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Zadanie realizowane w ramach zlecania przez Kancelarię 
Senatu zadań w zakresie opieki nad Polonią   i Polakami za 
granicą w  2010 r.
Wydanie pierwszego numeru PoloniaNowa było możliwe 
dzięki otrzymanej dotacji ze Wspólnoty Polskiej z funduszu 
Senatu RP.

Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji  
dziękuje w imieniu szwedzkiej Polonii.

Kwartalnik zgłoszony do PRV.



DRODZY CZYTELNICY
Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji (ZOP) postanowiło wznowić po 
kilku latach przerwy wydawanie kwartalnika Polonia, który w obecnej edycji 
nosi nazwę NOWA POLONIA.
Po zakończeniu  wydawania kwartalnika “Polonia” i współpracy z miesięcz- 
nikiem “Relacje“, pozostaliśmy praktycznie bez możliwości bezpośredniego 
kontaktowania się z naszymi organizacjami członkowskimi i docierania do  
szerszej rzeszy Polonii z informacjami o naszej działalności i aktualnych wyda-
rzeniach.
Chcemy w tym pierwszym numerze kwartalnika, który jest zarazem nume-
rem świątecznym, przedstawić Państwu naszą działalność, nasze organizacje 
członkowskie oraz ich pracę i osiągnięcia.

Zbliżający się koniec roku obliguje do zrobienia bilansu osiagnięć i strat. W 
poczet osiągnięć możemy zaliczyć naszą działalność na rzecz nowoprzybyłych 
do Szwecji Polaków i szkolnictwa polonijnego. W ostatnich dwóch latach 
zorganizowaliśmy wspólnie z Europejską Unią Wspólnot Polonijnych i Kon-
sulatem Generalnym w Malmö dwie konferencje europejskie, jedna na temat 
„Przyszłość Szkoły Polonijnej”, a druga „Monitor 2010” dotycząca monito-
rowania warunków europejskiego rynku pracy dla nowoprzybyłych Polaków, 
jak również krajową konferencję nauczycielską, zorganizowaną wspólnie z 
Konsulatem Generalnym RP w Sztokholmie.
Wszystkie te konferencje spotkały sie z ogromnym zainteresowaniem i uznaniem 
zarówno uczestników konferencji jak i odpowiednich władz polskich. Były one 
dyskutowane zarówno w Sejmie RP, jak i w Senacie oraz w różnych Minis-
terstwach. Więcej na temat tych konferencji przeczytacie Państwo w naszym 
kwartalniku. 
Jeżeli chodzi o bilans strat to przedewszystkim śmierć wybitnych Polaków, 
którzy zginęli w katastrofie samolotowej pod Smoleńskiem. Cześć ich pamięci! 
Żałobę dzielimy ze wszystkimi Polakami, zarówno w kraju, jak i rozsianymi po 
świecie. Zmarła też w tym roku nasza koleżanka, wieloletni członek naszego 
Zarządu, prezes organizacji w Oskarshamn Halina Rhenqvist.

Zapraszam Państwa do lektury naszego kwartalnika, który powstał dzięki 
zaangażowaniu naszych działaczy i zespołu redakcyjnego oraz pomocy fi-
nansowej Senatu RP jaką otrzymaliśmy ze Stowarzyszenia Wspólnota Polska, 
wszystkim im serdecznie za to dziękuję.

Z okazji zbliżających się świąt 
życzę naszym członkom i sympatykom 

oraz wszystkim czytelnikom 
zdrowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia 

i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku!

Maria Olsson
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KONFERENCJA

MONITOR 2010
W DNIACH 22-24 

PAŹDZIERNIKA 2010 R.  
W QUALITY HOTEL 

KONSERTHUSET W MALMÖ 
ODBYŁA SIĘ KONFERENCJA 

“MONITOR EMIGRACJI 
ZAROBKOWEJ 2010” 

ZORGANIZOWANA PRZEZ 
EUROPEJSKĄ UNIĘ 

WSPÓLNOT POLONIJNYCH, 
ZRZESZENIE ORGANIZACJI 
POLONIJNYCH W SZWECJI 

ORAZ KONSULAT GENERALNY 
RP W MALMÖ.

Wielka fala nowej ekonomicznej 
emigracji polskiej i problemy z nią 
związane przerosła oczekiwania 
zarówno samych emigrantów, jak i 
możliwości ich rozwiązania przez 
władze polskie, władze krajów za-
mieszkania i organizacje polonijne.

POTRZEBA MONITORINGU
Europejska Unia Wspólnot Poloni-
jnych (EUWP)  uznała, iż jedynie stałe 
monitorowanie skomplikowanych 
procesów związanych z masowym 
exodusem naszych rodaków może być 
podstawą do podejmowania ważnych 
i brzemiennych w skutki decyzji, 
związanych tak z pozostaniem za 
granicą, jak i ewentualnymi powro-
tami do kraju. Zrodziło to potrzebę 
organizacji cyklicznych konferencji 
poświęconych polskiej poakcesyjnej 
migracji zarobkowej w oparciu o 
zasadę całościowego spojrzenia oraz 
wnikliwej analizy tego zjawiska. 
Obecna konferencja jest drugą z 
kolei konferencją poświęconą moni-
torowaniu polskich zjawisk migra-
cyjnych w krajach Unii Europejskiej 
na przestrzeni ostatniego pięciolecia. 
Poprzednia odbyła się w Londynie 
w 2009 r. Punktem wyjściowym te-
gorocznej konferencji była weryfi-
kacja realizacji ustaleń poprzedniego 

Podczas obrad, od lewej: Tadeusz Adam Pilat, Longin Komołowski, Joanna Fabisiak, Marek 
Borowski, Stanisław Cygnarowski, Helena Miziniak.

“ABY OBECNOŚĆ POLSKIEJ EMIGRACJI W 
UNII EUROPEJSKIEJ STAŁA SIĘ SUKCESEM”

“ZORGANIZOWANI MOGĄ WIĘCEJ”

spotkania, oraz prowokujace hasło: 
„Emigracja czy powrót”. 

