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DRODZY CZYTELNICY
	 Wychodzi	nasz	następny	numer	kwartalnika	Polonia	Nowa.	Staramy	się	
w	nim	informować	o	wydarzeniach		jakie	miały	miejsce	w	ostatnich	miesiącach	
w	 działalności	 naszych	 lokalnych	 organizacji,	 a	 zarazem	 o	 działalności	 
Zrzeszenia,	 które	ma	 za	 zadanie	 bronić	 ich	 interesów	 i	 reprezentować	 je	 na	
forum	krajowym	i	międzynarodowym.

Jest	 to	 już	nasz	drugi	numer	kwartalnika.	Pierwszy	wyszedł	w	grudniu	2010	 
i	spotkał	się	z	pozytywnym	przyjęciem	wśród	naszych	członków	i	sympatyków,	
jak	 również	 z	 krytyką	 wśród	 naszych	 oponentów.	 Negatywną	 ocenę	 budzi	
okładka	na	której	”	fikają	postacie	w	strojach	 ludowych”.	Trudno	zrozumieć	
tę	krytykę,	zważając	na	fakt,	że	zgodnie	ze	statutem	działalność	nasza	powinna	
być	 	w	dużej	mierze	 skierowana	do	 	dzieci	 i	 	młodzieży	aby	utrzymać	wśrod	
nich	polskość.	Chodzi	też	o	kultywowanie	języka	polskiego,	kultury	i	tradycji.	
W	skład	Zrzeszenia	oprócz	harcerstwa	 i	organizacji	 sportowych	wchodzą	aż	
trzy	 zespoły	 folklorystyczne	w	których	 tańczy	przeszło	100	dzieci,	młodzieży.	
Zespoły	 nasze	 cieszą	 się	 uznaniem	 i	 podziwem	 nie	 tylko	 wśród	 Polonii,	 ale	
również	wśród	Szwedów,	są	zapraszane	na	międzynarodowe	festiwale,	dostają	
nagrody	 i	 ciągle	na	 swoje	występy	przyciągają	wielu	widzów.	Dzieje	 się	 tak	
ponieważ	w	dalszym	ciągu	-	pomimo	wydziwiań		niektórych	osób	–	folklor,	nie	
tylko	polski,	cieszy	się	ogromnym	uznaniem.	
 
Zgodnie	 z	dziennikarską	zasadą	dobra	wiadomość	 jest	 złą	wiadomością.	My	
chcemy	 odstąpić	 od	 tej	 reguły	 i	 przekazywać	 dobre	 informacje	 o	 sukcesach	
naszych	członków	i	naszych	organizacji,	pisać	o	ich	osiągnięciach	i	sukcesach.	
Nie	interesuje	nas	dlatego	krytykowanie,	plotkowanie	i	wyszydzanie	innych	tyl- 
ko	dlatego,	że	ich	poglądy	różnią	się	od	naszych.
Naszym	zadaniem,	bo	na	to	otrzymujemy	środki	finansowe,	jest	propagowanie	
tej	 pozytywnej	 siły	 jaką	 jest	 praca	 społeczna	 w	 organizacjach	 skupionych	 
w	Zrzeszeniu.

Nasze	 organizacje	 są	 otwarte	 dla	 nowo	 przybyłych	 Polaków,	 stanowią	 oni	
podstawę	naszego	rozwoju,	staramy	sie	wyjść	naprzeciw	ich	potrzebom,	chce-
my	zachęcić	ich	do	angażowania	się	w	naszą	działalność.	Nie	wystarczy	tylko	
aby	organizacje	otworzyły	się	dla	nowo	przybyłych,	oni	również	muszą	wykazać	
inicjatywę	i	chęć	angażowania	się	w	działalność	polonijną,	bo	każda	fala	emi-
gracyjna	ma	 swoje	własne	 potrzeby.	 Zgodnie	 z	 tytułem	popularnego	 utworu	
”Bo	do	tanga	trzeba	dwojga”.
Dlatego	serdecznie	zapraszam	i	zachęcam	do	współpracy	z	nami.

Maria	Olsson
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MARIA  OLSSON
Prezes	

Zrzeszenia	Organizacji	
Polonijnych		w	Szwecji
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1 LIPCA 2011 ROKU
POLSKA OBEJMUJE 

PRZEWODNICTWO W RADZIE 
UNII EUROPEJSKIEJ

Co pół roku kolejne państwo człon-
kowskie obejmuje Prezydencję, to 
znaczy przewodniczy pracom Rady 
Unii Europejskiej.

RADA EU
Rada Unii Europejskiej to główny 
organ decyzyjny Unii Europejskiej. 
W posiedzeniach Rady uczestniczy 
po jednym ministrze z każdego kra-
ju Unii. Każdy minister zasiadający 	
w radzie jest upoważniony do podej-
mowania zobowiązań w imieniu 	
swojego rządu, czyli podpis takiego 
ministra jest równoznaczny z pod-
pisem całego rządu. Wraz z Komisją 
Europejską oraz Parlamentem Euro-	
pejskim Rada UE jest jednym z trzech 
głównych aktorów biorących udział 	
w procesie decyzyjnym Unii. Głów-
nym zadaniem Rady jest przyjmo-
wanie, wraz z Parlamentem, unijnych 
aktów prawa.

KLUCZOWA ROLA POLSKI
Państwo sprawujące Prezydencję jest 
gospodarzem unijnych wydarzeń, 
nadaje kierunek polityczny Unii 
i jest odpowiedzialne za jej roz-
wój, integrację i bezpieczeństwo.	
Dla Polski jest to wyzwanie ozna-
czające wymóg pełnej aktywności 
politycznej i organizacyjnej.

POLSKA PREZYDENCJA  
W UNII EUROPEJSKIEJ

Ale jest to także szansa dla Polski 	
w kształtowaniu profilu unijnego oraz 
możliwość wpływu na podejmowane 
decyzje.

PRZYGOTOWANIA DO PREZYDENCJI
Polski rząd przyjąl już w 2009 roku 
program przygotowań do Prezy-
dencji. Przygotowują się także po-
szczególne miasta w Polsce, niekiedy 
w sposób conajmniej oryginalny. Na 
Rynku w Bytomiu został uruchomi-
ony specjalny zegar odliczający czas 
do rozpoczęcia polskiej Prezydencji.

POLSKO-SZWEDZKA 
WYMIANA DOŚWIADCZEŃ
W ramach przygotowań do Prezy-
dencji odbył się warsztat prezyden-
cyjny, na którym specjalnym goś-	
ciem był przedstawiciel szwedzkiego 
Ministerstwa Finansów Urban Fu-
nered. Na spotkaniu przedstawił on  
przygotowania Szwecji do Prezy-
dencji w drugiej połowie 2009 roku, 
omówił problemy, jakie Prezydencja 
Szwedzka musiała rozwiązać. Jed-

nym z tematów były także zagad-
nienia związane ze sponsoringiem 	
i promocją.

SZANSA DLA POLONII W SZWECJI
Polska Prezydencja to także okazją 
dla Polonii w Szwecji do zaprezen-
towania naszego potecjału gospodar-
czego, kulturalnego i turystycznego. 
Zrzeszenie	 Organizacji	 Polonijnych		
w Szwecji (ZOP) planuje szereg im-
prez, które będą miały na celu poka-
zanie szwedzkiemu społeczeństwu 
polskiej kultury i polskich tradycji.

JEŚLI CHCESZ SIĘ PRZYŁĄCZYĆ
LUB MASZ CIEKAWY POMYSŁ?	
Skontaktuj się z redakcją, wyślij mail 
bezpośrednio do “Polonia Nowa” 	
(adresy podane są na stronie nr 2) lub 
wejdź na stronę Zrzeszenia: 
www.polonia-zop.eu 
i wyślij wiadomość korzystając z for-
mularza pod zakładką “Kontakt”.

n

Opracowanie tekstu   TERESA SYGNAREK
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2011 
ROKIEM CZESŁAWA MIŁOSZA

I MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE

CZESŁAW PISAŁ, 
MARIA PROWADZIŁA 

PRACE NAUKOWO-
BADAWCZE. 

OBOJE DOSTALI 
NAGRODĘ NAOBLA. 

MARIA SKŁODOWSKA
NAWET DWA RAZY.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, w set-	
ną rocznicę urodzin poety, ogłosił rok 
2011 rokiem Czesława Miłosza. 
Mottem polskiej Prezydencji w Unii 
Europejskiej będzie hasło zaczerpnięte 
z twórczości Noblisty: “Rodzinna Eu-
ropa”.
W styczniu br. uchwałą Senatu RP 
ustanowiono także rok 2011 rokiem 
Marii Skłodowskiej-Curie w setną 
rocznicę przyznania jej Nagrody Nob-	
la w dziedzinie chemii za odkrycie 
nowych pierwiastków polonu i radu.

PISARZ Z KRESÓW
W tym roku mija setna rocznica 
urodzin Czesława Miłosza. Urodzo-	
ny w Szetejniach, na Litwie i wyg-
nany stamtąd przez tragiczne wyda-
rzenia XX wieku, mieszkał kolej-	
no w Warszawie, Krakowie, Paryżu 	
i w Stanach Zjednoczonych, aby pod 
koniec stulecia powrócić do Polski. 	
Poeta, prozaik, eseista i tłumacz. Lau-
reat nagrody Nobla w 1980 roku oraz 
wielu innych prestiżowych nagród li-
terackich. Doktor honoris causa wielu 
uniwersytetów w USA i w Polsce, 
honorowy obywatel Litwy i miasta 
Krakowa.
Jego książki zostały przetłumaczone 
na czterdzieści dwa języki. 
Twórczość Miłosza miała i nadal ma 
ma dla Polaków ogromne znaczenie. 
Kiedy w kraju nie istniała możliwość 
swobodnej wypowiedzi, jego utwo-
ry mobilizowały naród do przeciw-
stawienia się reżimowi. Poeta w swo-	

Czesław	Miłosz		-	polski	poeta,	prozaik,	
eseista	i	tłumacz.

ich utworach podkreślał zawsze 
wartość naszej kultury i naszych 
tradycji.
Pod koniec lat siedemdziesiątych 
Miłosz rozpoczął prace translatorskie 
nad Biblią. Dokonał przekładu Księgi 
Psalmów i Księgi Hioba.

WYBITNY NAUKOWIEC
Maria Skłodowska-Curie jest jedyną 
kobietą uhonorowaną Nagrodą Nob-
la w dwóch różnych dziedzinach 
naukowych. W 1903 roku wspólnie 	
z mężem Piotrem Curie i fizykiem 
Henri Becquerelem otrzymała 
Nobla z fizyki za badania nad 
promieniotwórczością. Drugą Nagro-	

dę Nobla w dziedzinie chemii 
otrzymała w 1911 r. za odkrycie no-
wych pierwiastków: polonu i radu.
Była osobą wszechstronnie uz-
dolnioną: znała pięć języków, 
interesowała się psychologią i soc-
jologią oraz naukami ścisłymi. 	
Podczas I Wojny Światowej orga-
nizowała ruchome stacje rentge-
nowskie, a na froncie szkoliła per-
sonel medyczny jak wykonywać 
prześwietlenia.
Dzięki jej odkryciom powstała ra-
diochemia - nowa gałąź chemii. Pod 
jej kierunkiem prowadzono pierwsze 
badania nad leczeniem raka za pomocą 
promieniowania jonizującego.

n

Maria	Skłodowska-Curie	do	dziś	pozostaje	je-
dyną	kobietą	nagrodzoną	dwukrotnie	Nagro- 
dą	Nobla.

