944 r. poselstwo sowieckie w Sztokholmie przystàpi∏o do organizowania
oddzia∏u Zwiàzku Patriotów Polskich w Szwecji”18. Na podstawie doniesieƒ wy-
wiadowczych ze Sztokholmu ustalono, ˝e 5 sierpnia 1944 r. w sali nale˝àcej do
centrali szwedzkich zwiàzków zawodowych (Landsorganisation) odby∏a si´ uro-
czysta inauguracja ZPP w Szwecji19, która okaza∏a si´ jednak nieudana z powo-
du ma∏ej frekwencji obywateli polskich. Strona sowiecka mia∏a obarczyç Paƒskie-
go odpowiedzialnoÊcià za s∏aby efekt propagandowy akcji i kompromitacj´.
Oskar˝ono go nawet o wyolbrzymianie swoich rzeczywistych wp∏ywów wÊród

15 J. Paƒski, Wachta lewej burty..., s. 136–137.
16 IPMS, A 9 VI 21/1, Poufna notatka „Wzrost wp∏ywów sowieckich w Szwecji”, 10 II 1944 r.
17 Ibidem, Pismo pos∏a Henryka Sokolnickiego do MSZ nr 85, odebrane 2 VIII 1944 r.
18 Ibidem, A 9E/26, Raport „Dzia∏alnoÊç Patriotów Polskich w Szwecji”, 9 II 1945 r.
19 W ostatnim zdaniu raportu podano znamiennà informacj´: „gdyby szwedzki zwiàzek zawodowy
[...] wiedzia∏, ˝e jest to robota sowiecka – nigdy by si´ nie zgodzi∏ na oddanie im do dyspozycji swej
sali” (ibidem, A XII 3/41, Notatka p∏k. Stanis∏awa Gano „Zebranie organizacyjne ZPP w Szwecji”,
13 IX 1944 r.).
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Polaków znajdujàcych si´ w Szwecji. Przygotowane legitymacje cz∏onkowskie
okaza∏y si´ niepotrzebne. Wywiad polski zidentyfikowa∏ materia∏ informacyjno-
-propagandowy jako t∏umaczenie biuletynów sowieckich og∏aszanych w Sztok-
holmie. Dzia∏acze ZPP wyjaÊniali absencj´ nag∏à niech´cià Polaków do ZSRR
w zwiàzku ze wstrzymaniem dzia∏aƒ wojennych na froncie po wybuchu powsta-
nia w Warszawie20.

Spraw´ dalszego funkcjonowania ZPP w Szwecji przejà∏ I sekretarz poselstwa
ZSRR Wasilij Razin. Pozostajàcy w kontakcie z dyplomatami sowieckimi Georg
Branting, znany dzia∏acz lewicowy i adwokat, syn wybitnego przywódcy socjal-
demokracji szwedzkiej Hjalmara Brantinga, radzi∏ przyciàgnàç do organizacji
osobistoÊci znane i powa˝ane przez Polaków. Prowadzono w tym celu rozmowy
m.in. z lektorem j´zyka polskiego na uniwersytecie w Sztokholmie Zbigniewem
Folejewskim. Jego nazwisko podawano nawet wÊród cz∏onków ZPP, chocia˝,
o ile wiadomo, ostatecznie odmówi∏ on udzia∏u w organizacji. Poza tym posel-
stwo sowieckie poleci∏o Paƒskiemu, by uda∏ si´ do szwedzkiego MSZ i spróbo-
wa∏ nawiàzaç oficjalne stosunki. Gano podkreÊli∏: „Wed∏ug uzyskanych informa-
cji od wiarygodnego êród∏a Paƒski nie by∏ u min[istra] Bohemana ani u innego
urz´dnika MSZ. By∏ tam jednak adwokat Branting, który móg∏ od min[istra] Bo-
hemana us∏yszeç opini´, ˝e rzàd szwedzki nie ma swego przedstawiciela ani przy
rzàdzie polskim w Londynie, ani przy rzàdzie polskim w Che∏mie wzgl[´dnie]
Lublinie oraz ˝e rzàd szwedzki zasadniczo nie sprzeciwi si´ utworzeniu na tere-
nie Szwecji Zwiàzku Patriotów Polskich”21. W∏adze szwedzkie zezwoli∏y na nie-
skr´powanà dzia∏alnoÊç Zwiàzku z zastrze˝eniem, ˝e nie b´dzie on prowadziç
agitacji politycznej. Mo˝na sàdziç, ˝e coraz wyraêniej rysujàca si´ przewaga so-
wiecka w Europie Ârodkowej zadecydowa∏a o tym po∏owicznym rozwiàzaniu.
W praktyce ZPP móg∏ w dalszym ciàgu uprawiaç swà propagand´, a placówka
dyplomatyczna rzàdu polskiego uznawanego jeszcze przez Szwecj´ nie czu∏a si´
zagro˝ona, majàc za sobà oficjalne poparcie w∏adz szwedzkich22. 

W kolejnej notatce Gano, powo∏ujàc si´ na zas∏yszane s∏owa Razina, pisa∏
w uspokajajàcym tonie, ˝e „sprawa ZPP idzie bardzo opornie i w∏aÊciwie do tej
pory nic nie zrobiono”23. Jednak jeszcze tego samego dnia sporzàdzi∏ notatk´ za-
wierajàcà sowieckà instrukcj´ dla ZPP24. Przede wszystkim powstanie ZPP mia-
∏o doprowadziç do roz∏amu wÊród szwedzkiej Polonii i odciàgni´cia przynaj-
mniej jej cz´Êci od Poselstwa RP w Sztokholmie. Nale˝a∏o wpoiç Polakom, ˝e
„wolnoÊç Polsce daje Stalin, a nie Anglia lub Ameryka”, i w ten sposób nastawiç
ich prosowiecko. Wprowadzono obowiàzek wzajemnego szpiegowania i dono-
szenia. Kontakty z poselstwem sowieckim zarezerwowano dla wàskiego grona
kierownictwa ZPP i zalecono nie afiszowaç si´ z nimi. Uznano za wskazane

20 Ibidem.
21 Ibidem. Por. J. Paƒski, Wachta lewej burty..., s. 144–145; A.N. Uggla, Polacy w Szwecji...,
s. 167–168.
22 Dla wywiadu polskiego zakaz prowadzenia agitacji politycznej przez ZPP w Szwecji by∏ jedno-
znaczny z zakazem prowadzenia dzia∏aƒ bez porozumienia z Poselstwem RP. 
23 IPMS, A XII 3/41, Notatka p∏k. Stanis∏awa Gano „Komitet Wyzwolenia Narodowego”, 14 IX
1944 r.
24 Ibidem, Notatka p∏k. Stanis∏awa Gano „Instrukcja ramowa dla ZPP w Szwecji”, 14 IX 1944 r.
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wydawanie regularnej gazetki oraz rozpowszechnianie informacji, ˝e do ZPP na-
le˝y 75 proc. polskich uchodêców. Przedostatni punkt instrukcji zawiera∏ zalece-
nie: „Staraç si´ wmówiç w ludzi, ˝e rzàd polski w Londynie – to jedna banda z∏o-
dziei, powo∏ujàca si´ na fa∏szywà konstytucj´ wraz z g∏upià Kartà Atlantyckà”.
Na koniec proponowano: „Wmawiaç w cz∏onków Zwiàzku, ˝e rzàd londyƒski
pracuje z gestapo”25. 

Nazajutrz na notatce dopisano komentarz: „autentycznoÊç instrukcji [stoi]
pod znakiem zapytania”, ale dzia∏ania ZPP by∏y bardzo podobne do podanych
w niej wskazówek. Zwraca uwag´ zw∏aszcza sta∏e szkalowanie rzàdu polskiego
na emigracji i jego placówki dyplomatycznej w Sztokholmie, której pracownicy
byli nazywani „bandà reakcjonistów, z∏odziei i bandytów”26. Warto te˝ podkre-
sliç skrz´tne pomijanie Êcis∏ej wspó∏pracy z poselstwem sowieckim, rzucajàce si´
w oczy we wspomnieniach Jerzego Paƒskiego27, i równoczesne eksponowanie
szykan, jakie na cz∏onków ZPP mia∏y spadaç ze strony Polaków zwiàzanych z Po-
selstwem RP w ramach bezpardonowej walki politycznej28.

Paƒski nie zra˝a∏ si´ brakiem nowych cz∏onków ZPP i konsekwentnie stara∏
si´ realizowaç wyznaczone cele. Wywiad Polskich Si∏ Zbrojnych na Zachodzie
zarejestrowa∏ próby zwerbowania ludzi donoszàcych o sytuacji w Poselstwie RP
oraz rozmowy z uchodêcami z terenów okupowanych, które pozwoli∏yby uzy-
skaç wiadomoÊci o znaczeniu wojskowym. 18 sierpnia ZPP wyda∏ jednodniówk´
„Polska Wyzwolona”, w której opublikowano najwa˝niejsze akty prawne Krajo-
wej Rady Narodowej i omówiono dzia∏alnoÊç PKWN. Od 25 wrzeÊnia regular-
nie co tydzieƒ ukazywa∏ si´ skromny pod wzgl´dem technicznym „Informator
Zwiàzku Patriotów Polskich w Szwecji” (wed∏ug wspomnieƒ Paƒskiego pierwszy
numer mia∏ nak∏ad 100 egzemplarzy, drugi – 200, trzeci – 250).

