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DRODZY CZYTELNICY
W tym roku obchodzimy 100. rocznicę odzyskania niepodległości i wiele naszych 
przedsięwzięć ma na celu upamiętnienie tej rocznicy. 
W tym numerze pozwalam sobie opisać moją rodzinną historię uczestników walk 
o niepodległość. Takich historii jest z pewnością wiele w wielu rodzinach,  
niemniej jednak uważam, że warto było przedstawić historię wojenną mojego ojca,  
kpt. Antoniego Sygnarka, jako że jego działania w walkach o niepodległość są 
szczegółowo opisane w jego wspomnieniach, które zostały opublikowane przez 
wydanie historyczne Górnośląskiego Muzeum, a jego pamięć została uhonorowa-
na w Sali Tradycji dywizjonu wojskowego w Sochaczewie, gdzie ojciec brał udział  
w walkach nad Bzurą we wrześniu 1939 roku. 
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TERESA SYGNAREK
Prezes 

Zrzeszenia Organizacji 
Polonijnych  w Szwecji

Organizacje, które pragną współpracować ze Zrzeszeniem Organizacji Polonijnych w Szwecji, 
prosimy o kontakt mailem na adres: 
teresa.sygnarek@gmail.com

BÄSTA LÄSARE
I år firar vi 100-årsdagen av Polens återvunna självständighet och många av våra 
aktiviteter är avsedda att fira denna årsdag. 
I detta nummer skriver jag om mina familjemedlemmar som deltog i kampen för 
självständighet. Sådana historier finns det säkert i många familjer, men ändå tycker 
jag att det var värt att presentera min fars krigstidshistoria, kn. Antoni Sygnarek, 
speciellt som hans kamp för självständighet beskrivs i detalj i hans memoarer, vilka 
publicerats i en historisk publikation utgiven av Museum i Övre Silesia i Polen, 
och hans minne hedrades av en militär enhet i staden Sochaczew där han deltog  
i striderna i september 1939.
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4 100. rocznica  ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

W dniach 20 do 23 września w Warszawie pod hasłem „Łączy nas 
Niepodległa” odbył się V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Za-
granicy. To wyjątkowe spotkanie Polonii z całego świata przeszło 
właśnie do historii. Zjazd zaplanowano dla uczczenia jubileuszu 
100-lecia odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej odro-
dzonej w 1918 roku. Inicjatorem Zjazdu była Rada Polonii Świata,  
a organizację powierzono Stowarzyszeniu Wspólnota Polska. Zjazd 
sfinansowany został przez Senat RP, który z urzędu patronuje Polo-
nii rozsianej po całym świecie. W V Zjeździe Polonii z całego świata 
wzięło udział ponad 6oo uczestników z 44 krajów reprezentujących 
około 200 organizacji. Tegorocznemu Zjazdowi Polonii Świata 
towarzyszyły liczne konferencje prasowe oraz wiele ciekawych 
imprez. W Senacie RP wystawa „Polskie Drogi do Niepodległości” 
przypomniała o wielkich Polakach na emigracji na przełomie XIX  
i XX wieku.

Przed Zjazdem
Przygotowania do zjazdu rozpoczęły się we wrześniu 2017 roku, 
gdy prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusz Piotr 
Bonisławski zaprosił do Gdańska przedstawicieli Rady Polonii 
Świata i czołowych organizacji polonijnych aby poczynić wstępne 
ustalenia dotyczące planowanego zjazdu i obchodów 100-lecia 
odzyskania niepodległości Polski. Tam też zawiązała się grupa 
robocza, w skład której wchodzili przedstawiciele Rady Polonii 
Świata, Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i Kancelarii Senatu 
RP, a której współprzewodniczyli prezes Dariusz Bonisławski i 
przewodnicząca Teresa Berezowska. Przedstawicielami sekretariatu 
EUWP w komitecie zostali Tadeusz Adam Pilat i Teresa Sygnarek. 

O wynikach gdańskiego spotkania został poinformowany w doku-
mencie końcowym Marszałek Senatu RP, Stanisław Karczewski, 
który podjął decyzję o powierzeniu Radzie Polonii Świata i Stowar-
zyszeniu „Wspólnota Polska” organizacji światowego zjazdu Polo-
nii w 2018 roku.

Konferencja prasowa
W przeddzień Zjazdu w Domu Poselskim odbyła się konferencja 
prasowa, w której wzięli udział: Szef Kancelarii Senatu, min. Jakub 
Kowalski, Dariusz Bonisławski - prezes Stowarzyszenia “Wspól-
nota Polska”, Teresa Berezowska - Przewodnicząca Rady Polonii 
Świata oraz Tadeusz Adam Pilat - Prezydent Europejskiej Unii 
Wspólnot Polonijnych.

Tadeusz Adam Pilat zaznaczył, iż kwestia obrony dobrego 
imienia Polski przewija się we wszystkich forach tematy-
cznych, które odbywają się podczas Zjazdu. Zjazd odby-
wa się w roku stulecia niepodległości, a Senat „przeznaczył 
szczególną kwotę” na organizację przedsięwzięcia, w którym 
wzięło udział przeszło dwa razy więcej uczestników niż  
w poprzednich zjazdach. Do najważniejszych przedsięwzięć  
V Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy zaliczył Forum Oświaty, 
które „traktuje o młodzieży, a więc o przyszłości”. Bo przyszłość 
Polonii i Polaków za granicą to młodzież, dzieci; to jest ich 
tożsamość narodowa, o którą oprócz rodziców musza walczyć 
polskie szkoły.

Spotkanie grupy roboczej w Gdańsku.  /  Organisationsmöte  i Gdansk.
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Masza św. w archikatedrze
W archikatedrze św. Jana uczestnicy Zjazdu wzięli udział w mszy 
św. inauguracyjnej w intencji ojczyzny, koncelebrowanej przez 
Arcybiskupa Metropolitę Warszawskiego Kardynała Kazimierza 
Nycza.
Na początku liturgii kard. Kazimierz Nycz zwrócił się do przedsta-
wicieli Polonii ze słowami: „Są takie miejsca, w których wszyscy 
Polacy, mieszkający w Polsce i zagranicą, a w przypadku naszego 
kraju jest to rzeczywistość zróżnicowana i bogata, mają prawo czuć 
się jak u siebie. Niewątpliwie wśród wielu takich miejsc w Polsce 
jest warszawska archikatedra”.

Złożenie wieńców na grobie Nieznanego Żołnierza
Po mszy w archikatedrze przedstawiciele organizatorów i naj- 
większych organizacji polonijnych złożyli wieńce na grobie Niezna-
nego Żołnierza. W uroczystości uczestniczyła Kompania Honorowa 
i orkiestra Wojska Polskiego. 

Kongresu Polonii Amerykańskiej, Europejskiej Unii Wspólnot Po-
lonijnych, Kongresu Polonii Kanadyjskiej, Zjednoczenia Polskiego  
w Wielkiej Brytanii, Rady Naczelnej Polonii Australijskiej, Związku 
Kongresu Polonii Amerykańskiej, Europejskiej Unii Wspólnot Po-
lonijnych, Kongresu Polonii Kanadyjskiej i Zjednoczenia Polskiego 
w Wielkiej Brytanii. Na zakończenie wieniec złożyła delegacja 
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Inauguracja Zjazdu - Sejm Polonijny 
Uroczyste otwarcia V Światowego Zjazdu Polonii i Polaków z Za-
granicy, odbywającego się w roku obchodów 100-lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości, dokonało się w polskim parlamencie, w 
sali plenarnej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. 
Obrady prowadził szef Kancelarii Senatu RP, minister Jakub Ko- 
walski. Głos zabrali: marszałek Sejmu, Marek Kuchciński, 

Foto: Mikołaj Urbański

Foto: Mikołaj Urbański

Foto: Mikołaj Urbański

Foto: Mikołaj Urbański

marszałek Senatu Stanisław Karczewski, prezes Stowarzyszenia 
„Wspólnota Polska”, Dariusz Piotr Bonisławski i przewodnicząca 
Rady Polonii Świata Teresa Berezowska.
Marszałek Senatu Stanisław Karczewski zwracając się do Polonii 
i Polaków z zagranicy powiedział, że „Odzyskanie niepodległości 

Wieńce złożył Marszałek Senatu RP, Stanisław Karczewski,  
w imieniu komitetu honorowego Zjazdu, delegacja uczestników 
Zjazdu i Rady Polonii Świata. 
Następnie, przy dźwięku werbli wieńce składały m.in. delegacje: 
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to wielkie wspólne 
osiągnięcie wszystkich 
Polaków – żyjących  
w kraju i poza granica-
mi. „Polonia i Polacy za 
granicą współdefiniują pol-
skie doświadczenie dziej-
owe i współtworzą polską 
tożsamość. ”
Prezes Stowarzyszenia 
“Wspólnota Polska” Da-
riusz Piotr Bonisławski 
zwrócił uwagę, że Po-
lacy są jednym z na-
jbardziej rozproszonych 
narodów europejskich. 
Wskazał, że jedną z przy-
czyn takiego stanu rzeczy 
była utrata niepodległości, 
która “położyła się cie-

niem na dziejach Polski na ponad 100 lat”. Dodał, że Zjazdy 
Polonii są “piękną manifestacją wspólnoty narodowej, a tak- 
że troski o losy ojczyzny”. Jest to też “piękna i ważna” tradycja, 
która łączy Polaków, żyjących poza granicami ojczyzny.
Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Tadeusz Adam 
Pilat wskazał, że „w uczuciach emigrantów do ojczyzny niewiele 
się zmieniło od epoki romantycznych narodowych wieszczów”. 
„Kochamy Polskę, cieszymy się wolną, nowoczesną i rozwijającą 
się ojczyzną. Przyjeżdżamy tu często, przyjeżdżają nasze dzieci, 
przyjeżdżać będą nasze wnuki, bo łączy nas Polska”.