ZAPROSZENI GOŚCIE
W konferencji udział wzięło 54  
uczestników, w tym: 13 prezesów na-
czelnych organizacji polonijnych zrze-
szonych w EUWP;  12 wywodzących 
się ze środowisk najnowszej emi-
gracji zarobkowej oraz 17 pracow-
ników przedstawicielstw dyploma-
tycznych i urzędów konsularnych 
RP z siedzibą w państwach, które 
odnotowały masowy napływ pol-
skiej emigracji zarobkowej w ostat-
nim pięcioleciu. Wśród zaproszonych 
gości konferencji byli m.in. poseł 
Marek Borowski, przewodniczący 
Komisji Łączności z Polakami za 

Granicą Sejmu RP, posłowie Joanna 
Fabisiak - wiceprzewodnicząca tej 
komisji, Longin Komołowski - prezes 
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, 
Artur Kozłowski, dyrektor Biura Po-
lonijnego Senatu RP  oraz Stanisław 
Cygnarowski, zastępca dyrektora 
Departamentu Współpracy z Polonią 
MSZ. Dyskusję prowadzili na zmianę 
Tadeusz Pilat, prezydent EUWP i 
Jarosław Łasiński, konsul generalny 
RP w Malmö.
 Cztery sesje problemowe poświęcone 
były: dynamice zjawisk migracyj- 
nych, polskości następnych pokoleń, 
problemom z integracją w lokal-
nym społeczeństwie i w środowisku 
polonijnym oraz kwestiom decyzji 
związanych z powrotami do kraju. 
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Tekst   TADEUSZ ADAM PILAT
Zdjęcia  MONIKA PILAT

n

Europejska Unia Wspólnot Polonijnych, 
EUWP, zrzesza 43 krajowe organizacje 
polonijne z krajów europejskich. 
Prezydentem EUWP jest prezes hono-
rowy Zrzeszenia Organizacji Polonij-
nych w Szwecji, Tadeusz Pilat.

REDAKCJA

Obrady otworzył referat inaugura-
cyjny prof. Krystyny Iglickiej-Okól-
skiej „Migracje poakcesyjne Polaków: 
fakty, mity i rzeczywistość”, kończyło 
zaś wystąpienie dr Pawła Kaczmar-
czyka z Zespołu Doradców Strategicz-
nych Kancelarii Prezesa Rady Minis-
trów: „Polityka polskiego rządu wobec 
migrantów i powracających z za-
granicy – założenia i realizacja”.  Oba 
wystąpienia, prezentujące naukowe 
spojrzenie na zjawisko polskiej mi-
gracji zarobkowej, były przedmiotem 
żywej dyskusji i gorących polemik, 
zwłaszcza ze strony przedstawicieli 
najnowszej migracji, kwestionujących 
zaprezentowane dane liczbowe, 
źródła tych danych oraz wyciągnięte 
na ich podstawie wnioski. Mnogość 
i wielowymiarowość problematyki 
polskiej migracji poakcesyjnej za-
prezentowana podczas konferencji 
dała delegatom nie tylko możliwość 
szerszego spojrzenia i dogłębnego 
zrozumienia tego zjawiska, ale też 
stała się znakomitą bazą do dyskusji 
i punktem wyjściowym do opracowa-
nia strategii współpracy. 

KONKLUZJE
Uczestnicy konferencji przyjęli doku-
ment końcowy, w którym stwierdzili 
m.in. iż emigracja zarobkowa, będąc 
bazą znacznie szerszego zjawis-
ka jakim jest emigracja rodzinna, 
stworzyła konieczność zjednoczenia 
sił i środków, współpracy tradycyjnej 
Polonii, nowej emigracji, władz pol-
skich i krajów zamieszkania dla 
zapewnienia właściwych i ujedno-
liconych form edukacji dziesiątkom 
tysięcy dzieci i młodzieży polskiej, 
która opuściła kraj wraz z rodzicami. 
Wyrażono jednocześnie zadowole-
nie ze stopnia zaawansowania prac 
Ministerstwa Edukacji Narodowej w 
przygotowaniu programu dla szkol-
nictwa polonijnego. Zdecydowanie 
podkreślono, że zjawisko emigracji 
staje się zjawiskiem trwałym czego 
wynikiem jest nieznaczna ilość pow-
rotów. Dla uczestniczących w dys-
kusji nie ulegał wątpliwości fakt, 

iż jedynie silne instytucjonalnie or-
ganizacje polonijne mogą być part-
nerem do współpracy z władzami 
krajowymi oraz do kontaktów Pol-
ski z nową emigracją, co wymaga 
dalszego wsparcia zintegrowanych 
struktur polonijnych przez władze 
polskie. Konkluzją konferencji było 
zaakcentowanie potrzeby stałego 
monitorowania problemów integracji 
Polaków w okresie zmieniającego się 
podejścia do wielokulturowości w 
krajach przyjmujących, z wezwaniem 
do kontynuowania konferencji „Moni-
tor emigracji zarobkowej” w latach 
następnych. Ze strony Zrzeszenia w 
konferencji  uczetniczyły: prezes Ma-
ria Jolanta Olsson, sekretarz Teresa 
Sygnarek oraz Jadwiga Malocco i  
Anna Żynis z Göteborga. 

Każdy wysłuchany referat był przedmiotem żywych dyskusji i goracych polemik.

Możliwość kuluarowych spotkań jest ważnym elementem dobrze zorgnizowanej konferncji.

Puentą konferencji stało się hasło 
„Solidarności”, zacytowane przez pre- 
zesa Stowarzyszenia Wspólnota Pol-
ska Longina Komołowskiego: 
„Zorganizowani mogą więcej”.
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KOMUNIKAT

FORUM POLONIJNYCH PRZEDSTAWICIELI 

KULTURY I RUCHU ARTYSTYCZNEGO

Forum Polonijnych  Przedstawicieli  Kultury  i  Ruchu  Artystycznego,  organizowane 

pod patronatem Marszałka Senatu RP – Bogdana Borusewicza – odbyło się w dniach 9-12 

października 2010 r. w Łańcucie i Rzeszowie.

Organizatorem  Forum  był  Rzeszowski  Oddział  Stowarzyszenia  „Wspólnota  Polska”, 

na którego  zlecenie  przeprowadzono  w  pierwszym  półroczu  2010  r.  internetowe  badanie 

ankietowe, dotyczące aktywności kulturalnej środowisk polonijnych. W badaniu tym wzięło 

udział kilkuset respondentów z 34 krajów.

W  Forum  uczestniczyło  120  osób  –  twórców,  przedstawicieli  związków 

i stowarzyszeń  kulturalnych,  galerii,  domów  polskich  oraz  zespołów  artystycznych  

– przybyłych do Rzeszowa z 21 państw.  

Na program Forum złożyły się obrady plenarne i panele dyskusyjne, dotyczące:

 roli Polonii w upowszechnianiu kultury polskiej poza granicami Kraju,

 kulturowej misji Kościoła polskiego wśród Polonii i rodaków na emigracji 

i wygnaniu,

 działalności artystów polonijnych,

 funkcji i zadań społecznego ruchu kulturalnego i artystycznego w środowiskach 

polonijnych.