Opracowanie tekstu   TERESA SYGNAREK
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NOWY AMBASADOR RP  
W KRÓLESTWIE SZWECJI

POLSKI PROFIL

ADAM HAŁACIŃSKI  
JEST OD WRZEŚNIA UBIEGŁEGO ROKU 

NOWYM AMBASADOREM NADZWYCZAJNYM  
I PEŁNOMOCNYM RP 

AKREDYTOWANYM W KRÓLESTWIE SZWECJI. 
TERESA SYGNAREK MIAŁA OKAZJĘ  

ZADAĆ AMBASADOROWI 
PARĘ PYTAŃ.

TS.		W imieniu redakcji ”Polonia Nowa” 
witam w Szwecji, w której jest Pan już od 
kilku miesięcy i od razu nasuwa się pier-
wsze pytanie: Jak Pan odbiera Szwecję  
i jakie są pierwsze wrażenia?

AH. Bardzo pozytywne. Nie jest tu 
ani specjalnie ciemniej, ani zimniej 
niż w Polsce (Ambasador	 śmieje	
się). A tak na poważnie – pierwsze 
wrażenia potwierdzają znany mi wize-	
runek. Szwecja to kraj, który może 
poszczycić się statusem material-
nym swoich obywateli, nadzwyczaj 
uporządkowany. Można pozazdrościć 
Szwecji jej marki w Europie i na 
świecie. Imponuje mi tutejsza dbałość 
o środowisko naturalne. Wbrew dość 
powszechnej opinii, Szwedzi wcale 
nie są zamknięci i chłodni. Mam już 
odmienne doświadczenia. 
Pierwsze miesiące pracy na placówce 
zagranicznej to dla dyplomaty okres 
wytężonej pracy, nawiązywania kon-
taktów, uszczegóławiania celów mis-
ji, a zarazem realizowania bieżących 
zadań. To również wyzwanie orga-
nizacyjne i psychologiczne, związane 
z przeprowadzką, adaptacją w no-
wym środowisku pracy. Myślę, że 	

moje pierwsze, pozytywne wraże-
nia z pobytu tutaj utrwalą się 	
w miarę poznawania przeze mnie 
tego pięknego kraju, Szwedów, ich 
zwyczajów.      
TS.	 	 Jak Pana zdaniem przedstawia się 
sytuacja polityczna i kontakty polsko 
– szwedzkie?

AH. W stosunkach polsko-szwedzkich 
mamy okres prosperity. Zaintereso-
wanie kontaktami i współpracą rosło 
po obu stronach wraz z postępami 
Polski na drodze integracji europej-
skiej, a nasze członkostwo w Unii 
Europejskiej takie nastawienie w na-
turalny sposób przypieczętowało. 
Świetnie rozwija się także polsko-
szwedzka współpraca gospodarcza, 
rosną obroty handlowe, co szcze-	
gólnie cieszy, z pozytywnym ich bi-
lansem dla Polski, ilość i jakość in-
westycji plasuje Szwecję w czołówce 
państw zaangażowanych kapitałowo 
w naszym kraju. 
Kontakty społeczno-kulturalne roz-
wijają się pomyślnie. Współpracę 
polityczną ukierunkowują ważkie 
tematy agendy unijnej – zapewnienie 
wzrostu gospodarczego i szeroko poj-

mowanego bezpieczeństwa obywate-
li, rozszerzenie i polityka sąsiedztwa 
Unii Europejskiej, wreszcie – strate-
gia rozwoju dla obszaru Bałtyku, na 
którym Szwecja i Polska mają do 
odegrania szczególną rolę. 
Politycznym symbolem odzwier-
ciedlającym stan naszej współpracy 
jest planowana w najbliższych 
miesiącach wizyta w Polsce Króla 
Karola Gustawa XVI i Królowej Syl-
wii. Odczuwam wielką satysfakcję, 
że jest mi dane współtworzyć tkankę 
naszego „sąsiedztwa przez morze”. 

TS.		Jakie ma Pan priorytety jako amba-
sador?

AH.	Jak wspomniałem, na ich precyzyj-
ne określenie potrzeba trochę czasu. 
Nowy ambasador musi „zorientować 
się”, jakimi możliwościami dysponu-
je. Na pewno na plan pierwszy mojej 
aktywności wysuwa się wykorzysta-
nie istniejącego potencjału naszej 
współpracy w wymienionych wcześ-
niej dziedzinach – kontaktów gos-
podarczych, czy dyskusji na temat 
inicjatyw podejmowanych w ramach 
Unii Europejskiej. 
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Zamierzam zachęcać szwedzkie in-	
stytucje i samorządy do wzmocnienia 
współpracy z partnerami w Polsce, 
która powinna przynosić wymierne 
korzyści polskim gminom i mias-
tom, przejmującym dobre praktyki 
i rozwiązania stosowane w kraju 
słynącym z innowacji i nowoczes-	
nych technologii. 
Życzyłbym sobie, aby wśród Szwe-
dów rosła świadomość osiągnięć 
polskiej transformacji, atrakcyjności 
Polski jako partnera Szwecji. 
Chciałbym, aby umacniała się obec-
ność polskich przedsiębiorców na 	
szwedzkim rynku usług i wzras-	
tała ilość towarów polskiej marki	
w szwedzkich sklepach. 
Priorytetem w bieżącym roku jest 
sprawne przeprowadzenie naszego 
przewodnictwa w Unii Europejskiej. 
Uczestniczyć w tym procesie będą 
wszystkie przedstawicielstwa dyplo-
matyczne Polski na świecie.

TS.	 W związku ze zmianą charak-
teru działalności Instytutu Polskiego  
w Szwecji, jak widzi Pan udział Polonii  
i organizacji polonijnych w promocji 
Polski w Szwecji.	

AH Nie dostrzegam sprzeczności 
między profesjonalizacją polskiej 
dyplomacji publicznej i kulturalnej – 
która postępuje w skali globalnej – a 
inicjatywą i aktywnością promocyjną 
ze strony Polonii. Myślę, że oba pro-
cesy uzupełniają się. 
W przypadku Szwecji jestem pod 
wrażeniem różnorodności oferty in-
telektualnej środowisk polonijnych. 
Cieszy mnie fakt, iż Polacy zamiesz-
kali w Szwecji próbują kierować tę 
ofertę do rodowitych Szwedów, bo 
takie właśnie działania służą kreowa-
niu  rzeczywistego, zaprzeczającego 
stereotypom, wizerunku Polski. 
Prezydencja w Unii Europejskiej po-
winna zachęcać również szwedzką 
Polonię do wykorzystania zaintere-
sowania mediów i opinii publicznej 
Polską, a co za tym idzie do podjęcia 
projektów o charakterze kulturalnym, 

edukacyjnym, czy też naukowym, 
które wzmocniłyby takie zaintereso-
wanie. 

TS.		Tak więc na co może liczyć Polonia  
w Szwecji? Na przykład na wsparcie 
naszej działalności polonijnej?

AH.	 Nie przewiduję istotnych zmian 
w polityce	 polskiego państwa wo-
bec diaspory. Toczącym się pro-
cesem jest natomiast optymali-
zacja zasobów przeznaczanych 
na udzielanie wsparcia Polakom 
zamieszkałym za granicą. Odnoszę 
wrażenie, że Polonia w Szwec-	
ji umiejętnie – w pozytywnym tego 
słowa znaczeniu – z dostępnych zaso-	
bów korzysta, a polska Ambasada	
stosownego wsparcia udziela z zaan-
gażowaniem i inicjatywą.

TS.	 Zbliża się okres Prezydencji Pol-
ski w Unii Europejskiej. Czy prze-
widuje Pan podkreślenie tego faktu dla 
społeczeństwa szwedzkiego?

AH Tak, oczywiście. Nasze placówki 
w Szwecji planują przedsięwzięcia 
promujące polskie przewodnictwo i 
Polskę. Na ile nasz komunikat dotrze	
do szwedzkiego społeczeństwa, zale-	
ży w decydującym stopniu od środków 
masowego przekazu. Sądzę, że ich 
uwagę przykuwać będą raczej wyda-
rzenia w Brukseli aniżeli w Sztokhol-
mie, ale my swoją pracę wykonamy 
profesjonalnie. 
Ponownie zachęcam Polaków i struk-
tury polonijne do wykorzystania 
szansy na promocję, jaką daje Prezy-
dencja. 
TS.	 W Szwecji pojawiła się duża ilość 
polskiej emigracji po wejściu Polski 
do Unii. Potrzeby udzielenia pomocy 
nowo przybyłym i wprowadzenia ich 
w społeczeństwo szwedzkie są duże, 
szczególnie dla znacznej ilości dzieci  
i młodzieży. Organizacje polonijne po-
magają jak mogą, często wspierane w tej 
działalności przez konsuli chociaż sami 
mają niezmiernie dużo pracy. Ostatnio 
doszły nas pogłoski o planach likwidacji 
konsulatu w Malmö. Czy są to tylko 
pogłoski czy już mamy zacząć się bać?

AH.		Nie dostrzegam powodów do obaw. 
Globalna mapa reorganizacji pols-
kich służb konsularnych uwzględnia 
obciążenie zadaniami i przyjmowanie 
rozwiązań gwarantujących ich wy-
pełnianie.
TS.	 Pana służba dyplomatyczna 
obejmowała m.in. Wiedeń i jest Panu 
znany Bal w Operze Wiedeńskiej, 
największy bal noworoczny, transmi-
towany przez telewizję. Czy nie myślał 
Pan o zainicjowaniu nowej tradycji 
- Balu Polskiego, może właśnie z okaz- 
ji polskiej Prezydencji w UE?

AH.	Mój pobyt w Wiedniu był na tyle 
pracowity, że nie miałem możliwości, 
aby zatańczyć z Małżonką w Operze. 
Jeśli w Sztokholmie, wzorem trady-
cji znanej mi ze Skanii, zawiąże się 
komitet organizacyjny Balu Pols-
kiego, przyjmę to z radością i posta-
ram się wesprzeć w miarę możliwości 
taką inicjatywę. Myślę, że raczej po 
Prezydencji.
TS.	 A więc wiemy już dużo o Pana 
działalności jako ambasadora. Czy 
mógłby Pan powiedzieć coś o sobie: 
rodzina, hobby, ostatnio przeczytana 
książka?