Spotkanie w Pałacu Prezydenckim

Prezydent Andrzej Duda i małżonka prezydenta Agata Kornhauser-
Duda spotkali się w Pałacu Prezydenckim z uczestnikami Zjazdu.  
W spotkaniu wzięli także udział m.in. Marszałek Senatu  
RP – Stanisław Karczewski, Szef Kancelarii Senatu, min.  
Jakub Kowalski, Minister Edukacji Anna Za-
lewska, prezydencki minister Adam Kwiatkowski  
i prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusz Piotr 
Bonisławski.
Prezydent objął V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Za-

granicy Patronatem Honorowym w roku 100-lecia Odzyskania 
Niepodległości 1918-2018.

Koncert „Nasza Niepodległa”
Koncert „Nasza Niepodległa”, z udziałem gwiazd polskiej piosenki, 
był ostatnim wydarzeniem pierwszego dnia V Światowego Zjazdu 
Polonii i Polaków z Zagranicy. W czasie koncertu Nagrodę im prof. 
Stelmachowskiego, przyznaną po raz pierwszy przez Stowarzysze-
nie „Wspólnota Polska” za zasługi na rzecz Polonii, odebrał z rąk 
prezesa Dariusza Bonisławskiego premier Mateusz Morawiecki.
Do wagi pieśni patriotycznych w polskiej historii nawiązał, 
otwierając galę, marszałek Senatu Stanisław Karczewski, który 
przypomniał, że pieśni te towarzyszyły Polakom we wszystkich 
chwilach tragicznych, ale i podniosłych. 
„Pieśni te - dawały nadzieję, podnosiły na duchu, łączyły i 
sprawiały, że czuliśmy się wspólnotą niezależnie od tego, w jakiej 
byliśmy sytuacji, na jakim żyliśmy kontynencie. Spójrzmy dziś 
w to minione stulecie, wsłuchajmy się raz jeszcze w nasze dzieje 
opowiedziane słowami pieśni patriotycznych, poczujmy się dumni 

z tego, że jesteśmy Polakami, że nie przegapiliśmy żadnej szansy, 
by być narodem wolnym i niezależnym, który bez kompleksów i bez 
fałszywej skromności może patrzeć w swoją przyszłość dziś, w setną 
rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości”.
Po wręczeniu nagrody rozpoczął się koncert „Nasza Niepodległa 
1918-2018”, prezentujący utwory z płyty o tej samej nazwie, która 
powstała z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Koncert, który prowadziła Agata Konarska rozpoczął się występem 
dwóch artystek polonijnych: Karoliny Baran z USA i Elżbiety 
Oleszkiewicz z Litwy. Po nich wystąpili tacy polscy artyści jak 
m.in.: Kayah, Maryla Rodowicz, Krzysztof Cugowski, Halina 
Młynkova, Andrzej Krzywy i Łukasz Zagrobelny.
Na spotkaniu, przy lampce wina w salach recepcyjnych teatru został 
zaprezentowany okolicznościowy znaczek i koperta pierwszego 
dnia obiegu wydany przez Pocztę Polską z inicjatywy Rady Polonii 
Świata.

Zakończenie Zjazdu w Sejmie
Podsumowująca sesja plenarna zakończyła V Światowy Zjazd 
Polonii i Polaków z Zagranicy. W ocenie przewodniczącego 
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusza Bonisławskiego 
Zjazd był najważniejszym wydarzeniem polonijnym w tym roku  
i w tej kadencji Senatu. Teresa Berezowska, przewodnicząca 
Rady Polonii Świata podkreśliła, że łączy nas pieśń „Jeszcze 
Polska nie zginęła”. Helena Miziniak, wiceprezes Rady Polo-

Dariusz Piotr Bonisławski, prezes Stowarzysze-
nia „Wspólnota Polska”.

Foto: Polacy we Włoszech
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nii Świata, podsumowując obrady forum organizacji polonij-
nych wskazała, że potrzebne są w życiu polonijnym struktury 
organizacyjne, z którymi będą rozmawiać i liczyć się władze 
krajów zamieszkania Polaków. Marek Domaradzki z fo-
rum kultury podkreślił, że postulowano konsolidację różnych 
środowisk polonijnych wokół projektów artystycznych, wsparcie 
liderów kultury, utworzenie narodowej szkoły tańców ludowych 
oraz stworzenie w Polsce muzeum dorobku kultury polskiej  
w świecie. Prezydent EUWP Tadeusz Adam Pilat podkreślił, 
że w ostatnich dwóch latach wzrosła liczba dzieci i młodzieży 
uczącej się języka polskiego poza granicami ze 160 tysięcy do 200 

Foto: Mikołaj Urbański

tysięcy. Podkreślił, że polskie środowiska poza granicami borykają 
się z brakiem nauczycieli. Postulował uruchomienie studiów  
i stypendiów dla polonijnych nauczycieli, zwiększenie liczby dzieci 
przyjeżdżających do Polski. 
Prezes Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji Teresa Sy-
gnarek z I Światowego Forum Mediów  Polonijnych nawiązała do 
słów Jana Ignacego Paderewskiego: „Żaden z narodów na świecie 
nie może się poszczycić takim jak nasz naród, bogactwem uczuć 
i nastrojów”. Te słowa, jakie u progu odzyskania niepodległości, 
powiedział współtwórca naszej Niepodległej, brzmią niezwykle ak-
tualnie po dziś dzień, a szczególnie w tym roku, kiedy świętujemy 
100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. „Jesteśmy 
świadomi, że jesteśmy ogniwami jednego łańcucha, jednej wspól-
noty. Nie bez przyczyny, założyciel Stowarzyszenia „Wspólnota Pol-
ska”, prof. Andrzej Stelmachowski, zjednoczył Polonię i Polaków za 
Granicą pod hasłem „wspólnota”.
Łączy nas Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.
Łączy nas miłość do Ojczyzny,
Łączy nas Niepodległa”! - zakończyła Teresa Sygnarek.

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski zamknął debatę w parla-
mencie podsumowującą V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Za-
granicy słowami „dobrze jest być Polakiem w Polsce i za granicą”.

Wieczorne spotkanie w Domu Polonii
W uroczystościach w Domu Polonii Stowarzyszenia “Wspólnota 
Polska” udział wzięli m.in. Marszałek Senatu Stanisław Karcze-
wski, Przewodniczący Rady Krajowej Stowarzyszenia “Wspól-
nota Polska” minister Henryk Kowalczyk, prezes Stowarzyszenia 
“Wspólnota Polska” Dariusz Piotr Bonisławski i Rodzina prof. An-
drzeja Stelmachowskiego jako goście honorowi V Zjazdu.

5:e  VÄRLDS-
KONGRESS
FÖR  POLACKER 
UTOMLANDS

Warszawa, 20-23 september 2018

5: e världskongressen för polsk diaspora i utlandet arran-
gerades under mottot “Vi förenas av Polens självständighet”. 
Kongressens syfte var bl a att fira 100-årsdagen av Polens 
självständighet som landet återfick 1918 efter 123 år av del-
ningar mellan stormakterna Ryssland, Preussen och Österrike-
Ungern. 
Initiativtagaren till kongressen var Världs Polonia Rådet och 
genomförandet anförtrodes Sammanslutningen ”Wspólnota 
Polska”. Kongressen finansierades av Republiken Polens Se-
nat som är  officiell beskyddare av polsk diaspora utspridd över 
hela världen. 
Drygt 6oo deltagare från 44 länder som representerade cirka 
200 organisationer deltog i världskongressen som åtföljdes av 
presskonferenser och många intressanta evenemang. I den pol-
ska Senaten fanns en utställning “Polska vägar till självstän-
dighet”.
Den ceremoniella öppningen av världskongressen ägde rum  
i polska parlamentet i plenarsalen för  Republiken Polens Sejm.
Presidenten Andrzej Duda och hans maka Agata Kornhauser-
Duda tog emot kongressdeltagarna i presidentpalatset.
Konserten “Vårt oberoende land”, med kända polska sångar-
tister ägde rum i Stora Teatern – Nationell Opera i Warszawa.
Kongressen avslutades i polska parlamentet, i Republiken Po-
lens Sejm plenarsal. 
Enligt ordföranden för Sammanslutningen ”Wspolnota Pol-
ska” Dariusz Piotr Bonisławski var kongressen den viktigaste 
polska händelsen i år.
Ordföranden för Polska Riksförbundet i Sverige och organi-
satören av Första Världsforum för Polska Medier, Teresa  
Sygnarek, hänvisade i sitt tal till Jan Ignacy Paderewskis* ord: 
“Ingen av nationerna i världen kan stoltsera med samma rike-
dom av känslor och sinnesstämningar som vår nation”. Dessa 
ord, som yttrades av medskaparen av vår självständighet strax 
innan Polen återfick sin självständighet, låter extremt aktuella 
än idag och särskilt i år, när vi firar 100-årsdagen för Polens 
återvunna självständighet.
Ordföranden för Europeiska Unionen av Polska Samfunden, 
Tadeusz Adam Pilat, påpekade att “….i emigranternas kän-
slor till sitt hemland har ingenting förändrats sedan roman-
tikens epok. Vi älskar Polen, vi njuter av ett fritt, modernt 
och utvecklat hemland. Vi kommer hit ofta, våra barn kom-
mer, våra barnbarn kommer eftersom Polen förenar oss.” 

* Pianist, kompositör och politiker, den förste premiär- och utrikesminister  
i det återuppståndna Polen efter första världskriget.
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Decyzją Rady Krajowej Stowarzyszenie “Wspólnota Polska”, Dom 
Polonii w Warszawie uhonorowano nadaniem imienia Prof. An-
drzeja Stelmachowskiego. Pomysłodawcy i założyciela “Wspólnoty 
Polskiej”.
Ceremonii odsłonięcia tablicy pamiątkowej na frontonie budynku 
dopełnili: Marszałek Stanisław Karczewski, prezes Wspólnoty Pol-
skiej Dariusz Piotr Bonisławski wraz z wnukiem prof. Andrzeja 
Stelmachowskiego.

