
Nr 2–3 (9–10)
2009–2010

Pawe  Jaworski, 

Marzyciele i oportuni ci. 

Stosunki polsko-

-szwedzkie w latach 

– , Warszawa 

, ss. 

W 

Polska ubåtar i Ma-
riefred. En nästan okänd episod från andra värld-
skriget Stosunki pol-
sko-szwedzkie w latach 1944–1974, 

Polskie stronnice. Dziennik od 5 lip-
ca 1938 do 6 grudnia 1939 roku, 

Internering av 
polska u-båtar med besättningar i Vaxholms fäst-
ning, 

Baza w Sztokholmie

Stosunki polsko-szwedzkie w latach 1945–
– W ze  
stockholmski. Szwedzkie koneksje polskiego pod-
ziemia IX 1939 – VII 1942, 

Internowanie i rehabilitacja za óg polskich 
okr tów podwodnych w Szwecji w latach II woj-
ny wiatowej, 

Swedish-Polish Trade Ne-
gotiations at the End of the Second World War 
and Their Results

 Uwagi o neu-
tralno ci Szwecji i jej stosunku do Polski w czasie 
II wojny wiatowej, 

The Po-
lish Legation’s undiplomatic activities, Stockholm 
September 1939 – July 1942, 

Próby uwolnienia okr tów podwodnych z in-
ternowania w Szwecji. Wrzesie  1939 – czerwiec 
1940, 

Na bocznym torze wojny, czyli sze  
lat internowania polskich okr tów podwodnych 
w Szwecji My l po-
lityczna i dyplomacja w XX wieku

Pomoc Szwecji dla Polski w pierwszych miesi -
cach II wojny wiatowej. Ewakuacja polskich dy-
plomatów z terytorium III Rzeszy oraz reprezen-
towanie interesów pa stwa polskiego w Berlinie 
(wrzesie –listopad 1939)

Pro-
blemy polskiej o wiaty w Szwecji w latach 1939–
–1945 Historia i Polityka

Wspó praca 
obywateli szwedzkich z polskim podziemiem w la-
tach 1939–1942

Polska–Szwecja. W cieniu 
wydarze  europejskich XIX i XX wieku Szwe-
cja–Polska. Lata rywalizacji i przyja ni. Polen och 
Sverige. År av rivalitet och vänskap

Polacy w Szwecji w latach II wojny wiato-
wej, Den svenska Po-
lenbilden och polsk prosa i Sverige 1939–1960: 
två studier i reception

Polen i svensk press under andra världskriget: 
en bibliografi, Polska 
u-båtsbesättningar i Sverige



300
Historia i Polityka  Nr 2–3 (9–10)/2009–2010  Recenzje i omówienia
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och vetenskap i Sverige under andra världskri-
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persona non grata
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Kwestie gospodarcze
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Misja humanitarna Szwe-
cji
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Skandynawia w Dru-
giej Wojnie wiatowej, 

Inwazja na Norwe-
gi  1940
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Jesie  1938–Jesie  
1939 (narastanie konfliktu polsko-niemieckiego)

Mein lieber Reichskan-
zler! Sveriges kontakter med Hitlers rikskansli

Valkea kotka, avoin lintu-
häkki Ruukin leirin internoidut puolalaiset sotila-
at 1940–1941 Sotavangit ja internoidut

 
Polska ubåtar i Mariefred. 

En nästan okänd episod från andra världskriget
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