AH. Mamy dwie córeczki, pierwszo-
klasistkę i prawie maturzystkę, które 
świetnie zaadaptowały się w nowym 
środowisku szkolnym w Sztokhol-
mie, co rodzice przyjęli z radością 	
i ulgą. Staram się im poświęcać jak 
najwięcej czasu, co nie jest jednak 
łatwe ze względu na moje liczne 
obowiązki zawodowe.
Czytam dużo – w nowym miejscu 
urzędowania przeważają zdecy-
dowanie „pozycje” związane z wy-
konywaną pracą. Wdrażam właśnie 
moją młodszą córkę w arkana sztuki 
pisarskiej Astrid Lindgren. 

TS.		Dziękuję serdecznie za wywiad.
n

Z Ambasadorem rozmawiała   	
TERESA SYGNAREK 

Zdjęcie
ARCHIWUM AMBASADY RP W SZTOKHOLMIE
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POLONIA W LANDSKRONIE ŚPIEWAŁA KOLĘDY...
Jak co roku, w drugą niedzielę po 
nowym roku, spotykają się w niewiel-
kiej sali parafialnej kościoła katolick-
iego w Landskronie członkowie Pol-
skiego Ogniska PIAST, miłośnicy 
polskiej kolędy. 
Tym razem ilość kolędników prze-
kroczyła wszelkie oczekiwania, ponie-
waż  przybyło 76 osób i sala nie była 	
w stanie pomieścić aż tylu chętnych. Już 	
w czasie mszy wielu musiało zadowolić 
się stojącymi miejscami. 
Dużo polskich wypieków zapewniły 
panie z Ogniska Piast i z Koła Żywego 
Różańca. Ks. proboszcz Jan Jarosz 
prowadził wspólny śpiew najpopular-

niejszych polskich kolęd. 
Przy okazji należy wspomnieć, że 
polska społeczność w Landskronie 
jest w tym szczęśliwym położeniu, 
że ma cotygodniową polską mszę św. 	
w niedzielę, o godzinie 17. Niestety nie 
wszystkie miasta w Szwecji mają ten 
przywilej. Msza po polsku jest bardzo 
ważna ze względu na fakt iż do pracy 
w Szwecji przybyło w ostatnich latach 
wielu naszych rodaków i ich rodzin. 
Podwoiła się nie tylko mniejszość pol-
ska w Landskronie, ale także ilość pol-
skich uczniów w szkołach oraz także 
członków Polskiego Ogniska Piast.
Polskie kolędy należą do najpięk-

niejszych w świecie, jest ich ponad 500 
i bardzo cenione są przez szwedzkie 
chóry, które chętnie śpiewają melo-
dyjne polskie kolędy. Kilka lat temu 
ukazało się w Szwecji wydawnictwo  
zawierające 20 najpopularniejszych 
polskich kolęd z nutami i szwedzkim 
tłumaczeniem tekstów. 
Dla Ogniska “Piast” w Landskro-	
nie ważne jest kultywowanie pięk-	
nej tradycji wspólnego i rodzinnego 
śpiewania kolęd.

n

Tekst   P.O.”PIAST”
Zdjęcia   MONIKA PILAT

Tadeusz	Adam	Pilat	i	ks.	Jan	Jarosz	nadawali	ton,	a	wtórowali	zebrani	“kolędnicy”	z	Landskrony	w	wypełnionej	po	brzegi	sali	parafialnej.

Kawa,	herbata	i	pyszne	wypieki	przyczyniły	się	do	świątecznej	i	miłej	atmosfery.

KRONIKA WYDARZEŃ
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... A DZIECI BAWIŁY SIĘ NA BALU MASKOWYM
W SOBOTĘ, 5 MARCA, NA ZAKOŃCZENIE 

TEGOROCZNEGO KARNAWAŁU, 
ODBYŁ SIĘ W PILÄNGSKOLAN 

W LANDSKRONIE DZIECIĘCY BAL. 

Dla organizatorów był to prawdziwy „karnawałowy najazd”, gdyż przybyło 46 
małych przebierańców z rodzicami, łącznie ponad 100 osób. Nigdy wcześniej 
Landskrona nie oglądała tylu królowych, księżniczek, kowboi, Indian, ryce-
rzy, piratów, spidermanów i gości z Odysei Kosmicznej. Pomysłodawcą 	
i głównym organizatorem maskarady była nauczycielka języka polskiego, 
Mariola Sygulska, której dzielnie pomagała Urszula Pilat, prezes Polskiego 
Ogniska „Piast”, z ekipą związku. n

Tekst   P.O.”PIAST”
Zdjęcia   MONIKA PILAT

KRONIKA WYDARZEŃ
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BAL NAD BALE
BAL POLONII W MALMÖ

TRADYCYJNIE W OSTATNIĄ 
SOBOTĘ STYCZNIA 

ODBYŁ SIĘ W PIĘKNEJ SALI 
LOŻY WOLNOMULARSKIEJ 

W MALMÖ XIII CHARYTATYWNY 
„BAL POLONII”.

Tej eleganckiej imprezie, gdzie 
obowiązują długie suknie i smokingi 
przewodniczy od kilku lat znany 
polonijny biznesmen Krzysztof 
Cegliński.  
Gośćmi honorowymi balu z mał-
żonkami byli: Ambasador Rzecz-
pospolitej Polskiej w Szwecji - Adam 
Chałaciński, Prezydent Europejskiej 
Unii Wspólnot Polonijnych - Tadeusz 
Adam Pilat oraz Konsul Generalny 
RP w Malmö - Jarosław Łasiński 	
i Honorowy Konsul Generalny RP 	
w Halmstad - Bo Chronier. 
Bal rozpoczął się tradycyjnym po-
lonezem a do tańca  grał dwudziestoo-
sobowy big-band.
Cały dochód przeznaczony został jak 
zwykle na zakup sprzętu medycznego 
dla szpitali w Polsce. Poloneza	czas	zacząć.	 

W	pierwszej	parze	Urszula	Pilat,	prezes	Ogniska	Piast	w	Landskronie		i	Adam	Hałaciński,	
Ambasador	RP	w	Szwecji.

Tekst   KOMITET BALOWY
Zdjęcia   WERONIKA PILAT

Piękna	sala,	wytworne	kreacje	i	dobra	muzyka	to	tylko	kilka	elementów,	które	przyczy-
niają	się	do	sukcesu	Balu	Polonii	w	Malmö.

KRONIKA WYDARZEŃ

n
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SOKOŁY ŚNIEGU SIĘ NIE BOJĄ
PO SUKCESIE 

JAKIM JEST AWANS 
DO SZÓSTEJ LIGI

POLONIA FALCONS FF  
 NIE ODPOCZYWA.

Po grudniowej przerwie, już w pierw-	
szych dniach stycznia piłkarze 
rozpoczęli treningi na hali sportowej 
oraz na boisku co najmniej dwa razy 
w tygodniu. 
Panujące zimowe warunki nie 
odstraszyły zawodników i już na 	
pierwszym treningu pojawiło się 17 
osób. Jest to super frekwencja jak na 
środek zimy (11 stycznia).

CHCESZ ZOSTAĆ “SOKOŁEM” 
PIŁKARSKIM?
Zapraszamy wszystkich chętnych 
do trenowania z nami. Chcemy 
żeby nie tylko nasza drużyna ale 	
i cała organizacja rozwijała się, co 
umożliwi nam nam zgłoszenie drugiej 
drużyny do rozgrywek jak i, miejmy 
nadzieję, w niedalekiej przyszłości 
także szkolenie naszych polskich 
dzieci oraz młodzieży. 
Dlatego poszukujemy  nie tylko talen-
tów piłkarskich do wzmocnienia na-
szej pierwszej drużyny ale także osób 
które chcą pomóc naszej organizacji 	
w rozwijaniu się.

AWANS NA HORYZONCIE
Celem na ten rok jest oczywiście suk-
ces piłkarski czyli awans do wyższej 
ligi	oraz	zajęcie jak najlepszego miejs-
ca w Stockholm Cup (Puchar Sztok-
holmu) gdzie na drodze są drużyny z 
wyższych lig.
 Ale jak to miało miejsce w drugiej run-
dzie rozegranej w listopadzie 2010, Po-
lonia Falcons pokazała swój charakter 	
i wyeliminowała drużynę Skogås-
Trångsund z 4 ligi. 

Można powiedzieć, że to będzie nasz 
mały mecz Polska - Anglia.

POCZYTAJ O NAS 
Na stronie www.poloniafalcons.se 	
w zakładce Tabela są  rozpisane daty 
i miejsca wszystkich meczy ligo-	
wych w sezonie 2011, czyli można 
tam  śledzić postępy Poloni. 
Informacje o terminach meczy będzie 
można znaleźć w kalendarzu imprez 
na www.poloniainfo.se
Dodatkowe informacje oraz kontakty 
z Polonia Falcons FF są także na stro-
nie internetowej drużyny.

Śnieg	na	boisku	nie	odstrasza	“sokołów”	z	Polonia	Falcons	FF	od	treningu. 
Od	lewej:	Rafał	Duchnowski,	Wiesław	Nadstawny,	Marcin	Majchrowski,	Daniel	Dobrze-
wiński,	Daniel	Strachota,	Dawid	Łopuszyński,	Rafał	Łuczak,	Mariusz	Lakiert,	Artur	Czapski.
  

Tak więc “Do boju Polskie Sokoły!”. 
W sierpniu Polonia Falcons będzie 
reprezentować Szwedzką Polonię 
na XV Międzynarodowych Polonij-
nych Igrzyskach Olimpijskich we 
Wrocławiu.

CIEKAWY SEZON
W tym roku zapowiada się bar-
dzo ciekawy sezon i wiele emocji. 
W naszej grupie znalazło się dużo 
ciekawych i mocnych drużyn, między 
innymi Ekerö BoIS, główny rywal 	
z zeszłego sezonu, z którym Polonia 
walczyła o pierwsze miejsce aż do os-
tatniego meczu (o pierwszym miejs-
cu zadecydowała ilość strzelonych 
bramek na korzyść Poloni Falcons). 
Inna ciekawa drużyna to Tudor Arms 
FC, w której występują sami Angli-
cy więc tu emocji też nie zabraknie. 

Tekst i zdjęcie			
DANIEL STRACHOTA

n
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SYLWESTER W SZTOKHOLMIE
TOWARZYSTWO POLAKÓW 

“OGNIWO” ORGANIZOWAŁO 
TRADYCYJNĄ ZABAWĘ 

SYLWESTROWĄ.

KRONIKA WYDARZEŃ

Nawet najstarsi górale nie pamiętają 
od kiedy “Ogniwo” organizuje 
zabawy sylwestrowe. Natomiast 
jedno zakończenie roku, kiedy tej 
zabawy zabrakło, pamięta cała Po-
lonia sztokholmska, a najbardziej 
organizatorzy Sylwestra. Jeszcze 

Wspaniały	akompaniament	muzyczny	duetu	“Bruno	Piccano”,	zachęcał	do	
tańca,	a	tańczono	bez	przerwy	całą	noc.

Elegancka	sala,	lniane	obrusy,	grono	najbliższych	przyjaciół	-	to	jeden	ze	
składników	przepisu	na	udaną	zabawę	sylwestrową.	Na	zdjęciu	od	lewej	
strony,	Jadwiga	Palicka	ze	swoimi	szwedzkimi	przyjaciółmi.