Msza Św. w intencji Polonii i Polaków za Granicą
W niedzielę 23 października, w Świątyni Opatrzności Bożej 
odprawiona została msza św. w intencji Polonii i Polaków za Granicą, 
której przewodniczył Metropolita Warszawski, kardynał Kazimierz 
Nycz. Koncelebrował ks. bp Wiesław Lechowicz Delegat KEP ds. 
Duszpasterstwa Emigracji Polskiej oraz kapłani posługujący Polonii      Red.

i Polakom na całym świecie. Ważną okolicznością była również 
40-ta rocznica rozpoczęcia Pontyfikatu św. Jana Pawła II. Mod-
lono się w intencji Polonii na całym świecie, a także o kanonizację 
błogosławionego księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego, 
patrona harcerstwa, zamęczonego w niemieckim obozie koncen-
tracyjnym w Dachau.
W nabożeństwie uczestniczyli przedstawiciele Sejmu i Senatu 
RP z marszałkiem Stanisławem Karczewskim i wicemarszałek 
Marią Koc, a także przedstawiciele rządu z ministrem Mariuszem 
Błaszczakiem oraz licznie przybyli mieszkańcy Warszawy, uczest-
nicy Zjazdu i przedstawiciele organizatorów: Rady Polonii Świata 
i Stowarzyszenia “Wspólnota Polska”. 
W procesji z darami ołtarza przedstawiciele Polonii wręczyli 
Kardynałowi Nyczowi wieleński chleb polski, kosz winnych gron, 
ornaty maryjne, bukiet biało-czerwonych kwiatów, kielichy z wi-
nem i wodą. Rada Polonii Świata niosła ofiarowany Świątyni po-

Poloniainfo.se
 Michał Dzieciaszek

Poloniainfo.se
 Michał Dzieciaszek
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ZRZESZENIE ORGANIZACJI POLONIJNYCH W SZWECJI
na V Światowym Zjeździe Polonii i Polaków z Zagranicy

W trakcie V Światowego Zjazdu Polonii miały miejsca różne 
fora tematyczne:
- Organizacje polonijne
- Duszpasterstwo Polskie
- Kultura Polonijna
- Nauka polska poza granicami Kraju
- Edukacja polonijna
- Sport i turystyka polonijna
- Media Polonijne.

Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji reprezentowali 
na Zjeździe:

Maria Olsson - na Forum Organizacji Polonijnych
Grażyna Piątek, Zofia Sunemark i Joanna Janasz - na Forum 
Kultury Polonijnej
Andreas Henriksson - na Forum Sportu i Turystyki
dr Magda Mazur - na Forum naukowców
Teresa Sygnarek - organizator Forum mediów Polonijnych  
oraz fotograf Mikołaj Urbański, jako przedstawiciel kwartal-
nika „Polonia Nowa” na Forum Mediów.

Michał Dzieciaszek z portalu Poloniainfo.se także uczestniczył 
w I Światowym Forum Mediów Polonijnych.

Foto: Mikołaj Urbański

Polska Riksförbundet i Sverige under 
5:e  Världskongressen för polacker utomlands.

Olika tematiska forum ägde rum under kongressen och Pol-
ska Riksförbundet i Sverige hade sina representanter:

Maria Olsson - Forum för polska organisationer
Grażyna Piątek, Zofia Sunemark och Joanna Janasz - 
Kulturforum
Andreas Henriksson - Sportforum
dr Magda Mazur - Vetenskapsforum
Teresa Sygnarek - arrangör av 1:a Världsforum för polska 
medier utomlands
och fotografen Mikołaj Urbański, som representant för 
kvartalstidningen “Polonia Nowa” på Forum för polska 
medier.

Michał Dzieciaszek från portalen Poloniainfo.se deltog 
också i 1:a Världsforum för polska medier utomlands.

Poloniainfo.se
 Michał Dzieciaszek
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I Światowe Forum Mediów Polonijnych odbyło się w ramach 
V Zjazdu Polonii Świata zorganizowanego przez Radę Polonii 
Świata, Senat RP i Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.

Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji wraz ze Stowa-
rzyszeniem “Wspólnota Polska” byli organizatorami Forum 
Mediów Polonijnych, które obyło się pod patronatem honoro- 
wym Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego oraz pa-
tronatem medialnym TVP Polonia. 

Tegoroczne Forum było piątym z kolei spotkaniem, poprzednie 
cztery spotkania odbywały się jako Europejskie Fora Mediów 
Polonijnych. Udział w tegorocznym Forum wzięło udział 80 
przedstawicieli mediów polonijnych (wydawnictw prasowych, 
portali, blogów, radia i telewizji) z 25 krajów świata. 

W programie Światowego Forum Mediów, opracowanego przez 
Teresę Sygnarek, Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji 
i Romana Wróbla, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, udział 
wzięli m.in. przedstawiciele Senatu RP, MSZ, PAP, TVP Polonia 
i Polskiego Radia.

Obecnością na Forum zaszczycili następujący prelegenci:
dr Jan Maria Jackowski, z-ca przewodniczącego Komisji Kul-
tury i Środków Przekazu Senatu RP; 

Krzysztof Malinowski, Naczelnik Wydz. Strategii Promocji Pol-
ski, Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej MSZ;  
Andrzej Fąfara, z-ca dyrektora Departamentu Dyplomacji Pub-
licznej i Kulturalnej MSZ; 
Grzegorz Jopkiewicz, Departament Dyplomacji Publicznej  
 Kulturalnej MSZ;  
Artur Lompart, dyrektor Biura Rzecznika Prasowego MSZ; 
Filip Frąckowiak, z-ca dyrektora TVP Polonia; 
Cezary Ciszewski, Akademia Filmowa TV C.A;
Wojciech Surmacz, prezes Polska Agencja Prasowa;
Aleksander Główczewski, Polska Agencja Prasowa;
dr Agnieszka Kamińska, z-ca dyrektora redaktora naczelnego 
Polskiego Radia 24;
Halina Ostas, kierownik Redakcji Polskiego Radia dla Za-
granicy;
Edyta Późniak, magazyn radiowy „Polacy w świecie”;
Krzysztof Skowroński, prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy 
Polskich.

Intensywny program - brakowało czasu
Ze względu na udział forumowiczów w oficjalnych punktach 
programu odbywającego się równolegle Światowego Zjazdu 
Polonii, czas na program merytoryczny i zajęcia warsztatowe 
musiał być skrócony, a może raczej - zintensyfikowany. 
W programie Forum zaprezentowano takie tematy jak:  
- Strategia promocji Polski w świecie przez media polonijne, 
- Rola mediów polonijnych w obronie dobrego imienia Polski    
  oraz w podtrzymywaniu tożsamości narodowej w kontekście  
   obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości, 
- Rola i wpływ mediów w utrzymywaniu więzi pomiędzy  
   ośrodkami polonijnymi a Krajem, 
- Zasady komunikacji marki Polska.
Odbyły się także wizyty studyjne w TVP Polonia, Polskim Radio 
S.A. oraz Polskiej Agencji Prasowej.

Forum Mediów było nie tylko okazją do wymiany doświadczeń, 
ale zapewniło także profesjonalne warsztaty dla redaktorów 
polonijnych w takich dziedzinach jak: zasady budowania infor-
macji oraz wykorzystanie smartfona do realizacji reportaży.

Foto: Dorota Fischer
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Uchwały i wnioski Forum Mediów
Uczestnicy zwrócili się z prośbą do organizatorów oraz do Sena-
tu RP o umożliwienie kontynuowania Forum Mediów Polonij-
nych w przyszłych latach.

Obrady zakończyło przyjęcie przez uczestników I Światowego 
Forum Mediów Polonijnych dokumentu końcowego, w którym 
sformułowano najważniejsze merytoryczne wnioski konferencji, 
wyrażono podziękowanie organizatorom oraz wolę zacieśnienia 
współpracy pomiędzy mediami polonijnymi i kontynuacji regu-
larnych spotkań medialnych. 

Uczestnicy stwierdzili, że integracja poprzez merytoryczną 
współpracę i podnoszenie umiejętności poprzez szkolenia jest 
podstawową potrzebą środowisk mediów polonijnych. 
Zwrócili się do władz polskich i organizatorów o wsparcie wszel-
kich inicjatyw i działań w tym zakresie.

Do Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” wnioskowano o:
pozyskanie środków finansowych na realizację wartości dodanej 
Forum Mediów Polonijnych zgłoszonej podczas IV Forum  
w 2017 roku - projektu utworzenia polonijnej grupy medialnej  
i dofinansowanie wspólnego portalu, który będzie obejmował 
swoją strukturą media polonijne z różnych krajów,

Do Senatu RP wnioskowano o:
- przyznanie środków finansowych na organizowanie corocz-
nych forów mediów polonijnych dla dziennikarzy i redak-
torów polonijnych ze świata, polegających na szkoleniach  
i warsztatach we współpracy z takimi mediami w Polsce jak: 
TVP, Polskie Radio i PAP, 
oraz o wprowadzenie rzecznika reprezentującego media polonij-
ne do udziału w posiedzeniach Komisji Senackiej spraw Emi-
gracji i Łączności z Polakami za Granicą.

Do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wnios-
kowano o archiwizację polonijnych wydawnictw i audycji.

Foto: Dorota Fischer

1: a Världsforum för polska medier utomlands hölls 19-23 
september i år.

Det organiserades av Polska Riksförbundet i Sverige till-
sammans med Sammanslutningen “Wspólnota Polska”.

Årets forum var det femte i rad, dock hade de fyra föregå-
ende  hållits som europeiska forum.

I år deltog 80 representanter för polska medier (tidskrifter, 
portaler, bloggar, radio och tv) från 25 länder.

I programmet som förberedes av Teresa Sygnarek, Polska 
Riksförbundet i Sverige och Roman Wróbel, Sammanslut-
ningen “Wspólnota Polska”, deltog bland andra represen-
tanter för Republiken Polens senat, utrikesdepartementet, 
Polska Pressagenturen, TVP Polonia och Polsk Radio.

I programmet fanns bl a ämnen:
- Polska mediernas roll för att upprätthålla nationell 
identitet när Polen firar i år 100-årsdagen för återvunnen 
självständighet,
- Mediernas roll och påverkan för att upprätthålla relationer 
mellan polacker boende utomlands och Polen,
- Polens nya varumärke.
Det fanns också studiebesök hos TVP Polonia, Polsk Radio 
och Polska Pressagenturen.

Forumet var inte bara en möjlighet att utbyta erfarenhe-
ter utan tillhandahöll också professionella workshops för 
polska redaktörer inom områden som: principerna för att 
bygga information och användningen av en smartphone för 
genomförandet av film reportage.