25 sierpnia w gronie siedmiu osób odby∏o si´ zebranie zarzàdu ZPP, na któ-
rym zatwierdzono statut i w∏adze organizacji. Przewodniczàcym zosta∏ Jerzy Paƒ-
ski, zast´pcà Aleksy Bandura, sekretarzem Norbert Kopeç (szybko zastàpi∏ go Fe-
liks Spa∏a), skarbnikiem Tadeusz BorÊniowski, cz∏onkami zarzàdu Leon Mandel
i Hanna Mohr. Wtedy ustalono szczegó∏y kolejnego spotkania dla uchodêców
i wyznaczono je na 31 sierpnia. Tym razem spotkanie, na które przyby∏o dwana-
Êcie osób, zosta∏o przerwane po wystàpieniu jednego z uczestników, Franciszka
Górnika, który okreÊli∏ je jako nielegalne, poniewa˝ nie zosta∏o uzgodnione z Po-
selstwem RP. W efekcie „uchodêcy polscy z okrzykiem »Precz z Komitetem« opu-
Êcili sal´”. Wed∏ug ustaleƒ polskiego wywiadu Siemionow, zapewne obawiajàc si´
kolejnej kompromitacji przed prze∏o˝onymi, poleci∏ wys∏aç do Moskwy informa-
cj´, ˝e w zebraniu uczestniczy∏o sto osób, a prowokatorów zak∏ócajàcych porzà-

25 Ibidem.
26 A.N. Uggla, Polacy w Szwecji..., s. 177.
27 Oprócz wspomnianego kontaktu z poselstwem w sprawie ewentualnej ewakuacji do wojska pol-
skiego tworzàcego si´ w ZSRR, Paƒski w swych wspomnieniach napisa∏ o pomocy dzia∏u kultural-
nego sowieckiej placówki dyplomatycznej przy urzàdzaniu projekcji kroniki filmowej dotyczàcej
spraw polskich (Wachta lewej burty..., s. 146) oraz o zapoznaniu si´ z pos∏em sowieckim w Sztok-
holmie Aleksandrà Ko∏∏ontaj (s. 151).
28 J. Paƒski, Wachta lewej burty..., s. 145, 148 („Emigracja odpowiedzia∏a na nasze sukcesy szere-
giem aktów gwa∏tu”). „Bojówkarze dwójki” mieli pobiç dwóch dzia∏aczy ZPP w Szwecji: Tremtia-
czego i Sawczuka.
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dek usuni´to29. Kolejne zebrania Êcis∏ego grona aktywistów ZPP odbywa∏y si´
w siedzibie poselstwa sowieckiego. Tu organizowano równie˝ pokazy przywo-
˝onych z Moskwy kronik i reporta˝y filmowych o tematyce polskiej30. Dzi´ki
poparciu poselstwa sowieckiego Paƒski zosta∏ 18 wrzeÊnia akredytowany przy
wydziale prasowym szwedzkiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych jako kore-
spondent agencji Polpress31 i centralnego organu prasowego ZPP w Moskwie
„Wolna Polska”32. 

Dopiero w paêdzierniku 1944 r. zarzàd Zwiàzku zwróci∏ si´ do PKWN z proÊ-
bà o oficjalne uznanie i patronat33. 12 paêdziernika wys∏ano do PKWN sprawo-
zdanie, w którym opisano sytuacj´ uchodêstwa, szacujàc liczb´ Polaków na blisko
tysiàc osób najró˝niejszych profesji – naukowców, studentów, marynarzy34. Au-
torzy sprawozdania dyskredytowali rol´ Poselstwa RP: „Dyplomaci polscy, zwo-
lennicy i ludzie zaufania faszyzmu sà wybitnie niepopularni wÊród uchodêców”,
co wynika z ich „lenistwa i nieudolnoÊci organizacyjnej”. Na s∏abà pozycj´ pla-
cówki dyplomatycznej rzàdu polskiego na emigracji ich zdaniem wp∏ywa∏y „usta-
wicznie wychodzàce na jaw fakty korupcji, niedbalstwa i sympatii dla faszyzmu”,
a jedynym Êrodkiem oddzia∏ywania na uchodêców pozosta∏o „zastraszanie po-
zbawieniem opieki i przekupywanie datkami”. Paƒski roztacza∏ wizj´ nie tyle
rozbicia Êrodowisk polskich w Szwecji, ile wejÊcia w pró˝ni´ politycznà. Powo-
∏ujàc si´ na opini´ sowieckiej placówki dyplomatycznej, zarzàd ZPP sugerowa∏

29 IPMS, Notatka „Dzia∏alnoÊç »patriotów polskich« w Szwecji”, 9 II 1945 r.
30 Wed∏ug relacji Paƒskiego (Wachta lewej burty..., s. 146): „Do kina na pokazy przychodzi∏y setki
ludzi, ma∏a sala by∏a z regu∏y pe∏na”.
31 W literaturze panujà rozbie˝noÊci co do momentu powstania Polpressu oraz jego usytuowania
w strukturach organizacyjnych Zwiàzku Patriotów Polskich i PKWN. Panuje zgoda, ˝e agencja Pol-
press powsta∏a w Moskwie z inicjatywy Zwiàzku Patriotów Polskich najwczeÊniej na wiosn´ 1944 r.
Wiadomo, ˝e od 1 do 20 lipca jej dyrektorem by∏ Stefan J´drychowski. Powstanie PKWN przynio-
s∏o zmiany, ale nie wiadomo, czy agencj´ przeniesiono do Lublina, czy utworzono tam tylko jej fi-
li´. W ka˝dym razie w Lublinie kierowa∏ nià od 20 lipca – jako jednà z komórek Resortu Informa-
cji i Propagandy – Zygmunt Modzelewski. Od wrzeÊnia jej szefem zosta∏ Józef Kowalski. Stopniowo
powsta∏y placówki zagraniczne – w Londynie, Sztokholmie, Nowym Jorku, Montevideo, Toronto,
Tel Awiwie, Teheranie. W istocie poza dzia∏alnoÊcià propagandowà pe∏ni∏y one funkcj´ nieoficjal-
nych przedstawicielstw PKWN. W paêdzierniku 1945 r. Polpress przekszta∏cono w Polskà Agencj´
Prasowà. Zob. I. Ja∏oszyƒski, Niektóre problemy dotyczàce powstania i struktury organizacyjnej
Zwiàzku Patriotów Polskich w ZSRR [w:] Najnowsze dzieje Polski, t. 6: (1939–1945), Warszawa
1962, s. 168; J. MyÊliƒski, Z dzia∏alnoÊci resortu informacji i propagandy PKWN w zakresie prasy i in-
formacji prasowej, „Rocznik Historii CzasopiÊmiennictwa Polskiego” 1967, t. 6, z. 1, s. 159–160;
S. Matuszewski, Ministerstwo Informacji i Propagandy, „Zeszyty Prasoznawcze” 1984, t. 25, nr 3,
s. 9; M. Cieçwierz, Próby neutralizacji propagandy antypolskiej na Zachodzie w latach 1944–1947,
„Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1987, t. 26, nr 4, s. 102; A. Dudek, Mechanizm i instrumenty
propagandy zagranicznej Polski w latach 1946–1950, Wroc∏aw 2002, s. 82.
32 Warto zaznaczyç, ˝e redaktorem naczelnym „Wolnej Polski” by∏ w tym czasie imiennik przewod-
niczàcego ZPP w Szwecji Jerzy Paƒski (1900–1979), krytyk literacki, t∏umacz, publicysta, dzia∏acz
polityczny. Pierwszym redaktorem naczelnym tygodnika by∏ Jerzy Borejsza (od 1 III 1943 r.). Paƒ-
ski przejà∏ t´ funkcj´ 20 VII 1944 r. i sprawowa∏ jà do 1 III 1945 r., gdy zastàpi∏ go Roman JuryÊ.
33 AAN, ZPP w ZSRR, 216/29, Sprawozdanie ZPP w Szwecji nr 2, 30 X 1944 r., k. 13–14a. Auto-
rzy sprawozdania podkreÊlajà: „Dotychczasowe próby porozumienia si´, pisemne i telegraficzne,
nie da∏y nale˝ytego rezultatu”.
34 Liczba ta by∏a zgodna z og∏oszonymi we wrzeÊniu 1944 r. danymi w∏adz szwedzkich (A.N. Uggla,
Polacy w Szwecji..., s. 49).
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potrzeb´ powo∏ania oficjalnej reprezentacji PKWN w Szwecji. W sprawozdaniu
uwidoczni∏y si´ du˝e ambicje Paƒskiego: „Zwiàzek Patriotów Polskich w Szwecji
ma dostatecznà orientacj´, mo˝liwoÊci organizacyjne i kwalifikowane si∏y – stwier-
dzano dobitnie – dla podj´cia przygotowawczej pracy w tym kierunku”35. Rów-
noczeÊnie niekonsekwentnie dodawano: „Nasze w∏asne mo˝liwoÊci sà w danej
chwili niewielkie. Nie mamy instrukcji co do prowadzenia naszej pracy ani do-
st´pu do waszych pism i literatury, ani dostatecznych Êrodków materialnych”.
Wskazywano na korzyÊci, jakie mogà p∏ynàç z nawiàzania stosunków politycz-
nych i gospodarczych ze Szwecjà, gotowà do udzielenia kredytów36. 