Halina	Öhman	i	Maria	Olsson	(jedna	z	głównych	organiza-
torek	zabawy	sylwestrowej)	nie	odróżniały	się	od		pozostałych	
gości	pod	względem	szampańskich	humorów.	

Jak	widać	na	zdjęciu,	atmosfera	była	serdeczna,	eleganccy	
panowie	i	panie	w	pięknych	kreacjach	balowych.		

nigdy linia telefoniczna do Og-
niwa nie była tak “gorąca” jak tego 
jednego, jedynego feralnego roku.	
“- Nie ma zabawy w tym roku? To 
gdzie my pójdziemy?” I w ten sposób 
tradycje Ogniwa zostały wznowione 
a zadowolenie i spokój zapanowały 

wśród Polonii sztokholmskiej.
Rok obecny był witany w przepięk-
nym, stylowym lokalu należącym do 
City Konditori. 

Tekst   TERESA SYGNAREK
Zdjęcia   MARIA OLSSON
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SZTOKHOLMSKA CHOINKA“OGNIWO”, 
“PIASTOWIE” 

ORAZ “POLISH RIDERS  
STOCKHOLM”

ZAPEWNILI ŚWIETNĄ ZABAWĘ 
CHOINKOWĄ DLA DZIECI.

Towarzystwo Polaków “Ogniwo”, 
Zespół Folklorystyczny “Piastowie” 	
i związek motocyklistów “Polish 
Riders Stockholm” to trzy orga-
nizacje należące do Zrzeszenia Or-
ganizacji	 Polonijnych	 	 w	 Szwecji	
(ZOP). To właśnie te trzy organizacje 
zorganizowały w styczniu szampańską 
zabawę dla najmłodszych Polonusów 
z okolic Sztokholmu. 

LEKCJA POLSKICH TRADYCJI
Zabawa choinkowa dla dzieci jest 
stałą tradycją Zrzeszenia i z roku 
na rok bierze w niej coraz większa 
ilość dzieci. Jak co roku przychodzi 
do dzieci święty Mikołaj z symbo-
licznym podarunkiem, a tegoroczna 
szopka świąteczna zebrała burzę ok-
lasków. 
Dzieci tańczyły z wielkim zapałem, 
kierowane przez fachowego “wodzi-
reja” Grażynę Piątek, na codzień 
choreografa zespołu “Piastowie”. 	
Członkowie tego zespołu przeobrazili 
się na ten wieczór, ku wielkej uciesze 
dzieci, w przeróżne postaci  jak np. 
anioła, diabła, króla a nawet bałwana 
śniegowego.
Coroczna sztokholmska “choinka” 
dla dzieci to nie tylko zwykła zabawa. 
To także przyjemna lekcja naszych 
polskich tradycji. I w dodatku lek-
cja, którą nasi milusińscy  napewno 
z przyjemnością będą wspominać 	
w oczekiwaniu na następną zabawę 	
w przyszłym roku.

n

KRONIKA WYDARZEŃ

Tekst   TERESA SYGNAREK Zdjęcia   PIOTR KONOPKA
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NAZYWAJĄ SIEBIE: ŁYSY, 
 ZYGA,  KAPSEL, MAGNUM, 

JORGUS, MARCHEWA,  
JEZUS I NIEMIEC.
JEST TAKŻE AGA. 

Mowa jest o członkach polskiego 
związku motocyklowego “Polish 
Riders Stockholm”. Związku nie 
byle jakiego. Jak przystało na ciężką 
kawalerię XXI wieku, wszyscy 
jeżdżą na wspaniałych koniach - 
wypielęgnowanych, wypucowanych 
i błyszczących w słońcu chromem 
- motocyklach marki Harley Da-
vidson lub japońskich maszynach 
pretendujących do klasy harleya.

HARLEY Z PUSZKI PO POMIDORACH
„Polish Riders” założony został 	
w 2003 roku w Sztokholmie w setną 
rocznicę powstania firmy Harley Da-
vidson. A historia popularnie zwane-
go harleya jest niecodzienna. Le-
genda głosi, że prototyp gaźnika do 
opracowywanego motocykla powstał 
z puszki po koncentracie pomidoro-
wym, wyrzuconej na śmietnik przez 
panią Davidson, matkę chłopaków 
którzy później zadziwili Amerykę 	
i cały świat swoją maszyną. Początki 
wielkiej firmy były skromne, pierwszą 
siedzibą była drewniana komórka 	
w ogrodzie państwa Davidson w Mil-
waukee, opatrzona jednak w szyld 
„Harley-Davidson Motor Corpo-
ration”. W tej komórce pracowało 

ZMOTORYZOWANA HUSARIA CZYLI  

”POLISH RIDERS”

czterech zapaleńców, bracia David-
sonowie i ich przyjaciel William Har-
ley. W 1903 roku ruszyła „pełną parą” 
produkcja harleyów, wyprodukowano 
aż trzy egzemplarze. Podobno jeden 
z nich, w doskonałym stanie, nadal 
przemierza drogi w Stanach Zjed-
noczonych budząc podziw i szacunek 
wszędzie tam gdzie się pojawi. 

JEŹDZCY Z ZASADAMI
Założycielami „Polish Riders” jest 
Łysy i jego żona Aga. Nazwa związku 
nawiązuje do ciężkiej kawalerii 	
z XVI wieku, znanej pod nazwą Hu-
saria. W 2009 roku „Polish Riders” 
przeistoczył się w „Polish Riders 
Stockholm”. Polscy „riders” ze Sztok-
holmu jeżdżą nie tylko na harleyach 

ale także na japońskich maszynach. 
„Polish Riders Stockholm” to nie tyl-
ko ludzie, którzy z hukiem odpalają 
swoje maszyny i udają się w rajdy po 
szwedzkich drogach.W ścisłym kręgu 
motocyklistów - motocykl to nie tyl-
ko sprzęt do jeżdżenia. To także styl 
życia, stosunek do świata i sposób na 
pokazanie własnej osobowości. 
Żeby zostać jednym z członków nie 
wystarczy jedynie mieć motocykl 
i polskie pochodzenie. Trzeba być 
odpowiednim człowiekiem i zgodzić 
się na pewnego rodzaju sprawdzian. 
Okres kandydatury na członka to 
pełne dwa lata, a na przyjęcie kan-
dydata na pełnoprawnego członka 
muszą zgodzić się wszyscy z grupy.
Wszyscy muszą dostosować się do 

Polskie flagi na motocyklach i polkie orły na skórzanych kurtkach pokazują polską tożsamość 
“Polish Riders Stockholm”.
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związkowych zasad, które dodat-
kowo podkreślają wyraźnie polską 
tożsamość. 
Członkowie uważają, że polskie flagi 
na każdym motocyklu i polski orzeł 
na skórzanych kurtkach zobowiązują. 
Stąd też dwuletni okres próbny aby 
sprawdzić czy kandydat sprosta pos-
tawionym wymogom.

CHARYTATYWNA STRONA
Zasady zasadami	ale jak jest z zasto-
sowaniem ich w życiu codziennym? 
Otóż członkowie związku to także 
ludzie, którzy angażują się w różnego 
rodzaju akcje charytatywne, o których 
mówią tylko że dają im dużo radości 	
i satysfakcji. 

Na codzień nie opowiadają o tym 
i nie przechwalają się ale jak się 
dobrze poszpera po ich stronie in-
ternetowej www.polishriders.com, 
można tam znaleźć część informacji 
o ich działalności charytatywnej. 
Zbierają dary dla potrzebujących 	
w Polsce, firmy budowlane proszą 	
o udostępnienie materiałów budowla-
nych potrzebnych do remontu ramp 
i torów do ewolucji rowerowych dla 

młodzieży, angażują się także w or-
ganizowanie zabaw choinkowych dla 
polskich dzieci w rejonie Sztokhol-
mu. Podczas roku zbierają zabawki 
dla dzieci, a przed świętami Bożego 
Narodzenia Aga robi paczki dla dzie-
ci, które potem zostają wysyłane do 
polskich dzieci, które może dostają 
tylko tę jedną paczkę na gwiazdkę. W 
ubiegłym roku Aga zapakowała 300 
paczek.

PEŁNE RÓWNOUPRAWNIENIE
Ci wspaniali mężczyźni na moto-
cyklach, zwykło się mówić, bo mo-
tocykl to przeważnie męski obiekt 
pożądania. Do niedawna kluby mo-
tocyklowe były prawdziwie męską 

Killer, pies obronny i wytrawny uczestnik na 
trasach i rajdach.

Chwila odpoczynku podczas ostatniej rundy w sezonie 2010.  
Na motorach siedzą Jorgus i Aga, z tyłu stoją (od lewej strony) Niemiec, Łysy i Zyga.

domeną lecz kobiety wkroczyły już 	
w ten typowo męski rewir i zdarzają 	
się już damskie kluby motocyklowe. 
Nasi Polish Riders ze Sztokholmu 
znaleźli inny sposób na równou-
prawnienie i wśród męskich twardzie-
li, którzy mają swoją obowiązkową 
ksywkę: Łysego, Kapsla, Marchewy, 
Jezusa, Zygi, Jorgusia, Niemca 	
i Magnuma, jest także jedna kobieta, 
i to od samego początku. Aga jest 

dyplomowaną pielegniarką i może do-
brze jest mieć taką pomoc, na wszelki 
wypadek jakby coś się wydarzyło 
na trasie. Aga jeździ harleyem, 
który waży ponad 400 kg i którego, 
choć kobiecą ręką, prowadzi bardzo 
sprawnie. Jeździ ze swoim ukoch-
anym pasażerem, psem obronnym 
o imieniu Killer, rasy ... yorkshire-
terrier. Killer nie ma czarnej kurtki 
skórzanej ale jeździ z Agą w specjal-
nie skonstruowanej kabinie z czarnej 
skóry. Ci którzy znają Agę, wiedzą że 
dla niej nie ma złej pogody czy zbyt 
długiej trasy, ona by tylko jeździła. 
Niejeden facet jej nie dorównuje. 

c.d.		str.	22 [

SPOSÓB NA WOLNY CZAS
Członkowie „Polish Riders Stock-
holm” nie wiedzą co to nuda. Każda 
wolna chwila poświęcana jest ich 
wspaniałym maszynom, które trzeba 
konserwować, czyścić i polerować. 
Nie wspominając o tym, że wszyst-
kie ich maszyny to tzw. customy czyli 
indywidualnie przebudowywane i us-	
prawniane motocykle budowane 
przez zapaleńców lub profesjonalne 
firmy. Charakteryzują się jak najniżej 
położonym siedzeniem i szeroką tylną 
oponą. Wszelkie „prace ręczne” wy-
konywane są w zimie, tak aby dobrze 
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KOBIETY PO CZTERDZIESTCE
NALEŻAŁOBY USYPIAĆ!

TAKĄ REWELACYJNĄ MYŚL 
WYPOWIADA MĄŻ GŁÓWNEJ 

BOHATERKI MONOLOGU 
”CZTERDZIESTKA W OPAŁACH 
CZYLI MAŁŻEŃSKA KOMEDIA 

OMYŁEK”. 