Workshops ute på fältet genomfördes under ledning av 
Cezary Ciszewski från Polska Televisionens Filmakademin 
och Aleksander Główczewski från Polska Pressagenturen.
Deltagarna, uppdelade i mindre grupper, gick runt i Warsza-
wa och gjorde kortfilmer baserade på intervjuer med folk 
på gatorna. Urval av objekt för inspelning och intervjuer 
hänvisade till 100-årsdagen av Polens återvunna självstän-
dighet.

1:a Världsforum för polska medier 
utomlands
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Foto: Polacy we Włoszech

Foto: Polacy we Włoszech

Foto: Polacy we Włoszech Foto: Polacy we Włoszech

Zajęcia warsztatowe w terenie odbywały się pod kierownictwem 
Cezarego Ciszewskiego z Akademii Filmowej TVP oraz Alek-
sandra Główczewskiego z Polskiej Agencji Prasowej i jej fil-
mowców. 
Zadaniem było pokazanie, że do kręcenia reportaży filmowych 
nie zawsze potrzebne są drogie kamery, wystarczy dobry smart-
fon.
Uczestnicy Forum, podzieleni na grupy wyruszyli po Warszawie 
i nakręcali krótkie etiudy filmowe w oparciu o przeprowadzane 
wywiady na ulicach. Wybór obiektów do nagrywania i wywiady
 nawiązywały do 100. rocznicy odzyskania niepodległości.

Forumowicze ruszyli w teren z komórkami i kamerami

Poloniainfo.se
 Michał Dzieciaszek
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Ciekawe spotkania
Uczestnicy Forum mieli okazję do spotkań autorskich  
z  Czesławem Czaplińskim, światowej sławy artystą fotogra-
fem, dziennikarzem i autorem przeszło 40 albumów i książek  
i filmów dokumentalnych.  Mieszka w Nowym Jorku i Warsza-
wie, fotografował najbardziej znane osobistości ze świata 
biznesu, kultury, polityki i sportu. Miał ponad 200 wystaw 

fotograficznych, a na Forum Mediów zdradzał uczestnikom 
tajniki fotografii cyfrowej. Spotkanie z dziennikarką Małgorzatą 
Karoliną Piekarską, było krótkim kursem dziennikarskim dla 
samouków. Cezary Ciszewski z Akademii Filmowej uczył jak 
nagrywać żeby materiał filmowy był ciekawy.

Poloniainfo.se
 Michał Dzieciaszek

Poloniainfo.se
 Michał Dzieciaszek
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Wystawa Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji
w 100. rocznicę odzyskania niepodległości

Drogi Niepodległosci
„Sprawa polska”

POLONIA  RESTITUTA  1918

1

Zbrojna walka o niepodległość była dominującym, choć nie 
jedynym nurtem polskich dążeń niepodległościowych. 
Wraz z upływem lat i fiaskiem kolejnych prób odzyskania 
politycznej tożsamości, zmieniałysię też metody owej walki. 
Tak zwana „sprawa polska” stała się w XIX i na początku XX  
wieku jedną z istotnych kwestii polityki europejskiej, ze  
zmiennym natężeniem. Niepodległość Rzeczypospolitej była 
w swej istocie sprawą nie tylko samych Polaków, lecz także 
problemem politycznym o wymiarze europejskim. 

Na wywalczoną wysiłkiem kilku pokoleń niepodległość zło-
żyły się zarówno ponawiane cyklicznie i okupione krwią 
zbrojne powstania, jak też – w równym stopniu – wysiłek 
intelektualny wybitnych Polaków, wzbogacających kulturę 
narodową i dbających o zachowanie narodowej tożsamości.

„Boże zbaw Polskę!”, pocztówka patriotyczna z XX w.

Zbiory Rafała E. Stolarskiego (Warszawa)

Inauguracja obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i otwarcie wystawy ”Drogi Niepodległości” w kwietniu 
br. w Malmö rozpoczęły serię obchodów Dni Polskich w trzech największych miastach Szwecji.
Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji kontynuowało w Sztokholmie, Malmö i w Göteborgu Dni Polskie, które w różny sposób 
nawiązywały tematycznie do odzyskania przez Polskę niepodległości.
W najbliższym czasie odbędzie się  w wielu miastach szwedzkich cała seria uroczystości, które zostaną zorganizowane przez orga-
nizacje członkowskie Zrzeszenia.  Ale o tym w następnym numerze...

W Malmö tym razem skoncentrowano się na 
dzieciach i młodzieży. Kreatywność małych 
dzieci w konkursie malarskim „Polski orzeł” 
była zaskakująca, a udział rodziców z dziećmi  
w konkursie wiedzy o Polsce dostarczył nawet 
lekkiego dreszczyku emocji.
W pierwszej edycji konkursu „Polonia ma ta-
lent” pierwszą nagrodę zdobyła formacja tańca 
nowoczesnego z zespołu „Kwiaty Polskie”, 
drugą nagrodę dostały dwie młode artystki za ta-
niec ze wstążkami, a trzecia nagroda przypadła 
Natalii Naruszewicz za piękny głos w piosence.

MALMÖ

Krakowiak w wykonaniu zespołu „Kwiaty Polskie”.

Dzieci prezentują swoje prace w konkursie „Moja Polska - orzeł biały”.

Do konkursu „Wiedza o Polsce” dzieci stanęły wraz z rodzicami.
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Zbrojna walka o niepodległość była dominującym, choć nie 
jedynym nurtem polskich dążeń niepodległościowych. 
Wraz z upływem lat i fiaskiem kolejnych prób odzyskania 
politycznej tożsamości, zmieniałysię też metody owej walki. 
Tak zwana „sprawa polska” stała się w XIX i na początku XX  
wieku jedną z istotnych kwestii polityki europejskiej, ze  
zmiennym natężeniem. Niepodległość Rzeczypospolitej była 
w swej istocie sprawą nie tylko samych Polaków, lecz także 
problemem politycznym o wymiarze europejskim. 

Na wywalczoną wysiłkiem kilku pokoleń niepodległość zło-
żyły się zarówno ponawiane cyklicznie i okupione krwią 
zbrojne powstania, jak też – w równym stopniu – wysiłek 
intelektualny wybitnych Polaków, wzbogacających kulturę 
narodową i dbających o zachowanie narodowej tożsamości.

„Boże zbaw Polskę!”, pocztówka patriotyczna z XX w.

Zbiory Rafała E. Stolarskiego (Warszawa)

Uroczysta Msza św.
za Ojczyznę w 100. rocznicę 
odzyskania niepodległości

* Wykład na temat 100-lecia odzyskania niepodległości

* QUIZ historyczny o Polsce dla młodzieży

* Wystawa „DROGI NIEPODLEGŁOŚCI”

Goteborg zaprezentował nadzwyczaj ambitny program. Było 
patriotycznie, było historycznie ale także nie zabrakło atrakcji 
w postaci występów artystyczych i zabaw dla dzieci.

Leszek Wlazło w swojej prelekcji powiedział m.in.:
Patrzę na Polskę i jej niepodległość oczami człowieka, który miał 
okazję żyć w ciekawych czasach transformacji, który jako inżynier, 
były przedsiębiorca, poeta, podróżnik, lotnik, a obecnie także robotnik 
pracujący w korporacji amerykańskiej, może z szerszej perspektywy 
ocenić zmiany zachodzące w umiłowanym mi kraju.
Jesteśmy mądrym i dumnym narodem, który niepodległość ma 
wpisaną w swoją nigdy i przez nikogo nieusuwalną Polskość. Czasa-
mi jesteśmy w chwilowym rozkroku, błądzimy omamieni populizmem  
i doraźnymi korzyściami, bo jest to zgodne z naturą ludzką, lecz nasza 
fantazja, nierzadko ułańska i nasze umiłowanie wolności ponad 
wszystko, zawsze wyprowadza nas na proste tory kraju szanowanego 
przez Europę, świat a przede wszystkim przez nas samych.
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Organisationer från Polska Riksförbundet i Sverige ord-
nade igen sk. Polen dagar i Sverige. 
I Malmö fanns tyngdpunkten på barn och ungdomar med 
olika spel och tävlingar. Uppträde också folkdansgruppen 
“Polska Blommor”.
Göteborg hade mycket ambitiöst program med bl a ett 
föredrag om Polens självständighet.
I Stockholm deltog Riksförbundets organisationer i ar-
rangemanget “Polen på Skansen”.

Towarzystwo Polaków „Ogniwo” w Sztokholmie i organizacje przy  
nich zrzeszone włączyły się w obchody 100-lecia odzyskania 
niepodległości biorąc udział w oficjalnych Dniach Polskich w Skan-
senie, organizowanych przez Ambasadę RP, poprzez występy Zespołu 
Folklorystycznego „Piastowie” oraz wystawy twórców artystycznych 
zorganizowanych w działającym przy Ogniwie Klubie „ProForm Art”. 
14 września szwedzkiej publiczności została zaprezentowana wystawa 
”Drogi Niepodległości” w Urzędzie Miasta na wydziale do spraw In-
westycji i promocji Sztokholmu.
Przez cały miesiąc wrzesień reprezentantki organizacji brały udział  
w wielu imprezach związanych z obchodami 100-lecia.
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historia WRZEŚNIOWA

          Moja 
             rodzinna 
           Niepodległa

Wrześniowa zaduma to dla wielu Polaków także pamięć  
o najbliższych, którzy walczyli w obronie naszej niepodległości. 
Zwłaszcza w roku obecnym, kiedy obchodzimy 100. rocznicę 
odzyskania niepodległości, przypominają się historie rodzinne 
związane z walkami niepodległościowymi.
W mojej najbliższej rodzinie, męscy przodkowie, zarówno po 
stronie matki, jak i ojca, jako zawodowi oficerowie Wojska Pols-
kiego, brali udział w walkach o naszą niepodległość.
Dziadek, Kazimierz Mazurkiewicz zginął brutalnie zamordowa-
ny przez Sowietów w Katyniu.
Brat mojej matki, Jerzy Jaworski zesłany na Syberię, wstąpił do 
Armii Andersa i walczył w polskim dywizjonie 305 Royal Air 
Force jako pilot nawigator.
Brat mojego ojca, Władysław Sygnarek walczył od 1910 roku 
w ruchu niepodległościowym, zginął w 1920 roku. O swoim 
wiele starszym bracie Władysławie, ojciec mówił, że jest jego 
bożyszczem. Był jego nauczycielem i przykładem ideologii 
niepodległościowej, uczył go patriotyzmu i wiary w Polskę, 
która kiedyś przyjdzie i będzie niepodległa. Władysław walczył 
o niepodległość jako wachmistrz 1. Pułku Ułanów Krechow-
ieckich. Brał m.in. udział w wojnie polsko-bolszewickiej, 
walczył pod Lwowem, poległ w czerwcu 1920 r. pod Dynebur-
giem (dzisiejszy Daugavpils na Łotwie). Odznaczony Krzyżem 
Walecznych. Żył 26 lat, z tego 6 lat na wojnie, od 16 roku życia 
w konspiracji niepodległościowej.
Trzech innych braci ojca, którzy także brali udział w walkach 
niepodległościowych, wrócili z wojny, jeden z nich brał udział 
w zaślubinach morza z Polską.