W sprawozdaniu tym za moment powstania ZPP w Szwecji przyj´to zebranie
organizacyjne 25 sierpnia 1944 r., co potwierdza przypuszczenia, ˝e wczeÊniej
Paƒski by∏ przywódcà nieformalnej (i chyba bezimiennej) grupki, pozostajàcej
w kontakcie z poselstwem sowieckim37. Wed∏ug sprawozdania Zwiàzek liczy∏
wówczas 82 cz∏onków, co wydaje si´ liczbà przesadzonà. W ka˝dym razie doda-
no na wszelki wypadek ostro˝nie, ˝e ca∏y czas odbywa si´ ciàg∏a fluktuacja ze
wzgl´du na wyjazdy do Wielkiej Brytanii oraz nap∏yw nowych cz∏onków. W ko-
respondencji Zwiàzku Poselstwo RP w Szwecji przedstawiano jako skompromi-
towane i niemogàce zagroziç akcji podj´tej w imieniu ruchu komunistycznego
i PKWN, tym bardziej ˝e rzàd szwedzki, mimo dalszego uznawania rzàdu pol-
skiego w Londynie, „nie zajmuje na razie ˝adnego stanowiska wobec wewn´trz-
nych spraw polskich”. W cytowanym sprawozdaniu stwierdzono, ˝e Poselstwo
RP w Sztokholmie próbuje przeciwdzia∏aç rozszerzaniu wp∏ywów grupy, stosu-
jàc przemoc fizycznà wobec aktywistów komunistycznych. Informowano o po-
biciach, w∏amaniach, burdach na zebraniach, odbieraniu zasi∏ków Polakom zapi-
sujàcym si´ do ZPP, denuncjowaniu w∏adzom szwedzkim sympatyków
organizacji jako elementu niebezpiecznego, który powinien znaleêç si´ w obozie
odosobnienia38. Zdaniem zarzàdu ZPP mo˝na by∏o ∏atwo przyciàgnàç wszystkich
Polaków, zapewniajàc pomoc materialnà, dotychczas udzielanà wy∏àcznie przez
poselstwo. Po niepowodzeniach akcji prowadzonej tylko przy wsparciu posel-
stwa sowieckiego stwierdzano: „Uznanie naszego zwiàzku przez PKWN wp∏yn´-
∏oby decydujàco na dalszy rozwój ZPP. [...] Umo˝liwi∏oby to nam wi´kszà swo-
bod´ dzia∏ania wÊród kolonii polskiej w stosunku do w∏adz szwedzkich” oraz
„Zwi´kszy∏oby liczb´ cz∏onków, a przede wszystkim przyciàgn´∏oby inteligencj´
polskà w wi´kszej mierze ni˝ dotychczas”. 

W odpowiedzi Edward Osóbka-Morawski przes∏a∏ telegram powitalny, który
Paƒski potraktowa∏ jako „pierwszy pisemny dowód uznania naszego stowarzysze-
nia przez Tymczasowy Rzàd Polski – PKWN”. Zach´ceni telegramem aktywiÊci

35 AAN, ZPP w ZSRR, 216/29, Sprawozdanie ZPP w Szwecji, 12 X 1944 r., k. 6–12.
36 Ibidem.
37 Zarzàd ZPP w Szwecji pominà∏ milczeniem zebranie 5 sierpnia. Wydaje si´, ˝e nie by∏o ono wy-
mys∏em polskiego wywiadu; Paƒski nie móg∏ uznaç go za sukces, wi´c je przemilcza∏. Podobnie by∏o
ze spotkaniem 31 sierpnia. Trudno równie˝ przypuszczaç, ˝e uchwalono statut i wybrano zarzàd do-
piero po udzieleniu zgody w∏adz szwedzkich na dzia∏alnoÊç organizacji – raczej jedynie je wówczas
potwierdzono. Por. IPMS, A XII 3/41, Notatka p∏k. Stanis∏awa Gano „Zebranie organizacyjne ZPP
w Szwecji”, 13 IX 1944 r.; AAN, ZPP w Szwecji, 434/4, Wyciàg z protoko∏u ZPP w Szwecji, 5 X
1944 r., k. 16.
38 Por. A.N. Uggla, Polacy w Szwecji..., s. 172–173.
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Zwiàzku sporzàdzili kolejne sprawozdanie, w którym omówili bie˝àcà sytuacj´
uchodêców polskich, dzia∏alnoÊç Poselstwa RP oraz mo˝liwoÊci podj´cia rozmów
handlowych ze Szwecjà i uzyskania od niej pomocy humanitarnej, a tak˝e wyko-
rzystania Sztokholmu jako centrum opiniotwórczego dla innych krajów. „Szwecja
uzyska∏a, jako kraj neutralny, specjalne znaczenie w Europie – przekonywa∏o kie-
rownictwo ZPP. – Jest ona oknem z Europy na Êwiat, forum opinii Êwiatowej,
a przynajmniej êród∏em informacji dla Europy oraz jednym z niewielu krajów po-
siadajàcych zachowany aparat produkcyjny i eksportowy”. Dlatego „istnienie re-
prezentacji Polski demokratycznej – PKWN staje si´ konieczne na terenie szwedz-
kim”. Ponownie poproszono o przes∏anie „dyrektyw i instrukcji”, zaproponowano
zaÊ rejestracj´ wszystkich obywateli polskich znajdujàcych si´ w Szwecji39. 

W telegraficznej odpowiedzi wys∏anej z Moskwy 13 listopada 1944 r. kierow-
nik Resortu Informacji i Propagandy PKWN Stefan J´drychowski uspokaja∏ Paƒ-
skiego, ˝e b´dzie on otrzymywa∏ sta∏e wynagrodzenie jako korespondent agencji
prasowej Polpress, a ZPP dostanie odpowiednie fundusze na pomoc dla uchodê-
ców. JednoczeÊnie poleci∏ zarejestrowaç Polaków znajdujàcych si´ w Szwecji, co
mia∏o si´ przydaç przy repatriacji. Informacje personalne mia∏y byç na bie˝àco
przesy∏ane do Moskwy. W pierwszym rz´dzie J´drychowskiego interesowali „spe-
cjaliÊci wojskowi i aktywiÊci partii demokratycznych”, którzy natychmiast mogli
byç przewiezieni do Polski. Oprócz tego proszono ZPP o podanie wszystkich fak-
tów przeÊladowania Polaków przez „agentów przedstawicielstwa londyƒskiego”,
aby umo˝liwiç PKWN przygotowanie odpowiedniego démarche do szwedzkiego
pos∏a w Moskwie. Zadaniem ZPP sta∏o si´ równie˝ zbieranie dowodów wspó∏-
pracy „agentów przedstawicielstwa londyƒskiego z agenturà hitlerowskà”40. Tym
samym od jesieni 1944 r. ZPP w Szwecji zaczà∏ graç rol´ nieoficjalnego reprezen-
tanta Polski Lubelskiej. W gronie jego dzia∏aczy znaleêli si´ g∏ównie uciekinierzy
z Finlandii, Norwegii i Niemiec, którzy nie chcieli wyje˝d˝aç do armii polskiej
w Wielkiej Brytanii: Kazimierz Koz∏owski, Franciszek Pierkiel i Henryk Âwi´to-
chowski (zbiegli z organizacji Todta z Norwegii), Józef Bick (uchodêca pochodze-
nia ˝ydowskiego, do Szwecji przyby∏ z Finlandii), Ludwik Prigonikier (zbieg
z obozu jenieckiego w Niemczech) i Andrzej Go∏uchowski41.

Z protoko∏ów PKWN wynika, ˝e zgodnie ze wskazaniami ZPP do stosunków
ze Sztokholmem zacz´to przywiàzywaç du˝à wag´. Jednak trzeba podkreÊliç, ˝e
niemal równoczeÊnie (6 listopada) pose∏ szwedzki w Moskwie Staffan Söderblom
nawiàza∏ kontakt z przedstawicielem PKWN Stefanem J´drychowskim. Sprawa
ta sta∏a si´ przedmiotem obrad PKWN 22 listopada 1944 r.42 Zainteresowanie
wzbudzi∏o przede wszystkim skupisko Polaków. „Stoi przed nami zagadnienie
sprowadzenia tych ludzi ze Szwecji do Polski” – stwierdzi∏ J´drychowski. Poza
tym Szwecjà interesowano si´ g∏ównie z powodu jej udzia∏u w akcji humanitar-
nej dla terenów, z których wojska alianckie wypiera∏y armi´ niemieckà. PKWN
chcia∏ skorzystaç z tej pomocy, sk∏aniajàc szwedzkie instytucje do zaprzestania

39 AAN, ZPP w ZSRR, 216/29, Sprawozdanie ZPP w Szwecji nr 2, 30 X 1944 r., k. 13–14a.
40 Ibidem, ZPP w Szwecji, 434/4, Telegram przedstawiciela PKWN w Moskwie Stefana J´drychow-
skiego do Jerzego Paƒskiego, 12 XI 1944 r., k. 15 (w j´z. rosyjskim).
41 IPMS, A 11E/590, Pismo pos∏a Henryka Sokolnickiego do MSZ, 26 III 1945 r.
42 AAN, PKWN, I/4, Protokó∏ posiedzenia PKWN, 22 XI 1944 r., k. 254–255.
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rozmów na ten temat z polskim rzàdem na emigracji. Strona szwedzka natomiast
zainteresowana by∏a dostawami w´gla z kopalni górnoÊlàskich, z zaniepokoje-
niem czekano równie˝ na decyzje w∏adz polskich w sprawie przysz∏oÊci majàtku
firm szwedzkich dzia∏ajàcych przed wojnà, a w niektórych przypadkach nawet
w latach wojny na ziemiach polskich43.

