
Polska dla Polonii
Polonia dla Polski

Moi Drodzy,

W dniu 9 października br. odbędą się wybory do Sejmu RP. Tym razem, 
po raz pierwszy, mamy szansę wybrać przedstawiciela Polonii na posła 
do Sejmu, ponieważ partia PSL oddała swoją listę wyborczą okręgu nr 
19 (Warszawa Śródmieście) dla Polonii. W ubiegłą niedzielę w Ośrodku 
PKOL w Warszawie, zostali medialnie zaprezentowani polonijni kandy-
daci na posłów, miedzy innymi i ja, jako kandydat ze Skandynawii.

Nie była to dla mnie łatwa decyzja. Po wcześniejszej odmowie kandydo-
wania do Sejmu, po przemyśleniu sytuacji i konsultacji z przyjaciółmi i 
rodziną ostatecznie zgodziłam się kandydować na posła. Ideę zaproszenia 
przedstawicieli Polonii do kandydowania do Sejmu poparło wielu 
przedstawicieli różnych organizacji i Towarzystw miedzy innymi Zwią-
zek Pisarzy Polskich. Do wyborów stają kandydaci z USA, Kanady, 
Niemiec, Francji, Włoch, Grecji, Irlandii i Ukrainy. Głosowanie jest 
indywidualne. Oznacza to, że osoba z listy polonijnej PSL, która dostanie 
najwięcej głosów wygra. Ja jestem na dalekim 17 miejscu. 

Powstaje więc pytanie czy mam szansę wygrać. Zależy to od Waszego 
poparcia i innych wyborców przede wszystkim ze Skandynawii. 

Co chciałabym zrobić jako posłanka

* Chciałabym kontynuować moją pracę społeczną jako działacz 
polonijny, walcząc o interesy Polonii i nowoprzybyłych Polaków  
w stosunku do władz szwedzkich i polskich. 

* Chciałabym wpłynąć na większe zrozumienie roli Polonii i emigracji 
zarobkowej na rozwój Polski, na jej popularyzację w krajach naszego 
osiedlenia. 

* Będę walczyć o zapewnienie jak najlepszych warunków nauczania 
w języku polskim i o utrzymanie polskości wśród dzieci i młodzieży.

* Działając w organizacjach polonijnych i szwedzkich, stykając się na 
co dzień z polityką opiekuńczą państwa szwedzkiego, chciałabym 
moje doświadczenia przenieść do Polski i wykorzystać je dla dobra 
wszystkich obywateli.

Maria Olsson – inżynier naukowiec, która jako hobby ma sztukę i zaangażowanie społeczne. 
Jest absolwentką Wydziału Chemii Organicznej na Politechnice Warszawskiej, a także ab-
solwentką kursów Business School z ukierunkowaniem na międzynarodowy markieting. Była 
pracownikiem naukowym w Instytucie Przemysłu Organicznego w Warszawie, inżynierem 
od spraw rozwoju tworzyw sztucznych w ABB Cables AB. Pracowała jako Export Markieting 
Manager dla szwedzkiej firmy Cerlic Controlls AB. W 1993 roku założyła swoją prywatną 
firmę konsultacyjną Maria Olsson Konsult, z której usług korzystały największe koncerny 
skandynawskie takie jak ABB Corporate Research AB, ABB Kontrol AB, ABB High Voltage 
AB, Premix OY w Finlandii, Kvearner Oil&Gas A.S, Norwegia oraz firma Karbomont w 
Montrealu, Kanada. Jest autorem trzech patentów. Po wejściu Polski do UE pracuje aktywnie 
nad ułatwieniem wejścia polskich firm na rynek szwedzki oraz wyszukiwaniem partnerów 
rynkowych dla firm polskich i szwedzkich.

Maria Jolanta Olsson od 30 lat angażuje się w pracę polonijną. Przez ostatnie 9 lat pełniła 
funkcję Prezesa Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji, poprzednio przez 9 lat była 
wiceprezesem tej organizacji i obecnie pełni również funkcję wiceprezesa Zrzesznia. Przewod-
niczy od 1988 roku pracy największej organizacji polonijnej w Sztokholmie – Towarzystwu 
Polaków „Ogniwo”. Współzałożycielka Polskiego Klubu Kobiet Sukcesu.

Wielokrotnie była przewodniczącą największej ogólnoszwedzkiej organizacji cudzoziemskiej  
– SIOS. Za jej zasługi dla Polski została dwukrotnie odznaczona. Przez Prezydenta RP 
Lecha Wałęsę Krzyżem Kawalerskim oraz Krzyżem Oficerskim przyznanym jej przez Pre-
zydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Otrzymała również srebrny i złoty medal ”Za zasługi dla 
Polonii Szwedzkiej” oraz Złoty Puchar przyznany jej przez Stowarzyszenie Dziennikarzy i 
Publicystów Polonijnych. 

Z jakich osiągnięć jestem najbardziej dumna.
 

Jestem dumna z moich osiągnięć zawodowych i organizacyjnych oraz z szacunku i przyjaźni 
wielu osób ze środowiska polonijnego w Szwecji. Jestem dumna z zaufania jakim mnie obda-
rzono, wybierając mnie przez wiele kadencji na stanowisko najpierw wice prezesa a później 
prezesa Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji. 
 

Jestem również dumna z osiągnięć Polski i społeczeństwa polskiego, z sukcesów gospodarczych 
Polski i jej rosnącej roli w Europie. Jako kobieta jestem ogromnie dumna z naszych wspaniałych 
Polek, które łączą w sobie tradycję i nowoczesność, kobiecość i profesjonalizm, urodę i mądrość.