Ojciec, kpt. Antoni Sygnarek był dowódcą 5. kompanii II 
batalionu w 18. pułku piechoty w Armii „Poznań”, która broniła 
dostępu do Warszawy w walkach pod Sochaczewem nad rzeką 
Bzurą. Tam też dostał się do niewoli i spędził całą wojnę  
w oflagach niemieckich. Po zakończeniu wojny, bez doku-
mentów i pieniędzy przedostał się auto- i okrętostopem najpierw 
do Włoch, potem do do Palestyny, dokąd po „wychodźstwie”  
z zesłania na Syberię trafiła reszta mojej rodziny. Tam też ojciec 
pracował jako wojskowy aż do 1947 roku, kiedy mając do 
wyboru osiedlenie się w πWielkiej Brytanii, gdzie pozostał brat 
mojej matki, lub powrót do Polski, rodzina wybrała powrót do 
Ojczyzny.

Wrzesień jest dla Polski i Polaków miesiącem specjalnym. 
Wszyscy wspominamy tę tragiczną rocznicę,  

1 września – wybuch II wojny światowej, walki na Westerplatte,  
sfingowany napad na radiostację w Gliwicach,  

ciężkie walki w obronie Warszawy, a także daty które może 
mniej pamiętamy, ale które są równie bolesne: 

17 września - kiedy Armia Czerwona bez wypowiedzenia wojny  
zaatakowała Polskę łamiąc pakt o nieagresji, 

lub 28 września - podpisanie aktu kapitulacji Warszawy.

Antoni Sygnarek jako  kpt. 18. Pułku Piechoty.
Antoni Sygnarek kn i 18 Infanteriregimentet.
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SEPTEMBER-HISTORIEN
September är en speciell månad för alla polacker. 

Vi minns alla denna tragiska dag, 
den 1 september 1939 – då tyskarna anföll Polen och 

andra datum som kanske inte alla kommer ihåg, 
men som är lika smärtsamma: 

17 september 1939 - när ryska Röda Armén attackerade 
Polen och därmed bröt en icke-aggressionspakt eller 

den 28 september samma år – undertecknandet av 
Warszawas kapitulation.urodził się w 1906 roku w miejscowości Janówek. Po maturze  

i zdaniu odpowiednich egzaminów został przyjęty na Kurs Unitar-
ny Szkoły Podchorążych Piechoty. Następnie kontynuował naukę 
w Szkole Podchorążych Piechoty, po ukończeniu której stał się 
zawodowym oficerem służby stałej Wojska Polskiego. 
Na początku 1938 r. przeniesiono go do stacjonującego w Skier-
niewicach 18 Pułku Piechoty, gdzie pełnił funkcję dowódcy kom-
panii i został awansowany do stopnia kapitana. 
Razem ze swoim pułkiem wziął udział w kampanii wrześniowej 
jako dowódca 5. kompanii strzeleckiej. 
Po walkach w Sochaczewie dostał się do niewoli i był internowa-
ny w kilku Oflagach: Prenzlau, Neubrandenburg, Gross Born, 
Sandbostel i Lubeck. 
Po uwolnieniu krótko służył w 2 Korpusie Polskim we Włoszech. 
Po demobilizacji wyjechał do Bejrutu, gdzie przebywała jego 
żona z urodzoną w 1940 r. córką i teściowa. (Janina Sygnarkowa 
wraz z dwumiesięczną córką i matką zostały w 1940 r. wywiezio-
ne ze Lwowa na Syberię, skąd wraz z Wojskiem Polskim zostały 
ewakuowane na Bliski Wschód).
Od lutego 1946 r. do sierpnia 1947 r. pracował jako nauczyciel  
w Junackiej Szkole Kadetów w mieście Barbara w Palestynie, 
gdzie uczył języka polskiego i historii. Przebywał również  
w Egipcie. Po pracy w szkole junackiej, wciąż w Palestynie, 
pełniąc służbę w oddziałach armii brytyjskiej, brał udział w ochra-
nianiu wojskowych i cywilnych transportów kolejowych.
Wraz z rodziną miał możność osiedlenia się w Wielkiej Brytanii, 
gdzie przebywał już młodszy brat żony kpt Jerzy Jaworski – ofi-
cer brytyjskich sił powietrznych RAF. Sygnarkowie podjęli jed-
nak decyzję o powrocie do Polski. Do Gliwic przyjechali prosto 
z bliskiego Wschodu w 1948 r.
Kapitan Antoni Sygnarek do służby wojskowej już nie powrócił. 
Podjął pracę w zarządzie portu rzecznego na Kanale Gliwickim. 
Zmarł 17 września 1983 r., pochowany na cmentarzu w Grójcu.
Z zamiłowania był historykiem, odbył nieformalne studia histo-
ryczne w oflagach. Dużo czytał i udzielał się jako wykładowca, 
specjalizujący się w tematach historycznych dotyczących okresu 
międzywojennego i II wojny światowej.
Został odznaczony orderem Virtuti Militari V klasy.

ŻYCIORYS

Życiorys opracował historyk dr Wojciech B. Moś  
z Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu,  

za co składam serdeczne podziękowania.
Materiały źródłowe m.in.: Szkoła Podchorążych Piechoty, Księga Pamiątkowa 1830-29 XI-1930, Ostrów Komorowo 1930; Rocznik Oficerski 1939, Warszawa 1932; 
R. Rybka, K.Stepan, Rocznik Oficerski 1939, Kraków 2006; Lista starszeństwa oficerów zawodowych piechoty, 1 lipiec 1933; http://www.straty.pl/index.php/szukaj-w-
bazie

Antoni Sygnarek

Självständighet i min familj 
I september minns vi också våra nära som kämpade för att 
försvara vårt oberoende. Speciellt under innevarande år, 
när vi firar 100-års jubileum av Polens återvunna självstän-
dighet, minns vi våra familjemedlemmar som kämpade för 
oberoendet.
I min närmaste familj deltog flera manliga förfäder, yrkesof-
ficerer både på moderns och faderns sida, i striderna för vårt 
oberoende.
Farfar Kazimierz Mazurkiewicz blev ett offer för sovjetisk 
massmord av polska officerare i Katyn.
Min morbror, Jerzy Jaworski, deporterad till Sibirien, gick 
1941 med i en nybildad (av gen. Anders) polsk armé i Sovjet 
och kämpade i den polska Royal Air Force skvadronen som 
navigeringspilot.
Min farbror, Władysław Sygnarek var sedan 1910 aktiv i den  
polska självständighetsrörelsen, dog i striderna 1920. Min far 
brukade säga att hans äldre bror var hans idol och han lärde 
honom patriotism och tron på Polen som skulle bli oberoende 
i framtiden. Władysław kämpade för självständighet som be-
fälhavare för 1 Krechowiec Ulanregimentet, deltog i polsk-
bolsjevikiska kriget, dog i juni 1920 nära Dyneburg (dagens 
Daugavpils i Lettland). Han levde 26 år, varav sex år i krig 
och från 16-års åldern i konspiration-rörelsen. Hedrad med 
militärt tapperhetskors.
Tre andra farbröder, som också deltog i kampen för självstän-
dighet, återvände från kriget.
Fadern, kapten Antoni Sygnarek var befälhavare för 5:e skyt-
tekompaniet i Poznań-arméns 2:a bataljonen i 18:e infanteri-
regementet som stred i Sochaczew vid floden Bzura. Där 
blev han tillfångatagen och tillbringade hela kriget i tyska 
oflagläger (läger för officerer). Efter kriget lyckades han ta 
sig från Tyskland till Palestina, där resten av min familj kom 
från “exil” i Sibirien. Där var min far verksam som soldat 
fram till 1947, när familjen valde att återvända till sitt hem-
land, trots att de kunde flytta till Storbritannien, där min mor-
bror bosatte sig.
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Bitwa nad Bzurą

22 września 1939 roku zakończyła się bitwa nad Bzurą, 
największa batalia wojny obronnej Polski w 1939 roku. 

Armia „Poznań” pod dowództwem gen. Tadeusza Kutrzeby, 
mimo początkowych sukcesów, nie zdołała zatrzymać oddziałów 
niemieckich idących na Warszawę.

Miasto Sochaczew dzięki swemu położeniu ok. 50 km na za-
chód od Warszawy, stanowiło strażnicę obronną strzegącą  
przeprawy przez Bzurę i było ważnym punktem strategicznym  
w działaniach wojennych, a także w Bitwie nad Bzurą.

Bohaterowie walk o wolność i niepodległość Ojczyzny z armii 
„Pomorze” i „Poznań” starali się wykonać niewykonalny w 1939 
roku obowiązek obrony Polski przed niemieckim najeźdzcą.

Bitwa nad Bzurą była największą i najbardziej krwawą bitwą 
Polskiego Września 1939 roku i przeszła do naszej historii jako 
największa bitwa w dziejach oręża polskiego, okrywając jej 
uczestników nieśmiertelną sławą. 

Na polu chwały poległo około 17 tys. polskich żołnierzy, 50 tys. 
zostało rannych, 100 tys. wzięto do niewoli.