21 grudnia 1944 r. Paƒski otrzyma∏ telegraficznie od J´drychowskiego pe∏no-
mocnictwo do reprezentowania z ramienia PKWN interesów Polaków w Szwecji
wobec rzàdu szwedzkiego oraz do rejestracji przysz∏ych repatriantów44. Ârodki
finansowe otrzymywane z Moskwy pozwala∏y na rozwini´cie akcji propagando-
wej. Komisja Rewizyjna ZPP w swym sprawozdaniu z lutego 1945 r. (obejmujà-
cym okres 1 wrzeÊnia 1944 – 31 stycznia 1945 r.) stwierdza∏a, ˝e „prawie ca∏ko-
wite” sfinansowanie wydatków zawdzi´czano „obywatelskiemu stanowisku”
Paƒskiego, który „przela∏ fundusze osobiste na ten cel”45. Jesienià 1944 r. Paƒ-
skiemu uda∏o si´ nawiàzaç kontakt z pisarkà Marikà Stiernstedt, którà wybrano
na cz∏onka honorowego ZPP w Szwecji46. Majàca zwiàzki rodzinne z Polskà
Stiernstedt zaanga˝owa∏a si´ w czasie wojny w akcj´ pomocy, w 1943 r. wspó∏-
zak∏ada∏a nawet jednà z kilku organizacji zajmujàcych si´ zbiórkà funduszy na
rzecz Polski – Hjälp Polens Barn (Pomó˝ polskim dzieciom). Paƒski sk∏oni∏ jà do
zorganizowania wysy∏ki ˝ywnoÊci i odzie˝y do Polski Lubelskiej. Pomoc humani-
tarnà przes∏ano do Lublina okr´˝nà drogà przez Leningrad i Moskw´ w grudniu
1944 r. Dla w∏adz szwedzkich akcja mia∏a stanowiç gest dobrej woli, oznaczajà-
cy gotowoÊç do nawiàzania kontaktów z nowymi w∏adzami w Polsce, zale˝a∏o im
bowiem na jak najszybszym sprowadzeniu w´gla47. Paƒski do pomocy humani-
tarnej dla Polski usi∏owa∏ sk∏oniç równie˝ Zwiàzek ˚ydów Polskich w Szwecji.
Powo∏ujàc si´ na depesze prezesa Centralnego Komitetu ˚ydów w Polsce Emila
Sommersteina, prosi∏ o wysy∏k´ odzie˝y, ˝ywnoÊci i lekarstw dla ludnoÊci ˝ydow-
skiej na terenach zaj´tych przez wojska sowieckie. W efekcie Z˚P zwróci∏ si´ do
szwedzkich organizacji ˝ydowskich o finansowe wsparcie Hjälp Polens Barn48.

PKWN, a nast´pnie (od 1 stycznia 1945 r.) Rzàd Tymczasowy mia∏ nadziej´,
˝e Paƒski przygotuje akcj´ repatriacyjnà. Pierwsze has∏a nawo∏ujàce do powrotu
do ojczyzny pojawi∏y si´ w noworocznej odezwie ZPP w Szwecji, og∏oszonej na
poczàtku stycznia 1945 r. Wówczas w nazwie Zwiàzku pojawi∏ si´ nawet dodat-
kowy cz∏on: „Repatriacja”. Odezwa podawa∏a adres ZPP, gdzie mieli si´ zg∏aszaç
ch´tni do powrotu do Polski (Fridhemsgatan 72/5, Stockholm). Og∏oszono, ˝e
komunikacja z krajem ju˝ zosta∏a nawiàzana. Zach´cano do powrotu chwytliwy-
mi has∏ami: „Pracy jest doÊç dla wszystkich. Rolnicy otrzymujà ziemi´. W∏asnoÊç
prywatna jest zwracana w∏aÊcicielom. Wszyscy obywatele bez ró˝nicy wyznania,
pochodzenia spo∏ecznego i przekonaƒ politycznych majà w Wyzwolonej Polsce

43 Ibidem. Zob. te˝: E.J. Pa∏yga, Dyplomacja Polski Ludowej 1944–1984 (kierunki – treÊci – mecha-
nizmy), Warszawa 1986, s. 35; P. Jaworski, Problemy stosunków polsko-szwedzkich w latach od
1944 do 1948, „Wroc∏awskie Studia z Polityki Zagranicznej” 2001, nr 1, s. 24–26.
44 AAN, ZPP w Szwecji, 434/4, Telegram Stefana J´drychowskiego do Jerzego Paƒskiego, 21 XII
1944 r., k. 17 (w j´z. francuskim).
45 Ibidem, Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ZPP w Szwecji, 20 II 1945 r., k. 19.
46 Ibidem, 216/29, Sprawozdanie ZPP w Szwecji nr 2, 30 X 1944 r., k. 14.
47 Szerzej na ten temat: P. Jaworski, Problemy stosunków polsko-szwedzkich..., s. 24–26.
48 Ibidem, s. 41.
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jednakowe prawa do ˝ycia”. Zaznaczano: „Granice Rzeczypospolitej sà zamkni´-
te tylko dla zdrajców i agentów faszyzmu”49. Rozpocz´∏a si´ agitacja wÊród Po-
laków, która obj´∏a m.in. marynarzy okr´tów podwodnych internowanych we
wrzeÊniu 1939 r.50 Poselstwo RP próbowa∏o jej przeciwdzia∏aç. Dementowano
informacje o trzystu51 uchodêcach, którzy rzekomo zg∏osili ch´ç wyjazdu na te-
reny zaj´te przez Armi´ Czerwonà, demaskowano Paƒskiego jako dezertera
z polskiej marynarki handlowej, nieposiadajàcego polskiego paszportu52. 

Akcja rejestracyjna nie cieszy∏a si´ chyba du˝ym zainteresowaniem wÊród Po-
laków, bo w lutym 1945 r. krà˝y∏y w Sztokholmie opinie, i˝ „rzàd jest niezado-
wolony z Paƒskiego, uwa˝ajàc, ˝e jest to karierowicz i praca jego jest fikcyjnà”53.
W marcu pose∏ Sokolnicki donosi∏ do Londynu, ˝e aktywnoÊç ZPP „nieco przy-
cich∏a”, chocia˝ trzy dni wczeÊniej informowa∏ o kolportowaniu przez Zwiàzek
broszury Na manowcach polityki polskiej. Uwagi na marginesie dzisiejszego sta-
nu sprawy polskiej nieznanego autora, skrywajàcego si´ pod pseudonimem „Jan
Mirski”54.

Zgodnie z wczeÊniejszym planem Jerzy Paƒski w porozumieniu z PKWN,
a potem Rzàdem Tymczasowym, chcia∏ nadaç swej dzia∏alnoÊci w Szwecji wy-
miar gospodarczy. Kreujàc si´ na przedstawiciela „nowej Polski”, zaczà∏ przyjmo-
waç oferty szwedzkich importerów w´gla. Szwedzcy przemys∏owcy zg∏aszali si´
do niego na w∏asnà r´k´, wyra˝ajàc swà wol´ wspó∏pracy z przysz∏ymi w∏adzami
Polski, których zalà˝kiem by∏ PKWN. Pose∏ Sokolnicki potwierdza∏, ˝e „Paƒski
robi∏ najrozmaitsze sonda˝e w szwedzkich ko∏ach gospodarczych na temat przy-
sz∏ych stosunków handlowych szwedzko-polskich”, jednak dodawa∏ od razu:
„sonda˝e te nie sà powa˝ne, gdy˝ Paƒski nie zna si´ na tych zagadnieniach i nie
dysponuje ˝adnym przepracowanym materia∏em. Czyni∏ on poczàtkowo zabiegi
w rozmaitych powa˝nych firmach przemys∏owych i handlowych, lecz gdy roz-
mówcy jego zorientowali si´, ˝e nie reprezentuje on ˝adnych powa˝nych kon-
cepcji gospodarczych, zaprzestali z nim utrzymywania kontaktów. Ogranicza si´
wi´c obecnie do kontaktów z rozmaitymi drugorz´dnymi firmami, a zw∏aszcza
poÊrednikami, ludêmi na tut[ejszym] terenie niepowa˝nymi, a cz´sto b´dàcymi
na indeksie tut[ejszego] Zwiàzku Eksporterów”55. 