Z przedstawieniem tym zjechała do 
Polonii sztokholmskiej warszawska 
aktorka Katarzyna Żak.

Monolog napisała scenarzystka 
filmowa i dziennikarka Małgorzata 
Gutowska-Adamczyk i zawarła w nim 
większość stereotypów jakie tkwią 	
w polskiej mentalności na temat 
relacji męsko-damskich. 

MATKA POLKA NA URLOPIE
Mamy więc kobietę-żonę-matkę-
Polkę po czterdziestce, która gryzie 
się faktem, że nie jest już tak atrak-
cyjna jak dawniej. Troglodytowaty 
mąż nie ma natomiast żadnych kom-
pleksów i łypie żądnym okiem na 
biuściastą blondynę, dawną miłość 	
z czasów młodości. Bohaterka marzy 
co prawda o ramionach wczasowego 
podrywacza w typie Antonio Ban-

derasa, ale ten nie zwraca na nią 
uwagi, co oczywiście pogłębia jej 
kompleksy. Całe towarzystwo (plus 
dwójka nieletnich dzieci) znajduje się 
na wczasach nad morzem. 
Scena jest czarna, stoi na niej tylko 
krzesło. Wczasy symbolizuje ręcznik 
plażowy i butelka z wodą. Aktor-
ka w stroju niedbałym, to znaczy 
sportowym, zaczyna spektakl serią 
ćwiczeń wykonywanych tyłem do 
publiczności. Kiedy w końcu się 
odwraca widzimy, że jest to kobieta 
w najlepszych latach.Ta jeszcze nadal 
młoda kobieta niesie jednak w sobie 
lęki całego pokolenia kobiet powyżej 

nie zaczerpnął inspiracji z amery-	
kańskich, kultowych seriali 	
”Cougar town” (Miasto pum) 	
i ”Desperate housewives” (Gotowe 
na wszystko), gdzie kobiety grubo 
po czterdziestce są młode, pożądane 
i w centrum zainteresowania? Albo 	
z ”Sex and the city” (Seks w wielkim 
mieście) gdzie kobiety żyją pełnią 
życia na własnych warunkach? Ha?

POLSKI PATRIARCHAT
No bo w Polsce pewnie byłoby to nie 
do pomyślenia. Kobiety, uwiązane 
na niewidzialnej smyczy, dzierżonej 
przez nadal królujący patriarchat, 

Ręcznik	plażowy	i	krzesło	symbolizuje	wczasy.

czterdziestki, bojących się 
porzucenia przez mniej 
lub więcej gruboskórnych 
mężów. Cały monolog, 
sprawnie wypowiedziany 
i jeszcze lepiej odegrany 
przez Katarzynę Żak 
dostarcza niewątpliwie 	
rozrywki, ale... 

A GDZIE MĘŻCZYZNA? 
Jest duże ”ale”. 
Dlaczego nikt nie napi-	
sze monologu na temat 
mężczyzn zmartwionych 
zmarszczkami, łysieniem, 	
zwiotczeniem i rosnącym 
brzuszkiem, bojących się 
porzucenia przez swoje 
nadal atrakcyjne, wyspor-
towane partnerki? Ha? 	
No bo pewnie żadnemu 
autorowi nie przyszło to 
do głowy. 
Dlaczego nikt w Polsce 	
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ciągną za sobą furę uprzedzeń. Ciągną 
ją tak od stuleci i może już nawet tego 
nie widzą. Patrzą na siebie oczami 
mężczyzn. 
Na polskich forach internetowych 
dyszy mizoginia, nienawiść do ko-
biet, szczególnie starszych. 
Czterdziestolatki, tzw. ryczące czter-
dziestki są ośmieszane a nawet wyzy-
wane. Kobiety po pięćdziesiątce to 
”babcie”, którym się odmawia niemal 
prawa do życia. Najwyżej różaniec 	
i wnuki. Na forach bronią patriarcha-
tu zaśniedziali polscy talibowie. Czas 
by to zmienić. Najwyższy czas.

Tekst   DANA PLATTER 
Zdjęcia   KATARZYNA ŚLIWA

BIZNES MŁODOŚCI
Rozmawiam z panią Katarzyną Żak. 
Niestety w polskim showbiznesie 
dominuje nastawienie na młodość, 
stwierdza aktorka. Kupuje się tzw. 
formaty z Zachodu  np.”Ugly Betty” 
(Brzydula) i przenosi w polskie wa-
runki. Seriale traktują o młodych 	
i zwracają się do młodych. To jest 
generalne myślenie. Takie seriale dają 
większą oglądalność, lepszy udział 
w rynku, lepszy czas na reklamę 	
i większe pieniądze. I biznes się 
kręci. Kobietom po czterdziestce jest 
bardzo trudno znaleźć pracę. Robi się 	

w tej chwili programy społecznościo-
we o tym, że 45+ jest w porządku.

REŻYSER NA WŁASNOŚĆ
Ja się przy tym tekście bardzo dużo 
nauczyłam, mówi Katarzyna Zak. 
Miałam przez półtora miesiąca 
reżysera tylko do własnej dyspozycji. 
Mnie tu nie chroni ani żaden partner, 
ani żadna dekoracja, ani muzyka, ani 
efekty, nic. Jestem ja i tekst. Wyczu-
wam widownię, ja wiem, kiedy dać 
trochę oddechu, kiedy przyspieszyć 	
i to jest dla mnie fascynujące wyz-

wanie. Gram ten monodram w Warsza-
wie, jeżdżę z nim po Polsce, mam za-
proszenie do Nowego Jorku i w inne 
miejsca. Ludzie na niego przychodzą. 
Wiąże się to z popularnością seriali, 
w których gram:  ”Rancho” i ”Na 
Wspólnej”. 

DAWNE TRADYCJE
Moi rodzice byli lekarzami, konty-
nuuje aktorka. Wyniosłam z domu, 
że dziewczynka musi być absolutnie 
posłuszna, absolutnie uległa, musi 
uważać z wypowiadaniem swego 
zdania. Patrzyłam na swoją babcię, na 

swoją mamę, która nie miała udanego 
związku ale tkwiła w nim ponieważ 
tak nakazywała tradycja. Rozwód 
był nie do pomyślenia. Dopiero dzi-
siaj moje córki mają swoje zdanie, 
mieszkają oddzielnie, w innym 
mieście. W moim pokoleniu było to 
do nie do pomyślenia. Miałam za-
kodowane, że muszę wyjść za mąż. 

NIEZAWODNY POLART
Wracając do przedstawienia muszę 
stwierdzić, że publiczność sztokholm-
ska świetnie reaguje, ona chłonie. 
Widać, że tu jest sporo inteligencji, 
stwierdza pani Katarzyna. 
Przedstawienie to sprowadziła, jak 
zwykle niezawodna, agencja Polart 
czyli panie Joanna Janasz i Elżbieta 
Jakubicka. I tu prośba do agencji: jeśli 
jest w Polsce spektakl, który wpro-
wadza świeży powiew w nieprze-
wietrzone stereotypy – znajdźcie go 	
i sprowadźcie! n

KABARET ANI MRU-MRU 
BĘDZIE W MALMÖ I W SZTOKHOLMIE. 

Krystyna	Żak	jeździ	z	monodramem	po	Polsce	i	po	świecie.
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WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

GRAŁA W GÖTEBORGU 
W NIEDZIELĘ 9 STYCZNIA 
ZAGRAŁA W GÖTEBORGU

WIELKA ORKIESTRA 
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 

ZORGANIZOWANA PRZEZ
POLSKI DOM PARADIS.

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecz-
nej Pomocy (WOŚP) działa w zakre-
sie ochrony zdrowia, polegającej na 	
ratowaniu życia chorych osób,  szcze-	
gólnie dzieci. Fundacja najczęściej 
kojarzy się ze styczniową zbiórką 
pieniędzy, zwaną Finałem WOŚP. 	
Akcja prowadzona jest nie tylko 	
w miastach polskich ale także za gra-
nicą, tam gdzie są skupiska polonijne, 
które zechcą włączyć się w tę akcję.

PARADIS PODJĄŁ WYZWANIE
Organizacja w Göteborgu, Polski Dom 
Paradis zorganizowała szwedzki Finał 
WOŚP, który w tym roku grał dla dzie-	
ci z chorobami urologicznym i nefro-
logicznymi.
Impreza odbyła się w siedzibie Pol-
skiego Związku Kulturalnego w Göte-	
borgu, PZK, który m.in. przez udos-
tępnienie swojego lokalu dał w ten 
sposób swój wkład w Finał WOŚP.

WIELKI FINAŁ
Oprócz całego sztabu organizacyjne-
go, w imprezie tej udział wzięli polscy 
i szwedzcy artyści, którzy swoimi 
koncertami uświetnili program Finału. 	
Nie można tutaj nie wspomnieć o wo-
lontariuszach, którzy z oryginalnymi 
puszkami WOŚP zbierali datki pod-	
czas tegorocznego Finału. Ogólnie na 
cel WOŚP zebrano w tym dniu 24.000 
koron. Gratulujemy organizacji Para-
dis i zapraszamy organizacje polo-	
nijne w całej Szwecji do udziału 	
w przyszłym roku.

n

Tekst   TERESA SYGNAREK
Zdjęcia   Archiwum Polskiego Domu PARADIS

W	 tym	 dniu,	 oprócz	 występów	 i	 innych	wydarzeń,	 dominowały	 symboliczne	 serduszka	WOŚP	 
i	puszki	do	zbierania	pieniędzy.

Oprócz	polskich	artystów,	do	akcji	Polskiego	Domu	Paradis	włączyły	się	 zespoły	 innych	grup	
narodowściowych.

W	Finale	zagrała	orkiestra		Polskiego	Związku	Kulturalnego	w	Göteborgu.	Prowadzący	orkiestrę	
Włodzimierz	Komenda	(od	lewej),	Czesław	Dudek	i	Toni	Skowronek.
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JESZCZE RAZ  

O CHOPINIE
Dlatego Związek Polaków w Es-
kilstunie postanowił dać również 
swój wkład organizując koncert dla 
całej społeczności w swoim mieście. 
Niezapomniany dla uczestników kon-
cert w wykonaniu wirtuoza Marcina 
Dominika Głucha odbył się 1 grudnia 
w pięknej scenerii Muzeum Sztuki, 
co jeszcze bardziej uświetniło ten 
wieczór. 

Tekst   HALINA MAMCARZ
Zdjęcie  Archiwum ZWIĄZKU POLAKÓW 

w Eskilstunie

n

ROK 2010 BYŁ SZCZEGÓLNYM 
ROKIEM DLA MIŁOŚNIKÓW 

MUZYKI FRYDERYKA CHOPINA 
NA CAŁYM ŚWIECIE KIEDY 

OBCHODZILIŚMY JEGO DWU-
SETNĄ ROCZNICĘ URODZIN.