Pomnik na cmentarzu w Trojanowie  i gablota pamięci w Sali Tradycji
38  Dywizjonu Zabezpieczenia Obrony Powietrznej w Sochaczewie 
gdzie uhonorowano kpt. Antoniego Sygnarka.
En staty på kyrkogården i Trojanow och minneskabinett för kn. Antoni 
Sygnarek i Traditionssalen hos 38 Skvadronen i Sochaczew.

SLAGET VID FLODEN BZURA
Den 22 september 1939 slutade slaget vid Bzura, den största 
striden i det defensiva polska kriget 1939. 
“Poznań” - armén under ledning av general Tadeusz Kutrzeba 
lyckades inte stoppa de tyska trupperna i Warszawa trots de 
inledande framgångarna.
Staden Sochaczew tack vare sitt läge ca 50 km väster om 
Warszawa, var en viktig strategisk punkt i krigsstriderna, lik-
som i slaget vid floden Bzura.
Hjältarna i kampen för fritt och oberoende hemland försökte 
göra det omöjliga - att försvara Polen mot den tyska krigs-
makten.
Slaget vid Bzura var det största och blodigaste slaget under 
september 1939. Cirka 17 tusen soldater dog, 50 tusen ska-
dades, 100 000 blev tillfångatagna.
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Wspomnienia 
dokumentem historycznym
Kpt. Antoni Sygnarek był od wiosny 1938 roku, dowódcą 5. 
kompanii strzeleckiej II batalionu w 18. pułku piechoty w Armii 
„Poznań”, która walczyła w bitwie nad Bzurą. Mobilizacja kom-
panii nastąpiła już 23 marca 1939 roku.
Losy mojego ojca, zarówno podczas wojny, jak i podczas jego 
pełnej przygód podróży powojennej w poszukiwaniu rodziny 
mogłyby być scenariuszem do filmu patriotyczno-przygodowe-
go. Zanim to nastąpi, będę się starać o wydanie książki na pod-
stawie jego wspomnień - pamiętnika, który na moją prośbę spisał 
w 1972 roku.
W zasadzie pamiętnik ten można by wydać w oryginalnej wersji, 
jako że charakter pisma ojca jest tak samo czytelny jak elektro- 
niczna czcionka Times New Roman. Opisy walk opatrzone są 
ilustracjami i mapami, które ojciec sam rysował, a dokładność 
opisu ruchów dywizjonu, sytuacji i wydawanych komend jest 
zaskakująca.
Ojciec, z zamiłowania historyk, był wielkim patriotą. Uczył 
mnie historii prawdziwej, nie takiej, której nas uczono w szkole. 
Nie tylko wychowanie jakie mi dał, ale także jego słowa, jakie 
skierował do mnie na pożegnanie przed moim wyjazdem do Szwe- 
cji ukształtowały mój patriotyzm.
- Jak w kościele śpiewasz …Ojczyznę wolną racz nam wrócić 
Panie…, pamiętaj że „wolna” to także „niepodległa”, o którą 
walczyłem ja, moi bracia, Twój dziadek i wuj. Nawet mieszkając 
w Szwecji, pozostań polską patriotką, kochaj swój kraj, jego 
historię i tradycje.
Jego słowa były i są dla mnie wyznacznikiem polskiej tożsamości 
narodowej i jestem Mu wdzięczna za to, że tak właśnie mnie 
ukształtował.

Antoni Sygnarek - biograf i
Antoni Sygnarek föddes 1906 och blev professionell officerare 
i den polska armén. 1939 deltog han som befälhavare för ett in-
fanteriregiment i slaget vid floden Bura, blev tillfångatagen och 
internerades i flera tyska läger för officerer sk oflags.
Efter frigivningen tjänade han under en kortare period i en polsk 
militärenhet i Italien. Efter demobiliseringen åkte han till Beirut 
där hans hustru och dottern född 1940 fanns. (Janina Sygnarek 
med en två månaders dotter och sin mor var 1940 deporterad 
från Lviv i Polen till Sibirien, varifrån de tillsammans med den 
nybildade polska armén evakuerades till Mellanöstern).
Från februari 1946 till augusti 1947 arbetade han som lärare i en 
kadettskola i staden Barbara i Palestina där han föreläste polska 
och historia. Fortfarande i Palestina, var han i tjänst i den brit-
tiska armén och deltog i skyddsförband för militära och civila 
järnvägstransporter.
Han och hans familj hade möjlighet att bosätta sig i Storbritan-
nien, där hans hustrus yngre bror, kapten Jerzy Jaworski, offi-
cer i brittiska flygvapnet RAF bosatte sig. Familjen Sygnarek 
bestämde sig emellertid 1948 för att återvända till Polen. 
Kapten Antoni Sygnarek återvände inte till militärtjänsten och 
arbetade i hamnlednigen för Gliwice-kanalen. Han dog den 17 
september 1983, är begravd på kyrkogården i Grójec.

Av förkärlek var han historiker, deltog i flera informella histo-
riska studier under sin tid som fånge. Han var också föreläsare 
som specialiserat sig på historiska ämnen som rörde mellan-
krigstiden och andra världskriget.
Han tilldelades utmärkelsetecknet Virtuti Militari i 5:e klassen.

Memoarer - e t t his tor iskt dokument 
Kaptenen Antoni Sygnarek hade befäl över 5: e skyttekompani-
et i18: e infanteriregementet som slogs vid floden Bzura under 
september 1939.
Hans öde, både under kriget och under hans äventyrliga efter-
krigståg då han letade efter sin familj, skulle kunna vara ett scena- 
rio för en patriotisk äventyrsfilm. Första steget skulle kunna vara  
att ge ut en bok baserad på hans memoarer nedskrivna 1972.
I princip skulle denna dagbok kunna publiceras i den ursprungli-
ga versionen, eftersom faderns kaligrafiska handstil är lika läs-
bar som det elektroniska Times New Roman-teckensnittet. 
Beskrivningar av striderna är försedda med illustrationer och 
kartor som fadern själv ritade samt noggrannheten i beskrivnin-
gen av kompaniets rörelser, situationer och kommandon som 
utfärdats är detaljrika och historiskt korrekta.
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Do niewoli niemieckiej ojciec dostał się w momencie kiedy starał 
się uratować ciężko rannego jednego ze swoich żołnierzy.
…Przerwałem opatrywanie, już mu opatrunek niepotrzebny. 
Czuję dotyk dwóch bagnetów po obu stronach pleców. „Marsch, 
schnell, alles tot” powiedziano z tyłu. Po półgodzinnym marszu 
doprowadzono mnie do namiotu, z którego wyszedł władczy  
sztabsfeldfebel i zarządził:
 „Hans, Franz und Johann, zaprowadzić w krzaki i rozstrzelać”. 
„Jestem oficerem i mam prawo być skontaktowany z oficerem”. 
„Żadnego prawa, ty polski bandyto” odrzekł.

Beznadzieja zadania
W mieście są Niemcy, strzelali do mnie z drugiego brzegu, most 
wysadzony, stanowiska trzeba zdobywać, moja kompania nie ma 
amunicji.
Ja też nie mam, powiedział bezbarwnie major i ruszył w stronę 
mostu drogowego, który złamany w środku na kształt szeroko ro-
zwartej rzymskiej piątki szpicem jej tkwił w rzece. D-cy kompanii 
poszli do tyłu do swych kompanii.
Ostatnia nadzieja na piątą jednostkę ognia rozwiała się się ze 
słowami „Ja też nie mam”. „Wszystko wiecie”.
Co ja wiem? Marsz z powrotem na stanowiska. 
Stoję przez chwilę, ciemno w oczach i w mózgu, zadanie jest, 
środków nie ma, amunicji nie ma, d-cy baonu też właściwie nie 
ma. 
Zdobywać Sochaczew bagnetami poprzez Bzurę – to szaleństwo, 
to koniec.
Dwieście kilkanaście par oczu żołnierzy wpatrzonych we mnie.
Z podwórka zagrody wyszedł sierż. Skórka, też patrzy na mnie. 
Most wysadzony, tabor nie przejdzie, podałem mu rękę, nie wiem 
czy na pożegnanie, czy jako podziękę za dobrą jego służbę.
Dwieście kilkanaście par oczu patrzy. Co im powiedzieć? A jak 
odpowiedzą: Nie…?

Wspomnienie
Przykro, że czas zatarł nazwiska. Nie zatarł 2 nazwisk: ppor. 
Wałęzy Ignacego i sierż. Skórki Józefa (?). 
Od pierwszej chwili po przybyciu do kompanii dali się poznać 
jako wzorowi żołnierze-dowódcy. 
Nie zawiedli do samego końca. Nie będzie to przechwałką, gdy 
powiem, że w baonie najtrudniejsze zadania przypadały 5 kom-
panii, w kompanii do tych zadań nadawał się ppor. Wałęza. 
Nigdy też nie zawiódł w ciężkich sytuacjach, a w Sochacze-
wie, choć miał pozostać za Bzurą, poszedł z własnej woli do 
beznadziejnego i krwawego szturmu, wykazując wielką odwagę 
– sierż. Skórka Józef.
Nie wiem, gdzie obydwaj są i czy w ogóle żyją. Ja, jako ich 
bezpośredni dowódca kompanii, w wyobraźni swojej zawiesiłem 
na ich piersiach order Virtuti Militari.

W ubiegłym roku byłem w Sochaczewie i odwiedziłem miejsca 
walki 5 kompanii, a na cmentarzu pod pomnikiem poległych ok. 
4000 żołnierzy września, klęknąwszy, oddałem mój hołd, prosząc 
cienie moich żołnierzy by mi wybaczyli, że nie jestem z nimi; 
nie moja to wina, ani zasługa.

Wybrane urywki ze wspomnień kpt. Sygnarka
Dotknięcie bagnetów, a może luf karabinowych – rozpoczął się 
mój marsz ku krzakom odległym o kilkadziesiąt metrów. 
Kilka metrów przed krzakami rozległa się komenda: „Stój”  
i następna: „W tył zwrot”. 
Sądząc, że będą strzelać do mnie z przodu, obróciwszy się, 
zamknąłem oczy. Otworzyłem je, gdy padła komenda: „Marsz”. 
Ujrzałem obok namiotu samochód dowódczy, a obok namiotu 
stojącego oficera machającego ręką na znak powrotu.