Uczestnicy  Forum  docenili  dotychczasową  działalność  Senatu  RP,  a  także 

Stowarzyszenia  „Wspólnota  Polska”  oraz  innych  organizacji,  prowadzących  działalność 

na rzecz Polonii i Polaków poza granicami Kraju – w tym na rzecz rozwoju kultury polskiej – 

wyrażając za to wdzięczność i podziękowanie.

W trakcie Forum – jego uczestnicy – mieli też okazję do spotkań z przedstawicielami 

władz  państwowych  i  samorządowych,  poznania  atrakcji  turystycznych  Podkarpacia  oraz 

uczestniczenia  w  imprezach  artystycznych,  poświęconych  Fryderykowi  Chopinowi  i  jego 

twórczości.

W dyskusji sformułowano uwagi i propozycje, które wraz z wnioskami zgłoszonymi 

w  ramach  wcześniej  przeprowadzonych  badań,  stanowią  integralną  część  niniejszego 

komunikatu.

Uczestnicy Forum – pozytywnie oceniając jego przebieg oraz znaczenie dla dalszego 

zaangażowania  Polonii  i  Polaków  za  granicą  w  upowszechnianie  kultury  polskiej  – 

stwierdzają  potrzebę  zorganizowania  KONGRESU  KULTURY  POLSKIEJ  POZA 

GRANICAMI KRAJU, którego celem byłoby ocenienie dotychczasowych  i wypracowanie 

nowych kierunków działań na przyszłość.

Zebrani  w  Rzeszowie  twórcy  i  animatorzy  kultury,  wyrażając   podziękowanie 

wszystkim  Rodakom  zaangażowanym  w  upowszechnianie  polskiej  kultury,  a także 

organizatorom Forum, z ubolewaniem stwierdzają brak zainteresowania problematyką obrad 

ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytutu im A. Mickiewicza, 

a brak ich przedstawicieli na Forum odbierają jako lekceważenie środowisk polonijnych.    

Komunikat  niniejszy  –  wraz  ze  zgłoszonymi  wnioskami  –  przesłany  zostanie 

do wszystkich,  zajmujących  się  sprawami  Polonii  i  Polaków  za  granicą,  organów 

państwowych  oraz  instytucji,  w  nadziei,  że  zostaną  one  uwzględnione  w  dalszej  pracy 

i wzajemnych kontaktach dla dobra kultury polskiej.

Rzeszów, dnia 12 października 2010 r.                                 Uczestnicy Forum 

REDAKCJA

W PAŹDZIERNIKU BR.
ODBYŁO SIĘ W ŁAŃCUCIE 

I RZESZOWIE FORUM 
POLONIJNYCH PRZEDSTA-

WICIELI KULTURY 
I RUCHU ARTYSTYCZNEGO. 

n

Forum zorganizowane zostało przez 
Rzeszowski Oddział Stowarzyszenia 
”Wspólnota Polska” pod patrona-
tem Marszałka Senatu RP Bogdana 
Borusewicza.  W Forum uczestniczyło 
120 osób - twórców, przedstawi-
cieli związków i stowarzyszeń kul-
turalnych, galerii, domów pols-
kich oraz zespołów artystycznych, 
przybyłych do Rzeszowa z 21 
państw. Ze Stowarzyszenia ”Wspól-
nota Polska” przybył prezes Lon-
gin Komołowski. Europejską Unię 
Wspólnot Polonijnych reprezentował 
prezydent Tadeusz Pilat. Zrzeszenie 
Organizacji Polonijnych w Szwecji 
reprezentowały Maria Olsson, Teresa 
Sygnarek, Grażyna Piątek i Joanna 
Janasz.

AMBITNY PROGRAM
Na program Forum złożyły się ob-
rady plenarne i panele dyskusyjne 
dotyczące: roli Polonii w upowszech-
nianiu kultury polskiej poza grani-
cami kraju, kulturowej misji Kościoła 
polskiego wśród Polonii oraz ro-
daków na emigracji i wygnaniu, 
działalności artystów polonijnych 
oraz funkcji i zadań społecznego ru-
chu kulturalnego i artystycznego w 
środowiskach polonijnych. Uczest-
nicy Forum, pozytywnie ocenili jego 
przebieg oraz znaczenie dla dalszego 
zaangażowania Polonii i Polaków za 
granicą w upowszechnianie kultury 
polskiej i wyrazili potrzebę zorgani-
zowania “Kongresu Kultury Polskiej 
poza granicami kraju”, którego celem 
byłoby ocenienie dotychczasowych 
i wypracowanie nowych kierunków 
działań na przyszłość. Uczestnicy Fo-
rum, poza Rzeszowem i Łańcutem, 
mieli także okazję zwiedzić San-

domierz, Leżajsk, Krosno i Sanok. 
Niewątpliwy przeżyciem był koncert 
w sali balowej łańcuskiego zamku, w 
wykonaniu muzyków z Filharmonii 
w Rzeszowie oraz spektakl pt. “Do-
bry wieczór Monsieur Chopin” w 
Teatrze Dramatycznym w Rzeszowie 
w wykonaniu kanadyjskiego Salonu 
Poezji, Muzyki i Teatru z Toronto.

WNIOSKI I POSTULATY
Komunikat z Forum wraz ze 
zgłoszonymi wnioskami, który jest na 
stronie internetowej Rzeszowskiego 
Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota 
Polska”, pod adresem: www.wspolno-
ta-polska.rzeszow.pl/pl/forum-kultu-
ry-polskiej/aktualnosci/50/ został ro- 
zesłany do instytucji państwowych 
zajmujących się sprawami Polonii 
i Polaków za granicą, w nadziei że 
zostaną one uwzględnione w dalszej 
pracy i wzajemnych kontaktach dla 
dobra kultury polskiej. Zapraszamy 
do lektury, naprawdę warto przeczy-
tać co uważa Polonia z całego świata.