NIEZAPOMNIANY WIECZÓR
Muzykę przeplatały opowieści i aneg-
doty wykonawcy związane z muzyką 
i twórczością oraz o zwyczajach 	
z okresu twórczości Chopina.
Marcin Dominik Głuch jest wspa-
niałym polskim pianistą, dyrygen-
tem, antropologiem kultury i kompo-	

zytorem. Ukończył Akademię Mu-
zyczną im. Fryderyka Chopina 	
w Warszawie, koncertuje w całej Eu-
ropie a  mieszka w Szwecji.
W przerwie koncertu słuchacze, 
jak polscy tak i szwedzcy, mieli 
możliwość spotkać się i porozmawiać 
z artystą, przy tradycyjnych polskich 
pączkach i szwedzkich ”lussekatter”. 

KONSULAT, GMINA 
I ZWIĄZEK POLAKÓW W ESKILSTUNIE
W zorganizowaniu koncertu w dużej 
mierze pomocny był Polski Kon-
sulat w Sztokholmie, a sam koncert 
zaszczycił swą obecnością Konsul 
Generalny Radomir Wojciechowski. 

Słowa podziękowania za współpracę 
należą się także rodzimej gminie 
Eskilstuna i Muzeum Sztuki oraz 
pomysłodawcy, Związkowi Polaków 
w Eskilstunie.
Ten niezapomniany wieczór Związek 
zamierza powtórzyć w nieco odmien-	
nej wersji, wykorzystując utwory 	
szwedzkiego kompozytora w wyko-
naniu polskiego artysty i w taki 
muzyczny sposób rozpocząć nowy 
2011 rok.

Wirtuoz	Marcin	Dominik	Głuch	zapewnił	publiczności	w	Eskilstunie	wspaniałe	przeżycie	kultur-
alne	na	swoim	koncercie	fortepianowym.
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KULTURALNIE  
I CHARYTATYWNIE

JESZCZE NIE ZDĄŻYLIŚMY 
OCHŁONĄĆ PO KARNAWAŁOWYM 

BALU, A JUŻ SPRZEDAJEMY 
BILETY NA KOLEJNĄ IMPREZĘ 

CZYLI COROCZNY MARCOWY  
KONCERT DLA PAŃ.  

W TYM ROKU W WYKONANIU 
GWIAZDY PIWNICY “POD  

BARANAMI” JACKA WÓJCICKIEGO.

„ŚWIAT KICZU” TEMATEM 
TEGOROCZNEJ MASKARADY
Dowolność pomysłów, jak też fan-
tazja bez granic, sprzyjały frekwencji 
i wspaniałej, zabawnej atmosfe-
rze, pełnej barw i niezapomnianych 
przeżyć. 
Podobnie jest każdego roku „Mas-
karada” przyciąga gości swoją 
niepowtarzalnością i oryginalnością, 
ale nie mniejszym powodzeniem 
cieszą się trzy pozostałe zabawy ta-
neczne, które weszły już na stałe do 
naszego kalendarza imprez. 
Szwedzki „midsommar” czyli pol-
skie „wianki” to zabawa, która ma 	
w sobie coś szczególnego, gdyż łączy 
polsko-szwedzkie tradycje. I choć 
nie tańczymy na trawie wokół zielo-
nego wieńca, serwujemy klasyczne 
szwedzkie potrawy „świętojańskiego 
bufetu”. Damskie kreacje kompletują 
piękne, kolorowe wianki uplecione 
ze świeżych chabrów, maków i ru-
mianków. Panowie zaś oceniają ich 
urodę zasiadając w jury konkursu na 
„Najpiękniejszy Wianek Wieczoru”. 
Ubiegłego lata po raz pierwszy pol-
skiej tradycji stało się zadość. Po 
godzinie 24.00 wianki puszczone 
zostały na wodę, a umieszczone na 
nich świeczki płonęły aż do świtu. 

CZAS WAKACJI TO NIE ODPOCZYNEK
Okres kanikuły obfituje w rożnego 
rodzaju spotkania. Przez kolejne lata 
gościliśmy miedzy innymi: żeglarską 
Polonię z Toronto, przedstawicieli 

„Stowarzyszenia Działajmy Razem” 
z Cieszyna, chór „Psalmodia” z Kra-
kowa oraz uczestników „Katyńskiego 
Rajdu Motocyklowego”.

cy przyjaciele i znajomi. Staramy się 
podtrzymywać dawne staropolskie 
tradycje. Podczas świętowania nie 
brakuje typowych andrzejkowych 

Na	maskaradzie	“Swiat	kiczu”	goście	bawili	się	w	szampańskim	nastroju.

Już we wrześniu od nowa ruszamy 
pełną parą. Ciepły okres późnego lata 
zwany po szwedzku „Brittsommar” 
to u POLKI ikf gorące „Babie Lato”, 
czyli powakacyjna zabawa i spotkanie 
„Polonusów”. Czas, kiedy dzielimy 
się urlopowymi wrażeniami, kiedy 
być może po raz ostatni ubieramy 
lekkie, zwiewne stroje z dodatkiem 
plażowych akcentów podkreślających 
resztki długo i pieczołowicie pie-
lęgnowanej opalenizny.
Termin jesienny finalizujemy „An-
drzejkami” i choć impreza kierowana 
jest głównie do naszych rodaków, 
chętnie bawią się z nami nasi szwedz-

zabaw i wróżb takich jak lanie wosku, 
wróżenie z kart, czy też wędrówki 
„panieńskich trzewików” do progu 
drzwi.

MUZYKA I POEZJA
Ponieważ działalność organizacji 
koncentruje się na przekazywaniu 
polskich tradycji, polskiego słowa, 
polskiej rozrywki, oświaty i kul-
tury układany przez nas program 
jest bardzo różnorodny i bogaty. 	
W ciągu ostatnich kilku lat POLKA 
ikf przeprowadziła kilkadziesiąt 
różnych aranżacji kierowanych 
nie tylko wyłącznie do Polaków 
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lecz także do naszych szwedzkich 
przyjaciół, sympatyków i sponsorów. 
Również z myślą o integracji oraz 
o nawiązywaniu nowych, cennych 
kontaktów, jesienią prezentujemy 
szwedzkiej i polskiej publiczności 
muzykę o bardziej ambitnym cha-
rakterze. Jest to najczęściej poezja 
śpiewana lub muzyka klasyczna. 
„Jesienne Koncerty przy świecach” 	
w Auli Kulturskolan w Lund cieszą 
się sporą popularnością przynosząc 
nam dużo satysfakcji i zadowolenia.

INNE WYDARZENIA
Dorobek jakim możemy poszczycić 
się na przestrzeni ostatnich kilku lat 
jest niewątpliwie imponujący. Dzięki 
pomocy naszych członków i osób 
zaprzyjaźnionych mamy na swoim 
koncie wiele ważnych i prestiżowych 
wydarzeń takich jak: Polskie Targi 
z udziałem producentów regionu 
„Podbeskidzie”, konferencja UE pod 
hasłem „Jutrzejszą Europę budujemy 
już dziś”, wystawy sztuki polskich 
artystów, koncerty, występy teatralne, 
kabaretowe, chóralne oraz festyny 
na świeżym powietrzu, na które za-
praszamy dzieci i młodzież wraz 	
z rodzicami. Dlatego też staramy się 
doceniać wszystkich tych, którzy bez-
interesownie nas wspierają angażując 
niejednokrotnie swoje rodziny i blis-
kich. Z myślą o nich, każdego roku 
w maju POLKA ikf organizuje „Dom 
Otwarty”, który zazwyczaj składa 
się z części oficjalnej i poczęstunku 
przygotowywanego najczęściej przez 
nas. Zapraszamy wówczas ciekawą 

osobę, która w sposób bezpośredni 
lub pośredni związana jest z polską 
kulturą lub zaangażowana jest 	
w sprawy o charakterze społeczno-
ideowym. Interesujące opowiadania 
naszych honorowych gości na temat 
ich pracy i niezwykłych życiowych 
zdarzeń są dla nas bardzo inspirujące 
i za każdym razem wnoszą coś nowe-
go do życia każdego z nas.
Drugą okazją do spotkań w podob-
nym gronie jest nasza „Wigilia”, 	
w czasie której dzielimy się trady-
cyjnym opłatkiem, wzajemnie skła-
dając sobie świąteczne życzenia. 

WSPÓŁPRACA W ZRZESZENIU
Od 4 lat POLKA Ikf wchodzi w skład 
Zrzeszenia	 Organizacji	 Polonijnych	
(ZOP). Członkostwo w ZOP daje 
nam mocną podstawę w naszych 
działaniach otwierając wiele nowych 
dróg i możliwości. Niejednokrotnie 
przeprowadzamy rożnego rodzaju 
aranżacje kulturalne współpracując 
z innymi organizacjami zrzeszonymi 
również w ZOP.

odbywa się we współpracy z Kon-
sulem Generalnym panem Jarosła-
wem Łasińskim lub pod jego hono-
rowym patronatem. Jesteśmy bardzo 
wdzięczni za każdą okazaną nam po-
moc i wsparcie. Ma to dla nas wielkie 
znaczenie.

CHARYTATYWNIE
Nasze imprezy odwiedzane są przez 
dużą część tutejszej Polonii. Widok 
wypełnionych sal za każdym ra-
zem wzrusza i dodaje skrzydeł. 
Chcielibyśmy bardzo serdecznie 
podziękować wszystkim naszym 
gościom, którzy obdarzają nas 
głębokim zaufaniem. To dzięki Wam 
wspólnie możemy zbierać środki fi-
nansowe na szczytne cele. W roku 
2010 pomoc finansowa przekaza-
na przez nas do różnych placówek 	
i ośrodków opieki społecznej w Polsce 
wyniosła prawie 100 tysięcy koron, 
a wartość wysłanego sprzętu po-	
mocniczo-medycznego odpowiadała 
sumie 300 tysięcy koron. 
Podsumowując możemy z czystym 
sumieniem stwierdzić, iż nie brakuje 
wśród nas ludzi o “wielkich” sercach. 
Tak z pewnością może powiedzieć 
o sobie każdy członek naszej or-
ganizacji i nie tylko naszej, gdyż 	
w POLCE Ikf są również tacy, którzy 
udzielają się w innych organizacjach 
polonijnych.
Kiedyś jeden ze znanych fińskich filo-
zofów powiedział: „CZŁOWIEK JEST TYLE WART, 
ILE WARTE JEST TO WSZYSTKO CO ZROBIŁ DLA INNYCH”

Jego słowa są dla wielu z nas myślą 
przewodnią, sensem życia, piękną 
drogą do samospełnienia. Wszystkich, 
którzy chcieliby z nami pracować na 
rzecz najbardziej potrzebujących za-
praszamy do naszego grona, a zain-	
teresowanych aranżacjami kultural-	
no-rozrywkowymi zapraszamy także 
na nadchodzące imprezy. Wasza 
obecność na nich przyczynia się 
również do zbiórki środków finan-
sowych na szczytne cele.																															n

Tekst   JULITA ZELLE
Zdjęcie   Archiwum POLKA Ikf

Dochód	z	festynu	przeznaczony	był	na	
pomoc	dla	powodzian.

Aktywiści		organizacji	Polka	Ikf.