…Przesłuchujący mnie podpułkownik niemiecki we wszystkich 
rubrykach leżącego przed nim podłużnego formularza postawił 
poziome kreski, zaś w uwagach napisał kilka wierszy pismem 
gotyckim. Choć gotyk był mi znany, nie zdołałem z przeciwnej 
strony stołu przeczytać, co pisał. Przeczytałem tylko ostatnie 
słowo: „verdachtig”, co znaczy podejrzany. O co podejrzany? 
Nie wiem. Chyba o polskość.

Wspomnienia kpt. Sygnarka z pierwszych tygodni wojny zostały 
wydane w Roczniku Muzeum Górnośląskiego1 w Bytomiu .

20



21

W czerwcu br. zostałam zaproszona do wzięcia udziału  
w uroczystości obchodów Święta 38 Dywizjonu Zabezpieczenia 
Obrony Powietrznej im. mjr Feliksa Kozubowskiego2 w Socha-
czewie, gdzie na terenie jednostki wojskowej została otwarta 
Sala Tradycji, w której uhonorowano mojego ojca. 

Z rąk dowódcy dywizjonu otrzymałam pamiątkową statuetkę, 
a niezapomnianym przeżyciem była możliwość spotkania 
członków rodziny ppor. Ignacego Wałęzy3, który walczył pod 
Sochaczewem.

Wręczenie statuetki pamiątkowej 38. dywizjonu zabezpiecczenia  
Obrony Powietrznej w Sochaczewie, czerwiec 2018 r.

Överlämnande av minnesstatyer från 38 Skvadronen i Sochaczew  
i juni 2018.

1       Historia 11. Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, ISSN: 0068-4651 
2      mjr Feliks Kozubowski był dowódcą II batalionu 18 pp, zginął 15 września  
        nad Bzurą  
3      ppor. Ignacy Wałęza, dowódca I batalionu w 5 kompanii II batalionu.

Naród, który traci pamięć, traci sumienie.

W gablocie pamięci w Sali Tradycji znależli się: mjr Feliks Kozubowski, 
kpt. Antoni Sygnarek, ppor.  Ignacy Wałęza.
I Traditionssalen hedras: mjr Feliks Kozubowski, kn Antoni Sygnarek, 
underlöjtnanten Ignacy Waleza.

Tekst i zdjęcia -Text och foton    
TERESA SYGNAREK 
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EUROPA 
DLA OBYWATELI

W Gdańsku 9-12 października spotkało się 
przeszło dwudziestu reprezentantów krajów 
bałtyckich w ramach programu Unii Eu-
ropejskiej „Europa dla Obywateli”.
6-osobowa reprezentacja Szwecji została 
wybrana przez MUCF (Urząd ds. Młodzieży 
i Społeczeństwa Obywatelskiego), w skład 
której weszła prezes Zrzeszenia Organizacji 
Polonijnych w Szwecji, Teresa Sygnarek. 
Pełna reprezentacja skłądałą się z przedsta- 
wicieli gmin Ekerö, Filipstad, Gislaved i 
Landskrony oraz dwóch organizacji poza- 
rządowych, Centrum ds. Uprawnień w Da- 
larna (Dalarnas rättighetscentrum) oraz Zrze- 
szenia Organizacji Polonijnych w Szwecji.
Byli także reprezentanci e strony MUCF.

Europejskie Centrum Solidarności
Warsztaty miały miejsce w Europejskim 
Centrum Solidarności (ECS) położonym 
na terenie dawnej Stoczni Gdańskiej 
im. Lenina. Założeniem architektów 
było stworzenie obiektu, który powinien  
charakteryzować się skrajną prostotą, 
taką jak ta, która cechowała cele i metody 
działania solidarnościowego. Ściany bu-
dynku obłożone są blachą corten, która spe-
cyficznym rdzawym kolorem nawiązuje do 
elementów kadłubów stoczniowych.

Pomnik Poległych Stoczniowców 1970, 
Brama nr 2 dawnej Stoczni Gdańskiej 
i pobliska Sala BHP, gdzie 31 sierpnia 
1980 strajkujący podpisali porozumienie  
z rządem PRL, są elementami ECS, w któ- 
rym m.in. można zwiedzić stałą wystawę, 
która dokumentuje historię Solidarności  
i ruchów opozycyjnych, które doprowadziły 
do przemian demokratycznych w całej Eu-
ropie Środkowo-Wschodniej. 
Na powierzchni wystawowej (ok. trzech 
tysięcy metrów kwadratowych na dwóch 
piętrach) wykorzystane są zarówno tradycyj- 
ne metody ekspozycyjne, jak i najnowsze  
rozwiązania technologiczne. Są tam ekspo- 
naty historyczne, projekcje przestrzenne  
i elektroniczne oraz fotografie, filmy archi-
walne, dokumenty, mapy, wycinki prasowe 
i wiele innych.

Seminarium „Making Waves”
Seminarium skierowane było do orga-
nizacji społeczeństwa obywatelskiego, in-
stytucji publicznych i jednostek samorządu Reprezentacja Szwecji w Gdańsku,. / Sveriges representation i Gdansk.

Wnętrze Europejskiego Centrum Solidarności. 
Rdzawe płaszczyzny blachy cortenowej nawiązują do wizerunku stoczni. Cen-
tralne miejsce budowli to wielkoprzestrzenny ogród zimowey, który skupia wokół sie-
bie otwarte bezpośrednio lub poprzez szklane fasady i otwory okienne, pomieszcze-
nia sal wystawowych, wielopiętrową bibliotekę, antresole części muzealnej i zespoły 
biurowe. Płaszczyzny pomostów i schodów są ze szkła, a balustrady z delikatnej, prze-
jrzystej siatki cortenowej. Ważną rolę odgrywa naturalne światło przenikające do 
wnętrza poprzez dachowe świetliki. / Interiören i det europeiska solidaritetscentret.  
De rostiga ytorna anknyter till varvets historia. Byggnadens centrala del är en stor vinter-
trädgård som omringas av utställningsrum, ett bibliotek med flera våningar, museum och kon-
tor. En viktig roll har naturligt dagsljus som tränger in i interiören genom takfönster.

Zajęcia warsztatowe „Making Waves” w ESC. / Seminarium „making Waves”i ESC.
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terytorialnego z siedmiu krajów: Finlandii, Danii, 
Estonii, Litwy, Łotwy, Polski i Szwecji, które są zain-
teresowane współpracą międzynarodową w regio- 
nie bałtyckim, jak również miały wstępny plan na pro-
jekt w ramach programu “Europa dla obywateli”.
Podczas seminarium zaplanowane były wystąpienia 
i prezentacje najlepszych praktyk w programie “Eu-
ropa dla obywateli”, ale znaczna część programu była 
poświęcona na prace warsztatowe nad planowanymi 
projektami międzynarodowymi.

Solidarność w drodze do obalenia muru berlińskiego
Już na etapie przygotowywania się do seminarium moją 
uwagę przyciągnął jeden z tematów programu unijnego 
na rok 2019, dotyczącego specyficznych priorytetów 
w obszarze Pamięci o przeszłości Europy i Punktach 
zwrotnych w najnowszej historii Europy oraz demokra-
tycznych rewolucjach w Europie Środkowo-Wschodniej 
w 1989 roku.
Jest to ogólnie przyjęte, że kamieniem milowym  
w zmianie ustroju w Europie Środkowo-Wschodniej było zburzenie muru 
berlińskiego. 
Ale jaki ruch społeczny doprowadził do tej zmiany? I jakie były równoległe 
ruchy i przemiany w innych krajach bałtyckich?
Na bazie tej idei powstał wstępny plan projektu, którym zainteresowała się 
Katarzyna Seyda, przedstawicielka Kaszubskiego Centrum Edukacji oraz 
Europejskie Centrum Solidarności.
W programie ma się m.in. znaleźć produkcja inscenizacji edukacyjnej, tzw. 
LARP (Live Action Role Playing). Obecnie jesteśmy na etapie kontaktów  
z potencjalnymi partnerami z pozostałych państw bałtyckich.
Zainteresowanych proszę o kontakt.

Den 9-12 oktober möttes i Gdansk över tjugo representanter för de baltiska 
länderna som en del av Europeiska Unionens program “Europa för med-
borgare”.
Sveriges representation som omfattande 6 personer valdes av MUCF 
(Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor) i vilken ingick ord-
föranden för Polska Riksförbundet i Sverige, Teresa Sygnarek.

Workshops ägde rum vid det Europeiska Solidaritetscentret (ECS), på plat-
sen för det tidigare Gdańsk varvet. 

Seminariet ”Making Waves” riktades till civila samhällsorganisationer, 
offentliga institutioner och kommunala enheter från sju länder: Finland, 
Danmark, Estland, Litauen, Lettland, Polen och Sverige som är intresse-
rade av ett internationellt samarbete i regionen och hade ett första koncept 
för projekt inom programmet ”Europa för medborgare”.

Under seminariet presenterades bästa praxis i programmet “Europa för 
medborgare”, men en betydande del av seminariet var ägnat åt workshops 
för de planerade baltiska projekten. Tekst i zdjęcia -Text och foton    

TERESA SYGNAREK 

Ścianę z logo Solidarności tworzą kartki ze wpisami zwiedzających.
Väggen med Solidaritetslogotypen bildas av kort med besökarnas inlägg.

Nowoczesne rozwiązania wystawowe połączone zostały  
z autentycznymi przedmiotami.
Moderna utställningslösningar är blandade med auten-
tiska föremål.

EUROPA 

FÖR MEDBORGARE
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24 Kalejdoskop wydarzeń w Zrzeszeniu
Detta har hänt hos Polska Riksförbundet

Udział polskich strażaków w walce z pożarami 
na północy Szwecji był szeroko komentowany 
zarówno w mediach szwedzkich, jak i w mediach 
społecznościowych. 
Jeszcze zanim strażacy przystąpili do akcji gaszenia 
pożarów, byli witani w Szwecji jak bohaterowie.
Strażacy mieli główną bazę w miejscowości Sveg,  
z której codziennie wyruszali do akcji. Gasili oni pożary 
w okolicy Sveg, w Fagelsjö/Lillasen i Storbrattan oraz 
w rejonie Karböle w gminie Ljusdal.
Akcja w Szwecji trwała 14 dni i kiedy zbliżał się dzień 
ich powrotu, zależało nam na tym aby ich pożegnanie 
było równie ciepłe jak przywitanie.