49 AAN, ZPP w Szwecji, 434/1, Odpis odezwy „Polacy w Szwecji!”, 8 I 1945 r., k. 3.
50 O nastrojach wÊród marynarzy i nik∏ym zainteresowaniu agitacjà komunistycznà zob. A.N. Ug-
gla, Polacy w Szwecji..., s. 174–175.
51 Paƒski we wspomnieniach poda∏, ˝e uda∏o mu si´ zebraç czterysta podpisów ochotników do woj-
ska (idem, Wachta lewej burty..., s. 158).
52 A.N. Uggla, Polacy w Szwecji..., s. 170–172.
53 IPMS, A XII 3/41, Notatka p∏k. Stanis∏awa Gano „ZPP w Szwecji”, 8 III 1945 r.
54 Ibidem, A 11E/590, Pismo pos∏a Henryka Sokolnickiego do MSZ, 23 III 1945 r. W broszurze tej
szkalowano rzàd polski na emigracji: „ci ludzie, w przewa˝ajàcej wi´kszoÊci ograniczone kreatury,
których jedynà czynnoÊcià dotàd by∏a biurokratyzacja, jedynà wartoÊcià osobiste stosunki, którzy
przywieêli ze sobà z kraju jedyny swój kapita∏ polityczny – nienawiÊç do Zwiàzku Sowieckiego, ci
ludzie wa˝à si´ teraz podszywaç pod nazw´ polskiej opinii narodowej i robià to jak dotàd z powo-
dzeniem”. Por. A.N. Uggla, Polacy w Szwecji..., s. 177.
55 IPMS, A 11E/590, Pismo pos∏a Henryka Sokolnickiego do MSZ, 26 III 1945 r. Sokolnicki poda∏
jeden konkretny przyk∏ad kontaktów Paƒskiego z przedstawicielem Ericssona w Polsce Björklun-
dem, który: „przebywa w Szwecji jako uchodêca, jest cz∏owiekiem liczàcym ponad 70 lat i niewàt-
pliwie wyszed∏ z kursu bie˝àcych zagadnieƒ gospodarczych”. „Zresztà i Björklund – dyskredytowa∏ 
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Tymczasem Paƒski w kwietniu 1945 r. informowa∏ Moskw´, ˝e „sfery handlo-
we i przemys∏owe w Szwecji wykazujà zainteresowanie mo˝liwoÊciami przy-
sz∏ych stosunków z Polskà”, przy czym „firmy szwedzkie podzieli∏y si´ na »de-
mokratyczne« i »londyƒskie«”56. W tej opinii by∏o du˝o prawdy, ale swojà rol´
w zapoczàtkowaniu i rozwoju stosunków dwustronnych Paƒski raczej przecenia∏.
W istocie dla Szwedów kluczowe by∏y bezpoÊrednie rozmowy z przedstawicie-
lem Rzàdu Tymczasowego prowadzone w Moskwie. Tam zapada∏y rozstrzygni´-
cia w kwestii wzajemnych stosunków mi´dzy Szwecjà a Polskà Lubelskà. Nie ha-
mowa∏o to jednak sowieckiej ofensywy politycznej w Szwecji. Sokolnicki z jednej
strony chcia∏ zbagatelizowaç mo˝liwoÊç nawiàzania wspó∏pracy gospodarczej
mi´dzy Szwecjà a Rzàdem Tymczasowym, z drugiej jednak w podsumowaniu
swego pisma do Londynu z marca 1945 r. z niepokojem informowa∏: „w najbli˝-
szym czasie spodziewany jest przyjazd do Sztokholmu 15 nowych urz´dników
tut[ejszego] poselstwa sowieckiego”. WÊród nich mia∏ byç specjalista od spraw
polskich57. 

Zw∏aszcza po zakoƒczeniu konferencji ja∏taƒskiej i og∏oszeniu przez w∏adze
sowieckie decyzji o przekazaniu przedstawicielom Rzàdu Tymczasowego admini-
stracji cywilnej na obszarze Polski a˝ do Odry starania Szwedów o nawiàzanie
konkretnych rozmów w sprawie wymiany towarowej nabra∏y tempa58. Potrzeby
gospodarcze Skandynawii sta∏y si´ dla Rzàdu Tymczasowego nawet Êrodkiem na-
cisku na rzàd szwedzki do nawiàzania oficjalnych stosunków dyplomatycznych
z Warszawà. Na wspó∏pracy z Rzàdem Tymczasowym zale˝a∏o tak˝e Danii. Pew-
nà rol´ w przebiegu rozmów z w∏adzami duƒskimi odegra∏ Paƒski, który wyje-
cha∏ do Kopenhagi w maju 1945 r.59 Po zainaugurowaniu nieoficjalnych rozmów
handlowych ze Szwedami 16 czerwca 1945 r. polski MSZ uzna∏, ˝e wskazana jest
obecnoÊç Paƒskiego w Warszawie i jego udzia∏ w rokowaniach60. Dat´ t´ mo˝na
uznaç za koniec „ery Paƒskiego” w dziejach ZPP w Szwecji. 

dzia∏alnoÊç Paƒskiego Sokolnicki – dowiedziawszy si´, kim jest Paƒski, doniós∏ o tym spotkaniu Po-
selstwu i stwierdzi∏, ˝e wi´cej z Paƒskim nie b´dzie si´ widywa∏”. 
56 AAN, ZPP w Szwecji, 434/3, Telegram Jerzego Paƒskiego do ambasady polskiej w Moskwie, 3 IV
1945 r., k. 14. Do firm „londyƒskich” Paƒski zaliczy∏ koncern elektryczny ASEA oraz SVEA Export,
które finansowa∏y jakoby akcj´ prasowà Poselstwa RP w Sztokholmie, skierowanà przeciwko Rzà-
dowi Tymczasowemu.
57 IPMS, A 11E/590, Pismo pos∏a Henryka Sokolnickiego do MSZ, 26 III 1945 r.
58 20 II 1945 r. Paƒstwowy Komitet Obrony ZSRR og∏osi∏, ˝e obiekty gospodarcze na ziemiach za-
chodnich i pó∏nocnych b´dà przekazane administracji polskiej. Natomiast dyrektywa dowództwa
1. Frontu Bia∏oruskiego z po∏owy marca 1945 r. nakazywa∏a tworzenie „tymczasowych organów
w∏adzy polskiej” do Odry. Szerzej zob. J. Âlusarczyk, Stosunki polsko-sowieckie 1939–1945, War-
szawa 1993, s. 265–266.
59 O roli Paƒskiego w nawiàzaniu stosunków polsko-duƒskich zob. A. K∏onczyƒski, Nawiàzanie sto-
sunków polsko-duƒskich w 1945 r. w Êwietle polskich dokumentów [w:] Polska – Dania w ciàgu wie-
ków, red. J. Szymaƒski, Gdaƒsk 2004, s. 255–268.
60 AAN, ZPP w Szwecji, 434/4, Pismo wicemininistra spraw zagranicznych Jakuba Bermana do Je-
rzego Paƒskiego, 24 VI 1945 r., k. 19. Informator polskiego wywiadu przypuszcza∏: „W zwiàzku
z powy˝szym przewidywane jest zabranie Paƒskiego do Polski”. Nie nastàpi∏o to natychmiast, po-
niewa˝ Paƒski „zbyt wiele wie, a wykoƒczenie go na tamtejszym terenie musi nastàpiç dyplomatycz-
nie”. W rzeczywistoÊci w Warszawie planowano wys∏aç Paƒskiego na sta∏e na placówk´ dyploma-
tycznà do Sztokholmu po zakoƒczeniu rokowaƒ handlowych. Byç mo˝e wynika∏o to z fatalnej
sytuacji kadrowej MSZ. Brak personelu by∏ zasadniczym problemem b´dàcej w zalà˝ku dyplomacji 
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Dwa tygodnie póêniej – 28 czerwca 1945 r. – powsta∏ w Warszawie Tymcza-
sowy Rzàd JednoÊci Narodowej, uznany oficjalnie przez Szwecj´ 6 lipca. Wyda-
rzenia te oznacza∏y kres istnienia Poselstwa RP w Sztokholmie jako przedstawi-
cielstwa rzàdu polskiego na emigracji w Londynie. Paƒski powróci∏ do
Sztokholmu 21 lipca w randze chargé d’affaires, aby przejàç budynek placówki
dyplomatycznej. Tymczasowym szefem poselstwa w nowej obsadzie pozosta∏ do
21 wrzeÊnia, kiedy swe listy uwierzytelniajàce na r´ce króla Gustawa V z∏o˝y∏ po-
se∏ Adam Ostrowski, dzia∏acz Polskiej Partii Socjalistycznej. Paƒski nie objà∏ ju˝
˝adnej funkcji w Zwiàzku Patriotów Polskich w Szwecji i w paêdzierniku 1945 r.
na pok∏adzie ˝aglowca „Dar Pomorza” powróci∏ do Polski61. 24 sierpnia walne ze-
branie ZPP wybra∏o go jedynie na cz∏onka honorowego62. Prezesem zarzàdu zo-
sta∏ jeden z pierwszych dzia∏aczy ZPP w Szwecji in˝ynier Józef Bick, Polak pocho-
dzenia ˝ydowskiego, którego losy wojenne rzuci∏y z ˝onà do Finlandii. Tam
nawiàza∏ kontakty z socjalistami, którzy pomogli mu przedostaç si´ do Szwecji.