STOLICA KULTURY POLONIJNEJ
Uczestnicy podziękowali za dotych- 
czasową  działalność Senatowi RP i 
Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” 
za prowadzenie działalności na rzecz 
Polonii – w tym na rzecz rozwoju kul-
tury polskiej . Rzeszów jest od dawna 
szczególnie bliski dla polonijnych 
zespołów folklorystycznych, które 
co trzy lata wiernie przyjeżdżają na 
Światowy Festiwal Zespołów Po-
lonijnych organizowany przez Rze-
szowski Oddział Stowarzyszenia 
„Wspólnota Polska”  Nie sposób 
byłoby nie wspomnieć o innych jego 
przedsięwzięciach skierowanych do 
działaczy polonijnych, np. studium 
choreografów, letnie szkoły języka 
polskiego i tegoroczne Forum. Tak 
zbiera się ziarnko do ziarnka i pow-
staje pokaźna miarka, która sprawia, 
że Rzeszów i Rzeszowski Oddział 
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” 
staje się stolicą kultury polonijnej.

FORUM 
KULTURY POLONIJNEJ

W dniu zakończenia obrad Forum, od lewej: Grażyna Piątek, Joanna Janasz, Jolanta Wolska, 
Maria Olsson, Teresa Sygnarek.

6



KONFERENCJA
PRZYSZŁOŚĆ SZKOŁY POLONIJNEJ

W UB. ROKU ODBYŁA SIĘ W 
MALMÖ MIĘDZYNARODOWA  

KONFERENCJA POLONIJNA  
„PRZYSZŁOŚĆ SZKOŁY 

POLONIJNEJ”, 
ZORGANIZOWANA PRZEZ 

EUROPEJSKĄ UNIĘ WSPÓLNOT 
POLONIJNYCH, ZRZESZENIE 

ORGANIZACJI POLONIJNYCH 
W SZWECJI ORAZ KONSULAT 

GENERALNY RP W MALMÖ.

W środowiskach polonijnych zaist-
niała potrzeba szerokiej dyskusji 
i współdziałania wszystkich pod-
miotów zaangażowanych w oświatę 
polonijną spowodowana reformą za- 
proponowaną przez Ministerstwo 
Edukacji Narodowej. Dodatkowymi  
czynnikami były: kryzys finanso-
wy, który dotknął wszystkie kraje,  
nadchodzące wieści o likwidowaniu 
polskich szkół oraz fakt, że tysiące 
polskich dzieci i młodzieży nadal 
pozbawionych jest dostępu do nauki 
języka polskiego. 

PUNKT PRZEŁOMOWY
Dotychczas wszelkie zmiany zapro-
ponowane przez MEN dyskutowane 
były w poszczególnych krajach lub 
placówkach oświatowych. Konfe-
rencja w Malmö stała się punktem 
przełomowym w procesie konsul-
tacyjnym. Na tej konferencji po raz 
pierwszy 32-osobowa reprezentacja 
oświaty polonijnej, głównie z północ-
nej Europy, spotkała się  z przedsta- 
wicielami odpowiednich komisji Sej- 
mu, Senatu oraz Ministerstwa Edu-
kacji Narodowej i Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych. Po raz pierw-
szy, Minister Katarzyna Hall za-
prezentowała najnowszą wersję „Pro-
gramu rozwoju oświaty polskiej za 
granicą i oświaty polonijnej na lata 
2009-2011”. Także po raz pierw-
szy środowiska oświatowe mogły 

wspólnie skonfrontować własne 
poglądy  na temat zachodzących i pla-
nowanych zmian z przedstawiciela- 
mi władz polskich. Po raz pierwszy 
dokonano kompleksowego przeglądu 
istniejących w poszczególnych kra-
jach systemów, problemów, zagrożeń, 
propozycji rozwiązań i wzajemnych 
oczekiwań. Na konferencję przybyli 
delegaci z jedenastu krajów Europy. 
Uczestnikami byli dyrektorzy i kie-
rownicy szkół polonijnych, przed-
stawiciele polonijnych organizacji 
oświatowych oraz prezesi organizacji 
członkowskich EUWP. 

POTRZEBNE SĄ ZMIANY
Uczestnicy przyjęli dokument końco-
wy konferencji, w którym wska-
zali m.in. na potrzebę stworzenia 

specjalnych jednolitych programów 
kształcenia, opracowania specjalnych 
podręczników dla polskich dzieci 
zamieszkałych za granicą, utworze-
nia efektywnego systemu wspierania 
oświaty polonijnej i oświaty polskiej 
za granicą, stworzenia monitoringu 
stopnia realizacji przez kraje osiedle- 
nia zobowiązań edukacyjnych doty-
czących nauki języka ojczystego, 
wykorzystywania nowoczesnych  
technologii informacyjnych w nau- 
czaniu języka polskiego na odległość.
Uczestnicy wyrazili głębokie uznanie 
dla pomysłu i sposobu zorganizowania 
konferencji oraz konieczność organi-
zowania w przyszłości dalszych kon-
sultacji tego typu.  

W konferencji udział wzięli przedstawiciele polskich władz: Minister Edukacji Narodowej Kata- 
rzyna Hall, wiceminister Spraw Zagranicznych Jan Borkowski, przewodniczący Sejmowej  
Komisji Łączności z Polakami za Granicą Marek Borowski, wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji  
Łączności z Polakami za Granicą Joanna Fabisiak, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Edukacji, Nau-
ki i Młodzieży Tadeusz Sławecki, członek Senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za 
Granicą, wiceprzewodnicząca Senackiej Komisji Kultury  Barbara Borys-Damięcka, prezes Stowarzyszenia 
Wspólnota Polska Maciej Płażyński i  Ambasador RP w Królestwie Szwecji Michał Czyż. W skład delegacji 
Ministerstwa Edukacji Narodowej obok samej minister, wchodziła dr Grażyna Czetwertyńska, kierująca 
pracami nad nową „Podstawą programową dla uczniów polskich za granicą” oraz dyrektor Zespołu Szkół 
dla Dzieci Obywateli Polskich Przebywających Czasowo za Granicą Magdalena Bogusławska. Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych reprezentowała również zastępca dyrektora Departamentu Współpracy z Polonią Marta 
Sęk Spirydowicz. 

Obrady konferencji prowadził Tadeusz Adam Pilat (po prawej). Głos zabrał były 
prezes Stowarzyszenia “Wspólnota Polska”, ś.p. Maciej Płażyński.

Tekst   TADEUSZ ADAM PILAT

n
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NIEPEŁNOSPRAWNI  

BEZ BARIER
PROBLEMY, Z JAKIMI 

BORYKAJĄ SIĘ 
NIEPEŁNOSPRAWNI 

NIE SĄ JEDYNIE 
UZALEŻNIONE OD KRAJU,  

W KTÓRYM MIESZKAJĄ. 
A że problemy te istnieją, można się 
było przekonać słuchając wypowie- 
dzi reprezentantów organizacji 
dla osób niepełnosprawnych na 
18 Międzynarodowym Festiwa-
lu Kultury, Sztuki i Sportu Osób 
Niepełnosprawnych w Ayvalik w 
Turcji we wrześniu 2010 roku. Są 
jednakże pozytywne przedsięwzięcia, 
które pozwalają mieć nadzieję, że 
sytuacja i funkcjonowanie osób 
niepełnosprawnych w społeczeństwie 
będzie się stale polepszać.