Zrzeszenie żegnało polskich strażaków

Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji ogłosiło na face-
booku zbiórkę pieniędzy, na którą odpowiedziały nie tylko orga-
nizacje Zrzeszenia, ale także osoby prywatne. 
Nie zawiedli też Szwedzi, którzy żegnali polskich strażaków 
na całej trasie z miejscowości Sveg aż do portu w Trelle-

W Södertälje do polskich strażaków dołączyli motocykliści z klubu „Polish Riders Stockholm” i eskortowali ich przez ok. 100 km na trasie powrotnej.
I Södertälje anslöt motocyklister från “Polish Riders Stockholm” och eskorterade brandmännen ca 100 km under deras hemfärdsväg.

W porcie w Trelleborgu żegnała polskich strażaków reprezentacja Zrzeszenia Orgnizacji Polonijnych w Szwecji.
I Trelleborgs hamn väntade en representation från Polska Riksförbundet.

borgu. Podczas postoju w Södertälje 
dołączyła do strażaków grupa naszych mo-
tocyklistów z Polish Riders Stockholm  
i eskortowała polski konwój na ok. 100 km 
trasie. 
W porcie w Trelleborgu czekała na konwój 
reprezentacja Zrzeszenia żeby podziękować 
strażakom za ich pracę w gaszeniu pożarów, 
ale także za ich ogromny wkład w kreowaniu 
pozytywnego wizerunku Polski.
Każdy ze strażaków otrzymał dyplom z po- 
dziękowaniami od szwedzkiej Polonii, poprzed-
ni numer gazety „Polonia Nowa”, w której  

opisywaliśmy jak Szwecja witała ich w drodze do pożarów 
oraz szwedzkie pamiątki. Na drogę promem zaopatrzyliśmy 
strażaków w typowo szwedzkie ciasto na wałku, czyli „spett-
kaka”, a trzech dowódców otrzymało dodatkowo trzy żółto-
niebieskie kurtki zimowe z logo Zrzeszenia i z napisem Sweden. 
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Naszą akcję wsparli: Polish Riders Stockholm, POLKA ikf i jej sympatycy,  
Towarzystwo Polaków „Ogniwo”, Yacht Klub Polonia Skandynawia, Zespół  
Folklorystyczny „Piastowie”, Ognisko „Kwiaty Polskie”, Związek Sportowy „SAWA”, 
Klub Kobiet Kreatywnych, Polonia Falcons FF, Polski Związek Kulturalny w Göte-
borgu, Międzynarodowy Zespół Dziecięcy „MALWA”, Polskie Towarzystwo Teatralne 
w Szwecji, Sportowy Polonijny Klub „Orlęta” – SPKOl, Towarzystwo Gimnastyczne 
w Kristianstad, Polskie Ognisko „PIAST”, Pro Polonia Malmö, Polonijny Klub Dys-
kusyjny „Dialog”, Zespół Taneczny „Polonez” oraz Paweł Dudek z Rönneholms Tand-
vård, Bogdan Wyrzykowski - Taxi Bogdan, Beata Brunner, Borys Björnlunden, Zofia 
Cierpisz, Barbro Coltelius, Klaudia Dorociak, Teresa Dylak, Krzysztof Konczak, Mar-
cin Maciejec, Malwin Michulka, Violetta Miziński, Wojciech Staszel, Teresa Szneider, 
Tony Truding, Krystyna Wang, Maria Westerlund. 
Wszystkim serdecznie dziękujemy!

Tekst  TERESA SYGNAREK 
Foto  MIKOŁAJ URBAŃSKI

Polska brandmännens deltagande i 
kampen mot bränder i norra Sverige 
kommenterades både i svenska och pol-
ska medier, samt i sociala medier.
Redan innan brandmännen startade 
brandbekämpningen, hälsades de väl-
komna i Sverige som hjältar.

Brandmännen hade sin huvudbas i sta-
den Sveg. Deras insats i Sverige varade 
14 dagar och när återvändandedagen 
närmade sig, ville vi att deras avsked 
skulle vara lika varmt som välkomnan-
det.

Polska Riksförbundet i Sverige ut-
lyste en fundraising på Facebook som 
besvarades av Riksförbundets organ-
isationer och även av privatpersoner.  
Vi tackar dem alla!

Brandmännen fick varmt avsked på sin 
hemfärdsväg från Sveg till Trelleborgs 
hamn. 
Under stoppet i Södertälje anslöt en 
grupp motorcyklister från vår MC 
Klubb ”Polish Riders Stockholm” till 
brandmännen och eskorterade den pol-
ska konvojen på en 100 km lång sträcka.

I Trelleborgs hamn väntade represen-
tation från Polska Riksförbundet för 
att tacka brandmännen för deras arbete 
med brandbekämpning men också för 
deras enorma bidrag till att skapa en 
positiv bild av Polen.

Varje brandman mottog från Polska 
Riksförbundet ett tackdiplom, ett ex 
av tidningen “Polonia Nowa” där vi 
beskrev hur Sverige välkomnade dem 
på väg till bränder samt typiskt svenska 
souvenirer. Brandmännen fick också en 
skånsk specialitet, en drygt 1 meters 
hög spettkaka, och tre befälhavare fick 
var sin gul-blå vinterjacka med Polska 
Riksförbundets logga och texten Swe-
den på ryggen.

Polska Riksförbundet  
hyllade polska 

brandmän

Wszyscy strażacy dostali dyplom uznania, prezenty  i naszą gazetę z artykułem o ich powitaniu 
w Szwecji. 
Alla brandmän fick tackdiplom, presenter och vår tidning med en artikel om hur de välkomnades 
vid ankomsten till Sverige.

A na drogę ciasto najbardziej typowe dla tego regionu, skånsk spettkaka.
En typisk skånsk kaka till kaffet under resan hem med färjan. 
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Ojciec Rudolf Basista OMI urodził się w Piekarach Śląskich 15 października 1933 roku, 
po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego Misjonarzy Oblatów MN w Obrze, 
przyjął święcenia kapłańskie w Poznaniu w 1958 roku.

Do Szwecji przyjechał w 1975 roku. W pierwszych latach swojego pobytu w Szwecji wraz 
z innymi ojcami oblatami pełnił posługę kapłańską w kaplicy przy Ekgatan w Malmö.  
W 1986 roku utworzona została katolicka parafia Najświętszej Maryi Panny, której został 
pierwszym proboszczem, i którą to funkcję kontynuował po wybudowaniu nowego kościoła 
w Malmö pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny na Rosengårdzie. 
Od 1996 do 2009 roku był proboszczem parafii św. Mikołaja w Ystad. Do Malmö wrócił 
po przejściu na emeryturę gdzie zmarł 17 sierpnia 2018 roku.

Ojciec Rudolf Basista OMI był księdzem niezwykłym. Kompetencje socjalne, inteligencja, 
zdolności muzyczne, piękny głos, pogoda ducha, zapał do pracy społecznej, umiejętność 
integracji różnych mniejszości narodowych, przyjazne nastawienie do ludzi, poczucie hu-
moru, - jego zalety można by jeszcze długo wymieniać.

Był inicjatorem i współtwórcą w założeniu Ogniska „Kwiaty Polskie”, w którym niemal 
do końca swoich dni brał czynny udział. Prowadził chór, występował razem z dziećmi 
i młodzieżą z „Kwiatów Polskich” na scenie, jeździł z nimi na obozy, wycieczki i piel-
grzymki.

Zostanie w naszych sercach na zawsze.

P. Rudolf Basista OMI

Postanowieniem Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej  z dnia 14 lipca 
1993 roku, ksiądz Rudolf Basista 
został uhonorowany Krzyżem Oficer-
skim Orderu Odrodzenia Polski za 
zasługi w działalności polonijnej.
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• Zawsze oryginalne części 
• Gratisowy transport w odl. 20 km od warsztatu
• Samochód zastępczy podczas naprawy
• Fachowa obsługa po polsku

 

Dla wygody Klienta -

oferujemy zabranie auta 

na roczny przegląd 

techniczny!

• Podstawowy serwis  od 1.450:-
   4 l oleju, �ltr oleju, �ltr powietrza i 20 punktów kontroli
• Serwis klimatyzacji   750 :-
   łącznie z napełnieniem
• Serwis hamulców - płyn hamulcowy  750:-
   co 24 miesiąc niezależnie od przejechanych km
• Wymiana rozrządu  od 2.995:-

Kvarngatan 20, ARLÖV
040 43 42 65    0735 84 33 74

pon - piątek  9 - 17,   sobota  10 - 13
www. linkesbilservice.com



POLONIA
NOWA październik  2018

www.tandlakarpraktik.com
Kronborgsvägen 3D - 217 42 Malmö

Ring och boka på 040-91 87 20

Nya patienter
- endast 250kr för den 
första undersökningen.

Mówimy w języku polskim, szwedzkim i angielskim.
Zapraszamy!

AT Tandläkarpraktik Annons Polona Nowa 169 x 118 mm.indd   1 2017-05-17   10:11:12

TRANSPORT LOTNISKOWY   
FLYGTRANSPORTER
Malmö Centrum          Malmö Airport

Autoryzowany przewoźnik

linii W
izzAir

Auktoriserad WizzAir

flygplatstransfer

Do wszystkich odlotów i przylotów - Till alla avgångar och ankomster

Bilety zamawiaj 
na stronie www.wizzair.com
lub u kierowcy +46 762 746 043
lub mailem: bussbogdan@hotmail.com

Boka biljetter 
på www.wizzair.com

eller hos chauffören +46 762 746 043
eller via mail: bussbogdan@hotmail.com

P r o m o c yj n e  ce ny  d l a  g r u p  5 +
P r z yj mu j e my  t a k ż e  i n n e  z a m ów i e n i a

Ka m p a n j p r i s e r  f ö r  g r u p p e r  5 +
Vi tar också emot andra beställningar