W tym czasie na pierwszy plan dzia∏alnoÊci organizacji wysun´∏a si´ akcja re-
patriacyjna. Dekretem PKWN z 7 paêdziernika 1944 r. utworzono Paƒstwowy
Urzàd Repatriacyjny, który mia∏ si´ zajàç sprowadzeniem Polaków z zagranicy.
Na wiosn´ 1945 r. kwesti´ repatriacji przejà∏ Generalny Pe∏nomocnik do spraw
Repatriacji. W sierpniu natomiast powsta∏ Urzàd do spraw Repatriacji Obywate-
li Polskich z Paƒstw Zachodnioeuropejskich. W ramach tego urz´du zacz´∏y dzia-
∏aç polskie misje repatriacyjne, które w porozumieniu z przedstawicielami w∏adz
poszczególnych krajów mia∏y u∏atwiç Polakom powrót do ojczyzny63. Polska Mi-
sja Repatriacyjna w Skandynawii na swà siedzib´ obra∏a Sztokholm i pojawi∏a si´
tam w paêdzierniku 1945 r.64 Wówczas w Szwecji znajdowa∏o si´ oko∏o 15 tys.
Polaków, g∏ównie z niemieckich obozów koncentracyjnych, przewiezionych tu-
taj tu˝ przed zakoƒczeniem wojny lub po upadku III Rzeszy. W∏adzom szwedz-
kim zale˝a∏o na jak najszybszej repatriacji, poniewa˝ 50 tys. uchodêców z wielu
krajów stanowi∏o powa˝ne obcià˝enie finansowe65. Wiadomo, ˝e do prac misji

(W. Borodziej, Od Poczdamu do Szklarskiej Por´by. Polska w stosunkach mi´dzynarodowych 1945–
–1947, Londyn 1990, s. 77–78).
61 Paƒski mia∏ ambicje pozostania na placówce zagranicznej, ale jego sposób bycia uznawano za „zbyt
bezpoÊredni i rubaszny”, co dyskwalifikowa∏o go jako dyplomat´ (P. Jaworski, Problemy stosunków
polsko-szwedzkich..., s. 28). W Warszawie pod opiekà Stefana J´drychowskiego Paƒski rozpoczà∏
prac´ w Ministerstwie ˚eglugi i Handlu Zagranicznego jako I wicedyrektor Departamentu Morskie-
go; po likwidacji 18 XI 1946 r. tego departamentu zosta∏ szefem Generalnego Inspektoratu Portów
i ˚eglugi M˚iHZ. W latach 1947–1948 by∏ przedstawicielem polskiej ˝eglugi w Wielkiej Brytanii
i USA, od 1955 do 1960 r. w krajach naddunajskich, a potem kapitanem statków oceanicznych. 
62 AAN, ZPP w Szwecji, 434/4, Wyciàg z protoko∏u ZPP, 30 VIII 1945 r., k. 20. Paƒski tak dalece
uto˝samia∏ si´ z za∏o˝onà przez siebie organizacjà, ˝e w ostatnim zdaniu artyku∏u wspomnieniowe-
go zaznaczy∏, i˝ po jego powrocie do Polski „Pod koniec 1945 r. Zwiàzek Patriotów Polskich
w Szwecji rozwiàza∏ si´” (J. Paƒski, Zwiàzek Patriotów Polskich w Szwecji..., s. 184). 
63 Szerzej na ten temat zob. D. Sula, Dzia∏alnoÊç przesiedleƒczo-repatriacyjna Paƒstwowego Urz´du
Repatriacyjnego w latach 1944–1951, Lublin 2002, s. 13–19.
64 O dzia∏alnoÊci Polskiej Misji Repatriacyjnej w Sztokholmie zob. A. K∏onczyƒski, Repatriacja Po-
laków ze Szwecji po II wojnie Êwiatowej, „Zapiski Historyczne” 2003, t. 68, z. 2–3, s. 109–123.
65 Wed∏ug Krystyny Kersten Szwedzi zobowiàzali si´ pokryç wszelkie koszty repatriacji, domagajàc
si´ jedynie dostarczenia w´gla do statków (K. Kersten, Repatriacja ludnoÊci polskiej po II wojnie
Êwiatowej. Studium historyczne, Wroc∏aw – Warszawa – Kraków – Gdaƒsk 1974, s. 120).
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w∏àczy∏a si´ cz∏onkini ZPP w Szwecji Hanna Mohr, a Zwiàzek kontynuowa∏ wal-
k´ propagandowà z dzia∏ajàcà pod patronatem poselstwa brytyjskiego Polskà
Opiekà Spo∏ecznà66 przez kolporta˝ agitacyjnych wydawnictw: „Biuletynu Praso-
wego” i „Informatora Poselstwa RP”67. 

W schy∏kowej fazie repatriacji aktywnoÊç ZPP w Szwecji by∏a skoncentrowa-
na na wcià˝ istniejàcych obozach dla uchodêców, w których odbywa∏a si´ – cy-
tujàc za Andrzejem Nilsem Ugglà – „walka o dusze” z dzia∏aczami Polskiej Opie-
ki Spo∏ecznej68. BezpoÊrednio do ZPP zg∏aszali si´ nieliczni ch´tni do wyjazdu,
aby dowiedzieç si´ o terminach transportów do Polski. Za swe podstawowe za-
danie Zwiàzek uzna∏ jednak organizowanie ˝ycia kulturalnego Polaków – odczy-
tów, wycieczek, spotkaƒ towarzyskich69. JednoczeÊnie skupi∏ si´ na wysy∏aniu
pomocy humanitarnej do Polski, skàd otrzymywa∏ pisemne proÊby o konkretne
materia∏y70. W lutym 1946 r. we wspó∏pracy z MSZ oraz Ministerstwem Opieki
Spo∏ecznej w Warszawie poÊredniczy∏ w wysy∏aniu paczek od rodzin szwedzkich
dla polskich sierot (ju˝ w 1945 r. brano pod uwag´ poÊrednictwo w ich adop-
cji)71. Niektórzy Polacy proszàcy ZPP o pomoc uwa˝ali, ˝e by∏a to „jedyna w∏a-
dza (prócz Poselstwa RP) reprezentujàca naród polski” w Szwecji72. 

W okresie dzia∏alnoÊci Polskiej Misji Repatriacyjnej w Sztokholmie (1945–1947)
na powrót zdecydowa∏o si´ oko∏o 6200 obywateli polskich. Reszta najcz´Êciej
emigrowa∏a do innych krajów73. W Szwecji pozosta∏o oko∏o 3500 Polaków74.
Prawdopodobnie wi´kszoÊç cz∏onków ZPP zdecydowa∏a si´ w tym okresie na
powrót. We w∏adzach Zwiàzku pozosta∏o kilku dawnych dzia∏aczy, ale obok nich
pojawili si´ stopniowo przybysze z Polski, którzy – po otrzymaniu nominacji
w Warszawie – podejmowali prac´ w poselstwie lub konsulacie. 

W czerwcu 1946 r. odby∏y si´ ponowne wybory w∏adz ZPP w Szwecji. Prze-
wodniczàcym pozosta∏ Bick. Zarzàd postanowi∏ opracowaç nowà deklaracj´ ideo-
wà i rozes∏aç jà do wszystkich obozów, gdzie przebywali Polacy. Po przepro-
wadzeniu 30 czerwca 1946 r. w Polsce referendum ZPP rzeczywiÊcie wyda∏
zapowiadanà odezw´ programowà, w której namawia∏ obywateli polskich do
wst´powania w swe szeregi, zastrzegajàc, ˝e „nie jest ˝adnà partià ani przybu-
dówkà partii. ¸àczy on cz∏onków o najrozmaitszych poglàdach politycznych,
owianych jedynie szczerà i g∏´bokà wolà pozytywnej wspó∏pracy z ca∏ym Naro-

66 Jej szef Maurycy Karniol nawiàza∏ wspó∏prac´ z nowà obsadà poselstwa polskiego w Sztokhol-
mie i powróci∏ do kraju w ramach repatriacji.
67 A.N. Uggla, Polacy w Szwecji..., s. 235.
68 AAN, ZPP w Szwecji, 434/2, Protokó∏ walnego zebrania ZPP w Sztokholmie, 20 VI 1946 r., k. 1.
69 Ibidem, 434/2, Protokó∏ 2. posiedzenia zarzàdu ZPP w Sztokholmie, 25 VI 1946 r., k. 2; ibidem,
434/4, Pismo S. Stachowskiego do ZPP, 11 XI 1946 r., k. 24.
70 Ibidem, 434/2, Protokó∏ 6. posiedzenia zarzàdu ZPP w Sztokholmie, 4 IX 1946 r., k. 6. O po-
moc w zorganizowaniu zbiórki pieni´dzy prosi∏ Zwiàzek Ociemnia∏ych ˚o∏nierzy RP w Warszawie.
Nieznany z nazwiska ociemnia∏y muzyk prosi∏ o przes∏anie nut.
71 Ibidem, 434/3, Pismo H. Czaykowskiej do ZPP w Szwecji, 20 II 1946 r., k. 1; ibidem, Og∏osze-
nie Zarzàdu Miejskiego w ¸owiczu, 28 VI 1945 r., k. 5.
72 Ibidem, 434/6, List E. Ro˝nieckiego do ZPP w Szwecji, 19 II 1947 r., k. 3.
73 Wed∏ug Krystyny Kersten (Repatriacja ludnoÊci polskiej..., s. 236–237) do koƒca 1950 r. do Pol-
ski powróci∏o 5553 repatriantów. Arnold K∏onczyƒski (Repatriacja Polaków ze Szwecji..., s. 122) na
podstawie sprawozdaƒ konsularnych podaje liczb´ oko∏o 6700 osób w tym samym okresie.
74 Polska diaspora, red. A. Walaszek, Kraków 2001, s. 227.
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dem w ramach nowej polskiej rzeczywistoÊci”. Z treÊci odezwy wynika, ˝e „no-
wà polskà rzeczywistoÊç”, czyli w istocie kraj rzàdzony przez komunistów, zare-
zerwowano dla „prawdziwych demokratów”. Za najtrafniejsze rozwiàzanie pro-
blemu rzàdzenia paƒstwem demokratycznym uznano „koncepcj´ Rzàdu JednoÊci
Narodowej”, tym bardziej ˝e – jak stwierdzono – jego dotychczasowe osiàgni´-
cia „stwarzajà realne i niedajàce si´ obaliç podstawy do ca∏kowitego popierania
tego rzàdu i darzenia go ca∏kowitym zaufaniem”. Do osiàgni´ç zaliczono „refor-
my socjalne i gospodarcze”, odbudow´ kraju, przyjaznà wspó∏prac´ z paƒstwa-
mi s∏owiaƒskimi, „zw∏aszcza z ZSRR”, oparcie granicy zachodniej na Odrze i Ny-
sie ¸u˝yckiej. Wstàpienie do ZPP mia∏o przygotowaç Polaków „do zaj´cia przez
nich miejsca w szeregu z ca∏ym narodem w nowych warunkach politycznych i so-
cjalnych, jakie zaistnia∏y dziÊ w Polsce”75. 