Naszą współpracę z Agencją „Pol-	
Art” ze Sztokholmu cechują już od 
wielu lat serdeczne kontakty oraz 
pozytywna wymiana myśli i cen-
nych doświadczeń. Dzięki tejże 
współpracy, niektóre koncerty 	
i przedstawienia dla Polonii rozłożyć 
możemy na dwa etapy, jeden 	
w Malmö/Lund, a drugi w Sztokhol-
mie, stwarzając tym samym korzystną 
sytuację dla występujących artystów.
Szczególnie cenne jest dla nas wspar-
cie Konsulatu Generalnego RP 	
w Malmö. Część naszych aranżacji 
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przygotować się do sezonu. A kie-	
dy z dróg znika śnieg i lód, nasi 
motocykliści udają się w trasę. Jeżdżą 
po całej Szwecji, wszędzie tam gdzie 
organizowane są jakieś spotkania, 
zloty lub wystawy. Czasami jeżdżą 
bez określonego celu, ot tak, aby 
przedmuchać swoje maszyny. Są też 
dłuższe trasy, tak jak Sztokholm - 
Dubrovnik ale obowiązkowo Polska, 
a tam oczywiście Mazury. Jeździli 
także po Czechach, Węgrzech, 
Słowacji, Niemczech i Danii. Co roku 
biorą udział w rajdzie „Mälaren runt”. 
I wszędzie tam są z nimi polskie flagi 
i polskie orły.

PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ
Wyzwaniem dla motocyklistów, 
takich jak nasi „ridersi” to długie 	
i często ekstremalne trasy. Mają już 
wprawdzie na swoim koncie 900 km 
przejechane non-stop ale są pewne 
trasy, które po prostu trzeba zaliczyć. 
I tak, na przyszły rok planowana jest 
wyprawa na Nord Cap, czyli 5.000 
km do pokonania. 

Przystanek na stacji benzynowej i chwila wytchnienia na trasie. 
Od lewej strony Zyga, Łysy, Kapsel, Marchewa.

Potem pozostanie realizacja „Route 
66” czyli słynnej trasy w USA, która 
biegnie przez cały kontynent łącząc 
Chicago z Los Angeles. Będziemy 
trzymać kciuki za sztokholmskich 	
Polish Riders w nadziei, że polskie fla-

gi na ich motocyklach będą niedługo 
powiewać na całej trasie 66.

n

Tekst   TERESA SYGNAREK
Zdjęcia   ARCHIWUM “POLISH RIDERS” 

“Polish	Riders”	c.d.	
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Powszechny spis ludności w 2011 
roku (NSP 2011) będzie pierwszym 
spisem powszechnym od czasu, 

NARODOWY 
SPIS POWSZECHNY

MIESZKASZ W SZWECJI 
CZASOWO? 

NIE ZAPOMNIJ PODAĆ 
SWOICH DANYCH 
W NARODOWYM 

SPISIE POWSZECHNYM 2011.

kiedy Polska stała się państwem 
członkowskim Unii Europejskiej. 
Narodowy Spis Powszechny 
będzie przeprowadzany w okresie 
od 1 kwietnia do 30 czerwca.
Jeśli chcemy spisać się samemu 
wystarczy, że zalogujemy się 	
w tym czasie na stronie inter-
netowej GUS, Głównego Urzędu 
Statystycznego. 
www.stat.gov.pl/gus/spisy_PLK_
HTML.htm

Na uzupełnienie wszystkich 
odpowiedzi będziemy mieli 14 dni 
od pierwszego logowania. 

Oprócz wersji on-line, będzie też 
można pobrać wersję off-line, 
którą po wypełnieniu powinniśmy 
przekazać do biura spisowego 	
w naszej gminie.

n

Tekst			REDAKCJA

ÖSTERSJÖRESOR AB
oferuje

Pobyty sanatoryjne i wypoczynkowe  
w Kołobrzegu

ÖSTERSJÖRESOR AB 
Göteborg, Linnegatan 40

tel.  031 - 24 03 80
www.ostersjoresor.se

ostersjoresor.wb@swipnet.se

Podróże od 16 kwietnia do 29 października  2011.

Centrum Zdrowia i Relaksu VERANO, 100 m do morza,
od 9 do 16 dni - cena w pokoju 2-osobowym od 4.390 kr 	
obejmuje podróż autobusem z Göteborga lub Linköping 	
oraz promem z Ystad do Świnoujścia t/r w kabinie 2-osobowej, 	
pełne wyżywienie oraz od 12 do 16 zabiegów.
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CZY PIENIĄDZE DAJĄ 

SZCZĘŚCIE?
W STYCZNIU TEGO ROKU 

TELEWIZJA SZWEDZKA 
ROZPOCZĘŁA EMISJĘ CYKLU 

REPORTAŻY P.T.  
”POGOŃ ZA SZCZĘŚCIEM”.

W pierwszym odcinku tego cyklu re-
porterka Hanna Hellquist udała się do 
miliarderki polskiego pochodzenia 
Wonny I de Jong. 

POLKA NAJBOGATSZĄ KOBIETĄ  
W SZWECJI
To pięćdziesięcioletnia pani Wonna 
(z domu Iwona Koziatek), córka ry-
marza rodem z Przasnysza jest obec-
nie najbogatszą kobietą w Szwecji. 
Prezentuje się świetnie w białym kos-
tiumie i z siedmiokaratowym brylan-
tem na palcu. Kamera przybliża bry-
lant i widać dokładnie, jaki jest duży 
i błyszczący. 
Pani Wonna zawsze chciała być bo-
gata bo, jak twierdzi, najgorsze, co 
człowieka może spotkać to nędza 	
i zależność od innych. Była już w 
swoim życiu biedna i czuła się tym 
upokorzona.  

EMIGRACJA DO SZWECJI
Jako osiemnastoletnia dziewczyna	
wyjechała do Szwecji pod koniec 
lat siedemdziesiątych ponieważ 
przeczytała gdzieś, że właśnie w tym 
kraju jest najwyższy standard życia 
na świecie. 
Miała tzw. głowę do interesów 	
i wzbogaciła się na handlu nierucho-
mościami. 
Mieszka w ekskluzywnej dzielnicy 
Sztokholmu Djursholm i niedawno 
nabyła pałac w Yxtaholm pod Flenem 
za blisko 34 miliony koron. 
Gotówką! 
To będzie perła w jej imperium, jak 
oświadczyła. Od dziecka marzyła 
bowiem o tym, ażeby zostać panią na 
zamku.

MILIARDERKA SZUKA PARTNERA
Wszystkie nieruchomości pani	
Wonny warte są miliard. Na kon-
cie też ma niezłą sumkę. Czy jest 
więc szczęśliwa? Owszem, dość 
szczęśliwa. Pieniądze dały jej wolność 
i poczucie bezpieczeństwa, nie ukry-
wa jednak, że doskwierają jej sa-
motne wieczory i poranki. Brak stałej 
relacji, kogoś, z kim mogłaby dzielić 
życie i finanse sprawia, że nie czuje 
się w pełni szczęśliwa. Rezolutna re-
porterka wypaliła: ”Czemu nie dasz 
ogłoszenia: Miliarderka szuka part-
nera, z którym mogłaby dzielić swoje 
finanse.” I sprowokowała zaskoczoną 

bogaczkę do pokazania zawartości 
portfela. Kamera skrzętnie pokazała 
gruby plik banknotów.		

SZCZĘŚCIE ZA PIENIĄDZE?
Ale, jak śpiewają Beatelsi – ”Money 
can’t buy you love.” (miłości nie ku-
pisz za pieniądze). Przeczy temu inne 
powiedzenie: ”No money, no honey, 
no games.” (nie ma pieniędzy – nie 
ma ”kochanie”, nie ma żartów).
 ”Bogactwo nie chroni od nieszczęść, 
ale wolę płakać w Jaguarze niż w au-
tobusie” oświadczyła swego czasu 
głośna pisarka francuska Francoise 
Sagan. Być może pieniądze nie dają 

Wonna	od	dziecka	marzyła	żeby	zostać	panią	na	zamku.
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szczęścia, ale definitywnie nie daje 
szczęścia ich brak. Kłopoty finan-
sowe rozbiły niejedno małżeństwo 	
i	zrujnowały niejedno życie. 
W najrozmaitszych ankietach ludzie 
wymieniają, co im daje szczęście 
– rodzina, przyjaciele, seks, podróże, 
muzyka, różne rozrywki i hobby. 
Nikt nie wymienia pieniędzy. Jakby 
nie istniały. Wstydliwa sprawa. 
Dlaczego więc wszyscy (prawie) 
walczą o dobrze płatne prace, 	
o podwyżki, o dobrze sytuowanych 
partnerów życiowych? 
Oto największa hipokryzja. O co 
chodzi we wszystkich malwersacjach, 
napadach, włamaniach, kradzieżach, 
oszustwach? 
No właśnie – o pieniądze. Które nie 
dają szczęścia.

SIŁA PRZYCIĄGANIA PIENIĘDZY
Może więc należałoby w końcu 
stwierdzić, że to pieniądze torują 
drogę do szczęścia, ale z każdej 
drogi można zboczyć na manowce 
alkoholizmu czy narkomanii, można 
też wpaść w sidła oszustów i dać się 
wykorzystać. 
Pieniądze przyciągają jak magnes 
– blask brylantów, kryształowych 
żyrandoli i wypchanych portfeli 
oślepia. Ciekawe, kogo przyciągną 
do naszej polskiej miliarderki. 
Nawiasem mówiąc, nie udziela się 
ona w środowisku polonijnym i nie 
widać jej na przyjęciach w ambasa-
dzie. Właściwie do tej pory mało kto 
o niej wiedział. 
Niewielu mężczyzn w Szwecji może 
się z nią równać majątkiem. Oby 
nie przytrafiło się jej to, co spotkało 
amerykańską miliarderkę Doris 
Duke, do roku 1993 najbogatszą 
kobietę świata: zdobył jej zaufanie 
niewykształcony Irlandczyk, alko-
holik bez grosza i homoseksualista 
Bernard Lafferty. Miss Duke uczyniła 
go swoim spadkobiercą i egzeku-
torem testamentu. Był jedyną osobą, 
która była przy niej bezustannie przez 

ostatnie sześć lat jej życia, a także w 
chwili śmierci. Do dziś nie wiadomo, 
czy tej śmierci nie przyspieszył zas-
trzykami morfiny. 
To  Doris Duke powiedziała: ”Pienią-
dze to nie jest błogosławieństwo, to 
przekleństwo”.
.
PARTNER POSZUKIWANY
W związku ze swoim udziałem w 
programie ”Hemlig miljonär” Pani 
Wonna udzieliła wywiadu socjalde-
mokratycznej popołudniówce ”Af-
tonbladet”, w którym zwierzyła się, 
że szuka mężczyzny. Ale powinien 
być bogaty, bo inaczej miliarderka 
nie będzie wiedzieć, czy leci na jej 
pieniądze czy na nią. I nosić garni-
tury, bo Wonna nie lubi jeansów. 
No, w Szwecji będzie z tym trudno. 
Tutaj mężczyźni (ani kobiety) nie 
lubią elegancji. Im kto gorzej ubrany 
tym lepiej. 
Dziwne, że pani Wonna, mieszkając 
w dzielnicy bogaczy, musi szukać 
mężczyzny przez media. I to soc-
jaldemokratyczne, raczej niezbyt 
popularne wśród mężczyzn w garni-
turach... 
Czyżby miliarderka nie była zaprasza-
na na różne przyjęcia, wydawane 
przez klasę wyższą? 
Powinna chyba poszukać szczęścia 
w Nowym Jorku tak jak księżniczka 
Madeleine.