NIEPEŁNOSPRAWNI  
W UNII EUROPEJSKIEJ

Wiele mówi się na różnych szcze-
blach o niepełnosprawnych. Są też 
opracowane rezolucje i wytyczne, 
które mają na celu ułatwienie funkcjo- 
nowania niepełnosprawnych w 
społeczeństwie.  Istnieje rezolucja Ra- 
dy Europy “O równych szan-
sach zatrudnienia dla osób niepeł-
nosprawnych”. Komisja Europejska 
zatwierdziła także dokument, “Euro-
pa bez barier dla niepełnosprawnych” 
(Barriers Free Europe). Dokument 
ten opisuje szczegółowo zagadnie-
nia dostępu do edukacji, zatrudnie-
nia, szkoleń zawodowych oraz inne 
dziedziny związane z problemami 
niepełnosprawnych, takich jak trans-
port, mechanizmy rynkowe, pow-
stawanie społeczeństwa informacyj-
nego, nowe technologie.
Unia Europejska określiła dwie 
podstawowe zasady w aspekcie 
osób niepełnosprawnych. Pierw-
sza, to prawo niepełnosprawnych 
do pełnego uczestnictwa w kom- 
pleksowo rozumianym życiu spo- 
łecznym. Druga, to prawo do głosu i 

do uczestnictwa w rozwoju strategii i 
przedsięwzięć, wynikających z tego 
zobowiązania.

Otwarcie Festiwalu Kultury, Sztuki i Sportu Osób Niepełnosprawnych defiladą w Ayavalik.

NIEPEŁNOSPRAWNI NA ŚWIECIE
Pomimo wytycznych Unii Euro-
pejskiej, sytuacja osób niepełno-
sprawnych może się różnić, czasami 
w znacznym stopniu, pomiędzy 
poszczególnymi krajami europej-
skimi. Różnice te będą większe jeśli 
wyjdziemy poza obręb Unii. A celem 
różnych organizacji, które pracują 
na rzecz niepełnosprawnych jest 
skoordynowanie działań, tak aby 
niepełnosprawni mieli takie same 
szanse, niezależnie od tego w jakim 
żyją kraju.
Taka myśl przyświecała organizato-
rom 18 Międzynarodowego Festi-
walu Kultury, Sztuki i Sportu Osób 

Niepełnosprawnych w Ayvalik, nad-
morskiej miejscowości położonej 
około 200 km od miasta Izmir.
Głównym organizatorem festiwalu 
wraz z konferencjami była Turecka 
Konfederacja Niepełnosprawnych, 
natomiast zorganizowanie przedsta-
wicielstwa organizacji europejskich 
powierzono przewodniczącej Rady 
Programowej Międzynarodowej Fun-
dacji “Bez granic - Bez barier”, peł-
niącej jednocześnie funkcję prezesa 
Stowarzyszenia “Działajmy Razem” 
Trianon Pl, pani Ewie Gagat. I tak 
na zaproszenie Trianon Pl ze Szwecji 
brały udział dwie osoby: Maria Ols-
son, która reprezentowała SIOS, 
organizację do spraw współpracy or-
ganizacji etnicznych w Szwecji oraz 
Teresa Sygnarek, która reprezentowa-
ła Zrzeszenie Organizacji Polonij-
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nych w Szwecji jako członek zarządu 
i sekretarz Zrzeszenia. Ze strony 
polskiej obecni byli przedstawiciele 
Kancelarii Prezydenta RP i władz 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Po zakończeniu defilady. Od lewej: Vanda Smetanova, Ministerstwo Pracy w Bratysławie, 
Grażyna Melanowicz, Kancelaria Prezydenta RP, Ewa Gagat, Stowarzyszenie “Działajmy 
Razem”, Maria Olsson i Teresa Sygnarek, SIOS i Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji, 
ZOP.

DZIAŁAJMY RAZEM
Warto w tym kontekście powiedzieć 
o Stowarzyszeniu „Działajmy Ra-
zem” z Cieszyna, którym od lat kie- 
ruje Ewa Gagat. Stowarzyszenie  
zajmuje się problemami osób nie-
pełnosprawnych organizując szko-
lenia, wykłady i doraźną pomoc 
pedagogiczną, zarówno dla dzieci i 
młodzieży niepełnosprawnej, jak i dla 
ich rodziców i opiekunów. 
W 2003 r. Stowarzyszenie nawiązało 
kontakt z podobnymi organizacjami w 
Szwecji. Z tej współpracy skorzystały 
nie tylko niepełnosprawne dzieci, ale 
też szkoła, której uczniowie i nau-
czyciele wyjeżdżali do Szwecji, a 
także władze Cieszyna, które dzięki 
temu nawiązały kontakty ze swoimi 
szwedzkimi odpowiednikami. Jedną 
z wielu organizacji szwedzkich, które 
nawiązały współpracę ze Stowarzy-
szeniem ”Działajmy Razem” jest 
Ognisko ”Kwiaty Polskie” z Malmö, 
organizacja która wchodzi w skład 
Zrzeszenia Organizacji Polonijnych 
w Szwecji, ZOP. Młodzież z „Kwia-
tów Polskich” miała możliwość 
zapoznania się z tematyką dzieci 
niepełnosprawnych odwiedzając róż-
ne imprezy organizowane przez 
„Działajmy Razem”, m. in. ABI Olim- 
piadę w Malmö i obozy wypo-
czynkowe dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej z Polski w Hässle-
holm. Władze Cieszyna i zarząd 
Stowarzyszenia były gośćmi „Kwia- 
tów Polskich“ na uroczystej Aka-
demii z okazji Święta Narodowego 
11 listopada w 2005 roku. Natomiast 
młodzież z „Kwiatów Polskich“ brała 
udział w corocznych „Dniach Szwedz-
kich“ organizowanych w Cieszynie 
przez Stowarzyszenie „Działajmy Ra-
zem“ dając występ taneczny i insce-
nizację szwedzkich obchodów święta 
Bożego Narodzenia i świętej Łucji.