Zwiàzek rozwinà∏ ró˝norodne dzia∏ania propagandowe. Informacje z ˝ycia
organizacji zamieszczano w wydawanym od 1946 r. w Sztokholmie dwuj´zycz-
nym polsko-szwedzkim czasopiÊmie „Polska Odrodzona”. Dla mieszkaƒców wcià˝
funkcjonujàcych obozów dla uchodêców organizowano wycieczki do Sztokhol-
mu. W obozie Fagersjö urzàdzono tradycyjne obchody Âwi´ta Morza 29 czerw-
ca oraz starano si´ popularyzowaç nowe Êwi´to, przypadajàce 22 lipca. Aby
uatrakcyjniç spotkania, w czerwcu 1946 r. zarzàd postanowi∏ zakupiç patefon
i p∏yty oraz ciastka i s∏odycze dla goÊci76. W sierpniu 1946 r. na spotkaniu ZPP
prezydent Warszawy Stanis∏aw To∏wiƒski wyg∏osi∏ odczyt o dalszych planach od-
budowy stolicy. W listopadzie 1946 r. o tym, czy rak jest uleczalny, mia∏a opo-
wiadaç dr Ossowska (brak s∏uchaczy). W grudniu odczyt „Âwiat, my i Niemcy”
wyg∏osi∏ nieznany bli˝ej pp∏k Nadzin (przyby∏o trzydzieÊci osób). Na odczytach
frekwencja by∏a s∏aba. Czasem zarzàd t∏umaczy∏ to zbyt póênym rozes∏aniem za-
wiadomieƒ77. W paêdzierniku 1946 r. otwarto w obozie w Fagersjö Êwietlic´.
W porozumieniu z pos∏em Ostrowskim planowano uruchomiç w∏asnà bibliote-
k´78. Cz´Êç uchodêców otrzymywa∏a jednorazowe zapomogi79. Czasem by∏a to
forma zach´ty do powrotu, np. jeden z uchodêców, Miros∏aw Czekalski, zobo-
wiàza∏ si´ pisemnie, ˝e w przypadku gdyby nie powróci∏ do Polski do 1 listopa-
da 1947 r., zwróci otrzymane od ZPP stypendium w wysokoÊci 1200 koron80.
Z zachowanych dokumentów wynika, ˝e jednym z najwi´kszych po˝yczkobior-
ców i stypendystów Zwiàzku by∏ jego skarbnik Feliks Spa∏a. Sam wyp∏aca∏ sobie
pieniàdze i prowadzi∏, zresztà niestarannie, ksià˝k´ kasowà organizacji. Równie˝
i on musia∏ podpisaç zobowiàzanie do powrotu do Polski81. 

75 AAN, ZPP w Szwecji, 434/1, Odezwa „Do Obywateli Polskich!”, k. 2.
76 Ibidem, 434/2, Protokó∏ 2. posiedzenia zarzàdu ZPP w Sztokholmie, 25 VI 1946 r., k. 2; ibidem,
Protokó∏ 3. posiedzenia zarzàdu ZPP w Sztokholmie, 4 VII 1946 r., k. 3.
77 Ibidem, Protokó∏ 4. posiedzenia zarzàdu ZPP w Sztokholmie, 15 VIII 1946 r., k. 4; ibidem, Pro-
tokó∏ 11. posiedzenia zarzàdu ZPP w Sztokholmie, 11 XII 1946 r., k. 12.
78 Ibidem, Protokó∏ 7. posiedzenia zarzàdu ZPP w Sztokholmie, 4 X 1946 r., k. 7.
79 Ibidem, Protokó∏ 5. posiedzenia zarzàdu ZPP w Sztokholmie, 22 VIII 1946 r., k. 5. Dobór osób
obj´tych pomocà wskazuje na wyraêne wspieranie w∏asnych kolegów.
80 Ibidem, Zobowiàzanie Miros∏awa Czekalskiego, 31 III 1947 r., k. 14.
81 Ibidem, 434/6, Protokó∏ komisji rewizyjnej ZPP w Szwecji, 9 I 1947 r., k. 1; ibidem, 434/2, Zo-
bowiàzanie Feliksa Spa∏y, 18 IV 1947 r., k. 24. W sierpniu 1946 r. Spale przyznano jednorazowà
zapomog´ w wysokoÊci 50 koron. We wrzeÊniu postanowiono wyp∏acaç mu miesi´czne stypendium 
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Jesienià 1946 r. z propozycjà wspó∏pracy zwróci∏ si´ Polski Zwiàzek Zachod-
ni z Poznania. Zainteresowany informacjami o sytuacji Polaków w Szwecji, ocze-
kiwa∏ danych statystycznych oraz opinii prasy szwedzkiej o Polsce i Polakach.
Oferowa∏ natomiast wysy∏anie wydawnictw dajàcych „obiektywny obraz ˝ycia
polskiego”, co mia∏o pobudziç akcj´ powrotu do ojczyzny. Serwis informacyjny
Zachodniej Agencji Prasowej, wykorzystany przez ZPP w Szwecji, mia∏ równie˝
przekonywaç o s∏usznoÊci i trwa∏oÊci ustalenia granicy zachodniej Polski na Od-
rze i Nysie ¸u˝yckiej82. Inicjatyw´ wspó∏pracy przyj´to w Sztokholmie „z rado-
Êcià”83. Na poczàtku 1947 r. dotar∏ tu wzór rezolucji Polskiego Zwiàzku Zachod-
niego w sprawie podpisania traktatu pokojowego z Niemcami w Warszawie, co
by∏o konsekwencjà memorandum z∏o˝onego 27 stycznia 1947 r. przez delegacj´
polskà na konferencji wiceministrów spraw zagranicznych czterech mocarstw
w Londynie. W kwietniu 1947 r. ZPP urzàdzi∏ we w∏asnym lokalu w Sztokhol-
mie spotkanie w ramach Tygodnia Ziem Zachodnich84. W ten sposób w∏àczy∏ si´
w najwi´kszà od zakoƒczenia wojny kampani´ propagandowà Polski, której
przedmiotem sta∏a si´ na prze∏omie 1946 i 1947 r. przysz∏oÊç Niemiec i granicy
polsko-niemieckiej. 

We wrzeÊniu 1946 r. po raz pierwszy pojawi∏y si´ w ∏onie ZPP sugestie o za-
koƒczeniu dzia∏alnoÊci lub zmianie nazwy i profilu aktywnoÊci85. Po cz´Êci wyni-
ka∏y zapewne z animozji personalnych wewnàtrz Zwiàzku, zw∏aszcza mi´dzy za-
rzàdem a szeregowymi dzia∏aczami. W ciàgu nast´pnych miesi´cy kilkakrotnie
dochodzi∏o do otwartych konfliktów. Na poczàtku wrzeÊnia z listy cz∏onków or-
ganizacji skreÊlono Tadeusza Bródk´, poniewa˝ „dzia∏a∏ na szkod´ Zwiàzku, wy-
g∏aszajàc o nim ujemne opinie”86. Jesienià 1946 r. najpierw dosz∏o do scysji mi´-
dzy Bickiem a Henrykiem Âwiderskim, nast´pnie jednej z za∏o˝ycielek ZPP, Hannie
Mohr, zakazano wyg∏oszenia odczytu, gdy˝ obawiano si´, ˝e wykorzysta go do
„wycieczek polemicznych natury prywatnej”87. Niedosz∏a prelegentka protestowa-
∏a przeciwko takiemu post´powaniu zarzàdu, t∏umaczàc: „kilka s∏ów krytyki, a nie
sam referat zarzàd ZPP wzià∏ mi za z∏e i z tego powodu robiono trudnoÊci, a˝ na
koniec uniemo˝liwiono wyg∏oszenie [...] referatu”. Zdaniem Hanny Mohr post´-
powanie zarzàdu „pozbawione jest w ogóle logiki i jest Êmieszne, albowiem nie eli-
minuje si´ »groêby« krytyki z mojej strony, jeÊli ktoÊ inny, a nie ja, odczyta mój re-
ferat, bo mog´ po odczytaniu referatu przez drugà osob´ tak samo zg∏osiç si´ po
s∏owo i waliç [sic!], a wtedy mam jeszcze jeden atut wi´cej w r´ku”88. 