POLITYCY O SZCZĘŚCIU 
Nie da się ukryć, że szczęście jest do-
brem bardzo poszukiwanym. Nawet 
politycy wreszcie zauważyli, że nie 
tylko przyrost dochodu narodowego 
jest wyznacznikiem dobrej sytuacji 
kraju ale także to, czy jego obywatele 
czują się szczęśliwi. Hasło ”szczęście” 
nagle znalazło się w słownictwie pre-
miera brytyjskiego Davida Camero-
na, prezydenta Francji Nicolasa Sar-
koziego a nawet prezydenta Stanów 
Zjednoczonych Baracka Obamy. 
Szwedzcy politycy jak do tej pory 
nie włączyli tego cudownego słówka 

do swojej frazeologii. Ale rękę na 
pulsie trzyma telewizja szwedzka 
i debiutująca w niej żywiołowa, 
zaangażowana, prowokująca repor-
terka Hanna Hellquist. 
Może dzięki niej dowiemy się 
wreszcie jak zdobyć to upragnione 
szczęście? 
I z pieniędzmi czy bez?

n

Tekst   DANA PLATTER
Zdjęcie   MAGNUS SELANDER / KANAL 5 

Dana Platter, autorka tekstu, pisarka 
i publicystka urodzona w Polsce; od 
roku 1983 mieszkająca w Szwecji.
Ukończyła Wydział Prawa na Uni-
wersytecie Warszawskim, ale to 
poezja i dziennikarstwo stały się jej 
powołaniem.
Autorka tomików wierszy: “Spętanie 
w obcości”, “Erato namiętna”, “Piekło 
nosisz w sobie”, “Bez złudzeń”, 
“Livet bakom glasväggen/Życie za 
szkłem”.
Jej artykuły wnikliwie analizują 
zarówno wydarzenia społeczne jak 	
i psychikę ludzką, a jej specyficzny 
humor dodaje lekkości jej pracom.

n

REDAKCJA
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 POLSKA SZKOŁA
W INTERNECIE

URUCHOMIONA ZOSTAŁA
PLATFORMA E-LEARNINGOWA

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
PRZEBYWAJĄCEJ POZA

GRANICAMI POLSKI.

Platforma e-learningowa zawiera 	
ofertę kółek zainteresowań, przy-
gotowaną dla dzieci i młodzieży 
w wieku od 5 do 19 roku życia 
przebywającej poza granicami Pol-
ski. 
Aby zapisać się na zajęcia on-line 
w ramach Kół Przedmiotowych 
należy wypełnić i wysłać deklarację 
umieszczoną na stronie głównej pod 
zakładką „Koła Przedmiotowe” na 
adres:
grzegorz.nowak@polskaszkola.edu.
pl

FORMY ZAJĘĆ
Wszystkie zajęcia odbywać się będą 
on-line na platformie „Polska Szkoła”. 
Koła przedmiotowe gromadzić będą 
wszystkich uczniów interesujących 
się wybranymi dziedzinami oraz 
chcącymi rozwijać swe zaintereso-
wania w formie spotkań pozalek-
cyjnych. Zajęcia on-line obejmować 
będą zarówno elementy klasycznej 
lekcji oraz nowe, rzadko spotykane 
na codziennych zajęciach lekcyjnych 

metody. Członkowie koła będą mogli 
aktywnie uczestniczyć w rozmaitych 
działaniach np.: projektach eduka-
cyjnych, konkursach czy spotkaniach 
on-line z ciekawymi ludźmi.
Zajęcia będą organizowane co 1-2 
tygodnie (w zależności od rodzaju 
Koła) – czas spotkania to 45 min.

KOŁA PRZEDMIOTOWE
Koła Przedmiotowe w projekcie „Ot-
warta Szkoła” będą formą zajęć dla 
uczniów o różnych potrzebach eduka-
cyjnych, zarówno dla uczniów zdol-
nych jak i dla tych, którzy potrzebują 
pomocy i wsparcia. Każde z Kół 
podzielone jest na Sekcje zajmujące 
się rozmaitymi zadaniami związanymi 	
z wybraną dziedziną. Sekcje po-
dzielone są na kategorie wiekowe. 
Specjalnym uzupełnieniem będą Sek-
cje Wsparcia, gdzie uczniowie mający 
problemy z danymi zagadnieniami 
lub partiami materiału będą mogli 
korzystać z dyżurów nauczycieli on-
line. Wszystkie zajęcia są bezpłatne.
Z oferty Kół Przedmiotowych mogą 

korzystać uczniowie zarówno szkół 
przy Ambasadach, Szkolnych Punk-
tów Konsultacyjnych, wszelkiego 
typu szkół samorządowych, szkół 
parafialnych lub innych placówek 
polonijnych oraz dzieci i młodzież, 
która nie jest zrzeszona w szkołach 
uzupełniających. 

RÓŻNE TEMATY
Istnieją cztery Koła Przedmiotowe:
- język polski,
- historia,
-„Współczesna Polska”,
- przedmioty matematyczno-przy-	
   rodnicze.
Każde Koło Przedmiotowe bę-
dzie miało specjalną podstronę 
internetową lub zakładkę, na któ-	
rej publikowane będą wszelkie 
aktualności, ogłoszenia, efekty 
pracy uczniów itp.
Adres internetowy platformy:
http://www.polskaszkola.edu.pl

REDAKCJA

n



Prezes Zrzeszenia  Maria Olsson

Prezes Honorowy  Tadeusz Adam Pilat

Kasjer    Wiesław Rydel

Sekretarz   Teresa Sygnarek

Sekretarz   Grażyna Piątek

Międzynarodowy Zespół Dziecięcy „MALWA“		
Norrköping
Jolanta Lejman, mamas@telia.com  
www.malwasweden.com

Niezależny Hufiec Harcerstwa Polskiego  
L.S. „KASZUBY” w Szwecji	
Sztokholm
Jan Potrykus, jan.potrykus@comhem.se
www.nhhp.se

Ognisko ”KWIATY POLSKIE”
Malmö
Teresa Sygnarek, ts@dcgplus.com
www.kwiaty-polskie.se

POLKA Ikf
Malmö
Edyta Tomczak, edytat@gmail.com
www.polka.nu

Polonia Falcons FF
Sztokholm 
Jerzy Walentynowicz, poloniafalcons@gmail.com
www. poloniafalcons.se

Polski Klub Motocyklowy „POLISH RIDERS”	
Haninge
Pawel Ratajczyk, pawel@comhem.se 
www.polishridersmc.com

Polski Klub Olimpijski w Szwecji
Malmö
Janusz Rogowski, janusz@pocos.se
www.pocos.se

Polskie Ognisko ”PIAST”
Landskrona
Urszula Pilat, t.a.pilat@bredband.net

Polski Związek Kulturalny
Göteborg
Jadwiga Malocco, jadwiga.malocco@comhem.se
www.pzk.nu

Polski Związek Kulturalno-Oświatowy „WISŁA”
Olofström
Jacek Jurkowski, jacekjurkowski@gmail.com

Polskie Towarzystwo Kulturalne “POLONEZ”
Västervik
Tomasz Marczuk, tmurek1@hotmail.com
www.polonez-se.com

Polski Związek „JANTAR”
Oskarshamn

Polski Związek „SAWA“
Karlshamn
Przemyslaw Walczak, tifyo@go2.pl

Towarzystwo Polaków „OGNIWO”
Sztokholm
Maria Olsson, maria.olsson@ogniwo.se
www.ogniwo.se

Organizacja „ArtPolonia”
Sztokholm
Ewa Nordin, ewa.nordin@ogniwo.se

Polski Klub Kobiet Sukcesu „Sabat”
Sztokholm
Joanna Janasz, joannajan@telia.com
www.sabat.se

Towarzystwo Przyjaciół Szkoły Polskiej	
Sztokholm
Małgorzata Mizgalewicz, m.mizgalewicz@gmail.com

Zespół Folklorystyczny „Piastowie”
Sztokholm
Grażyna Piątek, piastowie@hotmail.com  
www.piastowie.se

Związek Polaków	
Eskilstuna  
Jolanta Thunell, jolanta.thunell@glocalnet.net
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Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji (Polska Riksförbundet i Sverige) jest otwartym, demokra-
tycznym związkiem organizacji polonijnych, mających siedzibę i działających na terenie Szwecji.

Celem Zrzeszenia jest integracja środowiska polonijnego, popularyzacja i wspomaganie oświaty i kultury 
polskiej, reprezentowanie interesów członków wobec władz polskich, szwedzkich i międzynarodowych 
oraz ich integracja ze społeczeństwem szwedzkim.

Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji jest organizacją członkowską Europejskiej Unii Wspólnot 
Polonijnych, Rady Polonii Świata i Związku Organizacji Etnicznych w Szwecji, SIOS (Samarbetsorgan för 
etniska organisationer i Sverige).

Członkiem zbiorowym Zrzeszenia może być organizacja polonijna nie mająca charakteru politycznego 
lub religijnego, działająca na terenie Szwecji na zasadach demokratycznych, która deklaruje czynne po-
parcie dla realizacji zadań statutowych Zrzeszenia.

Organizacje polonijne, które pragną wstąpić do Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji,  
proszone są o skontaktowanie się z prezesem Zrzeszenia Marią Olsson, 

jola.olsson@gmail.com
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POLSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE

UNION OF POLISH ASSOCIATIONS IN SWEDEN

Organizacja członkowska w: / Medlem i: / Member of:
Europejska Unia Wspólnot Polonijnych / Europeiska Unionen av Polska Förbund/ Union of Polish Communities in Europe

Rada Polonii Świata / Världsrådet av Poloniasamfund  / Council of World Polonia
SIOS / Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige / The Cooperation Group for ethnic Associations in Sweden

JESTEŚ NOWY W SZWECJI?
Chcesz grać w piłkę, pływać kajakiem, żaglować, brać udział w obo-
zach, zimowiskach i koloniach?

Chcesz tańczyć, grać w tenisa, siatkówkę itp, realizować swoje 
zainteresowania wspólnie z Twoimi polskimi kolegami i koleżankami?

Zapisz się do nas!
Wspólnie mamy większe możliwości realizowania programu, który umożli-
wi Ci spędzanie wolnego czasu ciekawie i wesoło, w gronie kolegów o tych 
samych zainteresowaniach. 
Skontaktuj się z jedną naszych organizacji lokalnych, spis organizacji 
znajdziesz w tym numerze na stronie 27 albo wejdź na naszą stronę 
internetową  www.polonia-zop.eu