Doświadczenia z tych akcji, gdzie 
młodzież niepełnosprawna i peł-
nosprawna miała kontakt na zasa-
dzie „działajmy razem“ wykazały, 
że współpraca ta była równie 
wartościowa i pożyteczna dla obu 
grup młodzieży.

WYMIANA DOŚWIADCZEŃ  
NA KONFERENCJI 
Oprócz przedstawicieli organizacji 
europejskich, w Festiwalu wzięły 
udział liczne reprezentacje spoza 

a

Maria Olsson, prezes Zrzeszenia Organizacji 
Polonijnych w Szwecji reprezentowała orga-
nizację SIOS.

Europy, m.in. z Azerbajdżanu, Pale- 
styny. Oczywiście udział Tur-
cji, jako gospodarza Festiwalu był 
najliczniejszy. Przeszło dwadzieścia 
tureckich organizacji dla osób 
niepełnosprawnych wzięło udział w 
uroczystej defiladzie, która była ofic-
jalnym otwarciem Festiwalu. Podczas 
uroczystości zaprezentowane zostały  
wszystkie uczestniczące organizacje. 
Na wstępie przedstawiciele Turec- 
kiej Konfederacji Niepełno- 
sprawnych oraz władz turec- 
kich przywitali gości oraz  
przedstawili sytuację osób nie-
pełnosprawnych w Turcji.
Prezes Stowarzyszenia „Działaj- 
my Razem Trianon Pl”, Ewa Gagat w 
swoim przemówieniu przedstawiła 
reprezentantów organizacji z Euro- 
py. Przedstawicielom poszcze- 
gólnych państw zostały wręczo- 
ne pamiątkowe odznaczenia. 
W ramach Festiwalu odbyła się kon-
ferencja w trakcie, której uczestnicy 
Festiwalu przedstawili swoje or-
ganizacje, system pomocy osobom 
niepełnosprawnym w poszczególnych 
krajach oraz dobre praktyki. 
Maria Olsson, prezes Zrzeszenia 
Organizacji Polonijnych w Szwecji 
(ZOP) przedstawiła w swoim refera-
cie działalność organizacji SIOS, 
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którą oficjalnie reprezentowała w 
Turcji. Ze szczególnym zaintereso-
waniem została przyjęta informacja o 
istnieniu w Szwecji takiej organizacji 
jak SIOS, która skupia 18 krajo- 
wych zrzeszeń organizacji etnicznych, 
w tym 300 lokalnych organizacji, 
a w sumie około 80.000 członków.  
Zrzeszenie Organizacji Polonijnych 
w Szwecji jest jednym z osiemnastu 
członków SIOS.
Teresa Sygnarek, prezes Ogniska  
„Kwiaty Polskie”, które należy do 
Zrzeszenia Organizacji Poloninych 
w Szwecji, przedstawiła strukturę 
organizacyjną i działalność Zrzesze- 
nia i omówiła pozytywne doświad-
czenia ze współpracy ze Stowarzysze-
niem „Działajmy Razem”.

W swoim referacie Teresa Sygnarek przedstawiła 
działalność Zrzeszenia Organizacji Polonijnych  
w Szwecji.

PROJEKTY NA WIELKĄ SKALĘ
Podczas konferencji architekci z 
różnych krajów przedstawili projekty 
dostosowania miast i budynków do 
potrzeb osób niepełnosprawnych na 
zasadzie powszechnej dostępności. 
Punktem kulminacyjnym konfe-
rencji było przedstawienie projektu 
„Europejskiej Wioski Integracyjnej” 
która ma powstać w Mahmutlar/ 
Alanya w Turcji. Jest to wynik 
współpracy nawiązanej przez Sto- 
warzyszenie „Działajmy Razem”  
z władzami tureckimi, które 
zobowiązały się udostępnić wielo-
hektarowy obszar na potrzeby 
wioski. Założeniem jest aby wioska 
ta funkcjonowała jako wielofunk-
cyjny kompleks rehabilitacyjno-rek-
reacyjny zorientowany na integrację  
i rehabilitację osób niepełnospraw-
nych oraz szkolenie opiekunów osób 
niepełnosprawnych z różnych kra-
jów. 
Projekt zapewnia całkowite przys-
tosowanie obiektu do potrzeb osób 
niepełnosprawnych poprzez wyeli-
minowanie wszelkich barier architek-
tonicznych i zapewnienie urządzeń 
wspomagających poruszanie się osób 
z dysfunkcja narządu ruchu. Wios-
ka będzie obejmować różne strefy 
funkcjonalne: zespół hotelowy, reha-

bilitacyjny, sportowy i rekreacyjny, 
przychodnię medyczną, centrum nau-
kowe, laboratorium, centrum hand-
lowe, amfiteatr i wiele innych.
Polski architekt, Paweł Kobylański  
opracował projekt wioski włączając 
najnowocześniejsze rozwiązania ar- 
chitektoniczne. Ze względu na znaczną 
różnicę wysokości na terenie działki 
(ok. 80 m) proponuje się wybudowanie 
przez środek działki wąskotorowej 
linowej kolejki górskiej obsługującej 
wszystkie poziomy kompleksu. Po-
ruszanie się osób niepełnosprawnych 

na terenie wioski ma się 
odbywać za pomocą wóz-
ków z napędem ręcznym lub 
elektrycznym oraz lokalnymi 
windami. Zakłada się zasto-
sowanie nowoczesnych reguł 
zrównoważonego rozwoju i bu-
downictwa ekologicznego. W 
projekt wpisane jest wykorzysta-
nie naturalnych, odnawialnych 
źródeł energii (przede wszyst-
kim energii słonecznej w posta- 
ci ogniw fotoelektrycznych 
i kolektorów słonecznych), wy-
korzystanie światła dziennego, 
retencja wody deszczowej oraz 
wykorzystanie wody w obiegu 
wielokrotnym do podlewania 
zieleni i do toalet, segregacja od- 
padów, zastosowanie „zielo- 
nych” dachów i tarasów i wiele, 
wiele innych nowoczesnych i 
ekologicznych rozwiązań.

WARTO WSPIERAĆ
Projekt Europejskiej Wioski Integra-
cyjnej w Mahmutlar/Alanya, który 
jest obecnie w trakcie pozyskiwania 
inwestorów, to przedsięwzięcie ze 
wszech miar godne polecenia i roz- 
propagowania, także w Szwecji. 
Może w przyszłości także osoby 
niepełnosprawne ze Szwecji będą 
mogły wypoczywać i otrzymać 
rehabilitację w Europejskiej Wiosce 
Integracyjnej w Turcji. Więcej infor-
macji odnośnie tego projektu można 
otrzymać kontaktując się z prezesem 
Stowarzyszenia „Działajmy Razem 
Trianon Pl” Ewą Gagat.