w wysokoÊci 50 koron oraz udost´pniç nieodp∏atnie mieszkanie w lokalu zwiàzkowym, nast´pnie
zwi´kszono stypendium do 100 koron.
82 Ibidem, 434/3, Pismo Polskiego Zwiàzku Zachodniego do ZPP w Sztokholmie, 1 X 1946 r., k. 6;
ibidem, 434/2, Protokó∏ posiedzenia zarzàdu ZPP w Sztokholmie, 11 XI 1946 r., k. 11; ibidem,
434/3, Pisma Polskiego Zwiàzku Zachodniego do ZPP w Sztokholmie, 24 I i 5 II 1947 r., k. 7, 8.
83 Ibidem, 434/3, Pismo ZPP w Szwecji do Polskiego Zwiàzku Zachodniego, 30 XII 1946 r., k. 9a.
84 Ibidem, Instrukcja o zbieraniu podpisów i rezolucji za podpisaniem traktatu pokojowego z Niem-
cami w Warszawie, k. 9.
85 Ibidem, 434/2, Protokó∏ 6. posiedzenia zarzàdu ZPP w Sztokholmie, 4 IX 1946 r., k. 6.
86 Ibidem.
87 Ibidem, Za∏àcznik do protoko∏u nr 7. Sprawa konfliktu mi´dzy Âwiderskim a Bickiem, k. 8; ibi-
dem, Protokó∏ 8. posiedzenia zarzàdu ZPP w Sztokholmie, 11 X 1946 r., k. 9.
88 Ibidem, 434/6, List Hanny Mohr do zarzàdu ZPP w Szwecji, 15 X 1946 r., k. 10–11a.

Pawe∏ Jaworski

268



Ca∏a sprawa by∏a chyba wyrazem szerszego konfliktu w ZPP, chocia˝, jak si´
wydaje, kluczowym argumentem dla decyzji o likwidacji organizacji by∏o to, ˝e
sta∏a si´ ona zb´dna. Wi´kszoÊç Polaków wyjecha∏a ze Szwecji, a propagand´
w tym kraju przej´∏o poselstwo i jego wydzia∏ konsularny. Proces likwidacyjny
rozpoczà∏ si´ 5 maja 1947 r., kiedy decyzjà zarzàdu ZPP oddano Poselstwu RP
wyposa˝enie lokalu organizacji. 21 maja pose∏ Adam Ostrowski poprosi∏ ZPP
o przekazanie lokalu (Stadsg_rden 18) Wydzia∏owi Handlowemu Poselstwa RP89.
Ostatecznie 18 wrzeÊnia 1947 r. zarzàd z przewodniczàcym Bickiem na czele pod-
jà∏ decyzj´ o zakoƒczeniu dzia∏alnoÊci ZPP „wobec spe∏nienia swego zadania na
terenie Szwecji, jak i uznania niecelowoÊci dalszego istnienia Zwiàzku, co zosta∏o
zaakceptowane przez ob. ministra RP A[dama] Ostrowskiego”. Pozosta∏e w kasie
zwiàzkowej 137,83 koron przeznaczono na odbudow´ Warszawy. Dokumentacja
dotyczàca dzia∏alnoÊci ZPP, tj. inwentarz, ksià˝ka kasowa, ksià˝ka zapomóg itp.,
zosta∏a przekazana do sekretariatu Poselstwa RP w Sztokholmie. Piecz´cie zwiàz-
kowe, papier firmowy oraz blankiety legitymacyjne komisyjnie zniszczono90.

* * *

Dzia∏alnoÊç Zwiàzku Patriotów Polskich w Szwecji mo˝na podzieliç na trzy
okresy. Co najmniej od po∏owy 1943 r. nieformalna grupa komunistów, przy
wsparciu poselstwa sowieckiego w Sztokholmie, zacz´∏a szerzyç wÊród polskich
uchodêców propagand´ zwalczajàcà rzàd polski na emigracji. Poselstwo RP d∏u-
go to bagatelizowa∏o. Prze∏om nastàpi∏ wraz z powstaniem PKWN w lipcu
1944 r. Wówczas ZPP oficjalnie zainaugurowa∏ swà dzia∏alnoÊç, zyskujàc akcep-
tacj´ w∏adz szwedzkich. Sta∏ si´ faktycznym reprezentantem w Szwecji PKWN,
nast´pnie Rzàdu Tymczasowego. Jego przewodniczàcy Jerzy Paƒski rozwinà∏ sze-
rokà akcj´ organizacyjnà i propagandowà. Celem by∏o wykreowanie oÊrodka po-
litycznego konkurencyjnego dla Poselstwa RP, które reprezentowa∏o rzàd polski
na emigracji i miejscowe Êrodowisko Polaków. Wydawa∏o si´, ˝e przy biernej po-
stawie w∏adz szwedzkich ZPP mo˝e staç si´ nawet oÊrodkiem dla poselstwa rów-
norz´dnym. Propaganda komunistyczna nie zdoby∏a jednak wielu zwolenników
i mo˝na odnieÊç wra˝enie, ˝e Szwedzi, widzàc poparcie sowieckie dla grupy Paƒ-
skiego, traktowali jà powa˝niej ni˝ sami Polacy. Nieznacznà rol´ odegra∏ ZPP
w nawiàzaniu polsko-szwedzkich kontaktów gospodarczych. Paƒski mia∏ te˝
swój udzia∏ w nak∏onieniu strony szwedzkiej do przes∏ania pomocy humanitar-
nej do Polski ju˝ w grudniu 1944 r. Po przej´ciu poselstwa przez ekip´ z Warsza-
wy w lipcu 1945 r. i rych∏ym wyjeêdzie Paƒskiego do Polski ZPP zaczà∏ szukaç
nowej formu∏y dzia∏ania. Próbowa∏ przede wszystkim kontynuowaç propagand´
repatriacyjnà, ale nad jego dzia∏alnoÊcià zacz´∏o dominowaç nowe Poselstwo RP.
Dalsze istnienie sta∏o si´ niecelowe. Do tego dosz∏y jeszcze konflikty personalne
mi´dzy dzia∏aczami. W koƒcu uznano, ˝e w istocie organizacja spe∏ni∏a swoje
zadanie, i jà rozwiàzano.

89 Ibidem, 434/2, Akt zdawczo-odbiorczy, 5 V 1947 r., k. 17; ibidem, 434/3, Pismo pos∏a Adama
Ostrowskiego do ZPP w Sztokholmie, 21 V 1947 r., k. 15.
90 Ibidem, 434/2, Protokó∏ posiedzenia Zarzàdu G∏ównego, 18 IX 1947 r., k. 19. W notatce spo-
rzàdzonej kilka miesi´cy póêniej jeden z cz∏onków zarzàdu, Marian Komaƒski, poda∏ kwot´ 132,13
koron szwedzkich (ibidem, 434/6, Notatka Mariana Komaƒskiego, 16 III 1948 r., k. 25).
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PAWE¸ JAWORSKI (ur. 1971) – historyk, doktor nauk humanistycznych, adiunkt
w Zak∏adzie Historii Polski i Powszechnej XIX i XX wieku Instytutu Histo-
rycznego Uniwersytetu Wroc∏awskiego. Specjalizuje si´ w dziejach Skandyna-
wii i stosunków polsko-skandynawskich oraz historii Czechos∏owacji. Autor
monografii Polska niepodleg∏a wobec Skandynawii 1918–1939 (2001).

The Union of Polish Patriots in Sweden (1943–1947)

The Union of Polish Patriots (ZPP) in Sweden assembled a group of Polish communists,
who found themselves in Sweden during the Second World War. Its main activist was a sea-
man serving on a Polish merchant vessel, Jerzy Paƒski, who jumped ship in 1939. The orga-
nization’s work can be divided into three periods. As from mid 1943 at least, an informal
group of Polish communists, supported by the Soviet legation in Stockholm, started
spreading propaganda, which fought the Polish Government in Exile, amongst the Polish
refugees. The Republic of Poland’s Legation trivialised it’s activities for a long time. The
creation of the Polish Committee for National Independence (PKWN) in July 1944 was
the turning point. That is when the Union of Polish Patriots officially inaugurated its activ-
ities and gained the acceptance of Swedish authorities. It became the actual representative
of the Polish Committee for National Independence, later the Temporary Government,
although they only made contact with the “Lublin authorities” in October 1944.

The Union of Polish Patriots developed widespread organisational and propaganda ini-
tiatives. It published a simple news bulletin, organised meetings, registered refugees before
their expected repatriation and vainly tried to recruit them to Berling’s army. The aim was
to create a political centre which would compete with The Republic of Poland’s Legation,
which represented the Polish Government in Exile and the local Polish community. It
seemed that with the Swedish authorities’ passive attitude the Union of Polish Patriots
might become an equipollent centre to the Legation. However, the communist propagan-
da did not gain many supporters and it seems that the Swedes, seeing the Soviet support
for Jerzy Paƒski’s group treated it more seriously than the Poles themselves. The Union of
Polish Patriots role in initiating Polish-Swedish industrial contacts was very small. How-
ever, Paƒski deserves credit for convincing the Swedes to send humanitarian help to Poland
in December 1944.

When the legation was taken over by the party from Warsaw in July 1945 and Paƒski
soon departed to Poland, the Union of Polish Patriots started to search for a new formula
as the basis of its activities. It tried to continue the pro-repatriation propaganda, but the
Republic of Poland’s Legation started to get the upper hand. Additionally personal con-
flicts arose between members. Finally it was agreed that the organisation had fulfilled its
mission and was dissolved.
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