Na uroczystym zakończeniu konferencji wielu niepełnosprawnych delegatów 
wyrażało nadzieję na szybką realizację Europejskiej Wioski Integracyjnej.

n

Z Turcji relacjonowała  TERESA SYGNAREK
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DWA DNI 
Z ŻYCIA OGNISKA 

”KWIATY POLSKIE”

NIEKTÓRZY TWIERDZĄ, 
ŻE ABY PRZEZ PRZESZŁO 

ĆWIERĆ WIEKU PRACOWAĆ 
ZA „BÓG ZAPŁAĆ” 
W MŁODZIEŻOWEJ 

ORGANIZACJI IDEOWEJ 
TRZEBA BYĆ MANIAKIEM 
ALBO PRACOHOLIKIEM.

Piotr Studniarski podaje ton na próbie gene-
ralnej.

Ognisko

KWIATY POLSKIE
zaprasza na program

POETYCKO
MUZYCZNY z okazji

ŚWIĘTA
NIEPODLEGŁOŚCI

w niedzielę

14 listopada
o godz. 11.00

w sali parafialnej 
Maria i Rosengård

Ramelsväg 149
w Malmö

WSTĘP WOLNY
Bufet

a

JAKA TO RODZINA?
Ta rodzina, to Ognisko „KWIATY 
POLSKIE”, które działa w Malmö od 
1983 roku i prowadzi działalność 
kulturalną, edukacyjną i wychowaczą, 
a jej zasadniczym celem jest wzbu-
dzanie zamiłowania do polskiej kultu-
ry oraz tradycji narodowych, głównie 
poprzez taniec i śpiew. Ognisko liczy 
obecnie przeszło 100 członków, z 
których zdecydowana większość to 
dzieci i młodzież.

TANIEC, ŚPIEW I ZAANGAŻOWANIE
W Ognisku „KWIATY POLSKIE” 
działa zespół pieśni i tańca o takiej 
samej nazwie. Tutaj swoje pierwsze 
kroki taneczne stawiają dzieci już od 
czwartego roku życia. Zespół ma trzy 
taneczne grupy wiekowe i chór. Grupę 
najmłodszą prowadzi Stanisława 
Świerz, grupę średnią Maria Tatusch, 
grupę najstarszej młodzieży - Caroli-
na Engvall, a chór jest domeną Piotra 
Studniarskiego. Zespół ma w swoim 
repertuarze wszystkie polskie tańce 
narodowe, tańce i pieśni z różnych re-
gionów Polski oraz szwedzkie pieśni 
i tańce ludowe.

Może ci niektórzy mają częściowo 
rację. Ale „manię” można zastąpić 
pojęciem „pasja”, a ta ostania dobrze 
się sprawdza w działalności ideowej. 
Pracoholikiem, to prawda, trzeba być 
ale dodać należy, że za tę pracę można 
otrzymać coś bardziej konkretnego 
niż przysłowiowe „Bóg zapłać”, a 
mianowicie wdzięczność dzieci i 
młodzieży oraz kontakt z nią – często 
niemal rodzinny.

Nieustające zaangażowanie członków 
Ogniska, stwarza podstawy do stałego 
rozwoju działalności. Dzięki temu, 
Ognisko może nieprzerwanie działać 
dla dobra środowiska polonijnego 
i kraju ojczystego, promować jego 
kulturę i tradycję oraz tworzyć skra- 
wek Polski na obczyźnie w myśl 
przesłania poematu Juliana Tu-
wima „Kwiaty Polskie”, z którego 
zaczerpnięto nazwę Ogniska:

KAŻDA NIECH POLSKA BĘDZIE WIELKA,
SYNOM JEJ DUCHA CZY JEJ CIAŁA

DAJ WIELKOŚĆ SERC, GDY BĘDZIE WIELKA,
I WIELKOŚĆ SERC, GDY BĘDZIE MAŁA.

ŚWIĘTA  NARODOWE TRADYCJĄ OGNISKA
Od początku swojej działalności 
“KWIATY POLSKIE” organizowały 
uroczyste obchody świąt narodo-
wych, nawet w tym okresie kiedy 

nie były one przez ówczesny system 
polityczny Polski uznane jako święta 
narodowe. 3 Maja i 11 Listopada to 

ważne daty dla wszystkich członków 
Ogniska, a Polonia w Malmö byłaby 
bardzo zdziwiona i zawiedziona gdy-
by nie dostała zaproszenia na uro-
czyste obchody tych świąt.

WIELE PRZYGOTOWAŃ
Zorganizowanie takich uroczystości 
wymaga wiele pracy. Przygotowanie 
nowego programu tanecznego spo-
czywa na nauczycielach tańca. Chór 
trenuje pieśni narodowe, gdzie program 
muzyczny rozpisany na głosy zapew-
nnia profesjonalne brzmienie. Osoby 
z zacięciem teatralnym przygotowują 
recytacje, odpowiednio dobrane do 
charakteru uroczystości. Prezes Og-
niska przygotowuje konferansjerkę, 
przeliczając każde zdanie na minuty 
i sekundy, tak aby całość przed-
stawienia miała z góry określony czas 
trwania. Osoby z “żyłką techniczną” 
zajmują się wcześniej ustawieniem 
świateł, sprzętu nagłośniającego i 
mikrofonów. Zawsze potrzebne są 
osoby ze zmysłem artystycznym, 
które przygotują dekorację sceny. 
Nauczyciele muszą zorganizować 
wydanie odpowiednich strojów z gar-
deroby Ogniska. Do tego przeważnie 
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Flaga, mundury i stroje.

Wśród gości Konsul Generalny Jarosław 
Łasiński i prezydent EUWP Tadeusz Pilat.

Poloneza czas zacząć.

dochodzi organizacja bufetu, zakupy 
i pieczenie ciasta, które jest domeną 
rodziców dzieci i młodzieży, którzy 
w ten sposób wspomagają działalność 
i kasę Ogniska. Nie wspomnę już o 
wcześniejszym przygotowaniu afiszy, 
rozesłaniu zaproszeń, zamówieniu sal 
na dodatkowe próby, wydrukowaniu 
tekstów i programu oraz wiele in-
nych, większych i mniejszych spraw, 
które dla całości przedsięwzięcia są 
niezbędne.

PRÓBA GENERALNA
Wszystkie te działania trzeba 
zsynchronizować i dopiąć na ostatni 
guzik na próbie generalnej. Tak też 
było i w tym roku. Uroczyste przed-
stawienie z okazji Święta Narodowe-
go miało miejsce 14 listopada w 
sali teatralnej parafii Maria i Rosen-
gård, a dzień wcześniej sala ta była 
okupowana przez cały sztab dzieci i 
młodzieży, nauczycieli, rodziców i 
wielu osób, które miały przydzielone 
specjalne zadania. Jak zwykle na pró-
bie generalnej wszyscy się śpieszą 
i często okazuje się, że potrzebowa-
liby więcej czasu niż to zostało za-

planowane. „Cisza na planie“ to 
pojęcie bardzo względne kiedy ma się 
około pięćdziesiątki zaangażowanych 
dzieci i młodzieży. 
Rodzice nowych dzieci, którzy 
przypatrują się temu wszystkiemu na 
próbie generalnej nie mogą wyjść z 
podziwu, że cały ten artystyczny har-
mider ułożył się na występie w logicz- 
ny ciąg.

DZIEŃ WYSTĘPU
Występ zaczyna się o godz. 11.30 ale 
już o 9 rano wszyscy są zebrani. Os-
tatnie próby nagłośnienia na scenie, 
a w garderobie wrzawa. Ktoś ma za 
mały wianek, a komuś innemu trze-
ba podpiąć strój agrafką. Z bufetu 
dochodzi zapach świeżo parzonej 
kawy, a rodzice znoszą upieczone 
ciasto. O 10-ej wszyscy są gotowi i 
ustawieni do wejścia aby uczestniczyć 
w uroczystej mszy w intencji Ojczyz-
ny. W kościele robi się kolorowo od 
strojów regionalnych. Najmłodsze 
dzieci są w strojach krakowskich, chór 
w strojach Księstwa Warszawskiego. 

Trzech młodzieńców w mundurach 
szwoleżerów stoi na baczność w 
pobliżu ołtarza z flagą Polski. Chór 
siedzi w pierwszych ławkach i śpiewa 
pieśń „Boże coś Polskę”. Ksiądz 
Rudolf Basista, jeden z założycieli  
„KWIATÓW POLSKICH” mówi o odzys-
kaniu niepodległości przez Polskę 
i cieszy się na widok dzieci, które 
przyczyniają się do uświetnienia tej 
uroczystości. Po mszy ludzie idą do 

sali teatralnej i ustawiają się w kole-
jce do bufetu. Ciasta mają duże powo-
dzenie i wszyscy uśmiechają się na 
widok szyldu przy bufecie: „Życzymy 
smacznego i gestu hojnego! Pieniądze 
dziś zebrane młodzieży będą dane, do 
Rzeszowa na wyjazd na Światowy 
Festiwal”.

KURTYNA W GÓRĘ
Wszyscy ustawiają się na swoich  
miejscach i na scenie zapada cisza.  
Na sali goście zajmują miejsca, dzi-
siejszego dnia gościmy Konsula 
Generalnego RP w Malmö Jarosława 
Łasińskiego z małżonką i prezydenta 
Europejskiej Unii Wspólnot Polonij-
nych Tadeusza Pilata. Punktualnie o 
godz. 11.30 światła gasną, kurtyna 
się rozsuwa i prezes Ogniska Teresa 
Sygnarek wita przybyłych gości i 
prosi o powstanie aby odśpiewać 
hymn „Marsz Polonia”. Na powita-
nie przybyłych gości grupa najstarsza 
tańczy „Polonez powitalny” i schodzi 
ze sceny na dużych brawach. Jesz-
cze większe brawa dostaje grupa 
najmłodsza, która też tańczy polone-
za i ... wcale nie ma zamiaru schodzić 
ze sceny. Powtarza figury taneczne i 
akompaniator nie ma innego wyjścia 
jak dalej grać gdy dzieci się tak 
roztańczyły i nie chcą przerwać tańca. 
Dla nich scena i publiczność się nie 
liczy, te dzieci się po prostu dobrze 
bawią. 
Najmłodsza tancerka skończyła trzy 
latka i widok tych pięknie i kolorowo 
ubranych maluchów wywołuje roz-
rzewnienie i olbrzymi aplauz. 
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Tekst  TERESA SYGNAREK
Zdjęcia  z występu MARTIN JAN OGRODNIK

Zdjęcie  z próby GABRIELA  ZIMERMANFinał i do zobaczenia na następnej uroczystości.

Najmłodsze “Kwiatowe” pociechy i Stanisława Świerz, Maria Tatusch, Piotr 
Studniarski i Teresa Sygnarek.

Na krakowskim rynku dzielni kosynierzy idą...

Czerwień to miłość i biel - serce czyste, piękne są nasze barwy ojczyste.

www.kwiaty-polskie.se

Prezydent Polski, Bronisław Komorows-
ki w swoim liście do polskich nauczycieli 
namawiał, aby na Święto Niepodległości 
wszystkie dzieci, ich rodzice i nauczy-
ciele nosili przypięte biało-czerwone 
kotyliony jako znak radości z odzys-
kanej niepodległości. Powiedział także, 
że Święto to powinno się ”obchodzić na 
uśmiechu”. Dziś nauczyciele i organiza-
torzy mają wszyscy biało-czerwone ko-
tyliony, a naszym ”uśmiechem” z tej oka-
zji jest taniec i śpiew dzieci i młodzieży, 
przeplatany recytacjami i wspomnieniami 
o walce i tęsknocie za wolną Ojczyzną. 
Grupa średnia przeistacza się w krako-
wianki oraz kosynierów i wcześniejsze 
obawy, że długie kosy skoszą lampy nad 
sceną okazują się bezpodstawne. 
Chór raduje publiczność wiązanką pio-
senek ułańskich, a finałową piosenkę 
„My pierwsza brygada” cała sala śpiewa 
z nami. 

ZŁOTO ZA 15 LAT
Na zakończenie prezes odznacza 
członków odznaką Ogniska: brązową za 
5 lat aktywnego uczestnictwa, srebrną 
za 10 lat i złotą za 15 lat. Od 2003 roku, 
kiedy zostały wprowadzone te odznacze-
nia - złotą odznakę otrzymało przeszło 50 
osób. Jest to najlepszy dowód na to, że 
Ognisko „KWIATY POLSKIE” to nie jest 
krótka przygoda ale długi pobyt w naszej 
„Kwiatowej Rodzinie”, gdzie kultywu-
jemy polskie wartości narodowe. 
Już od 27 lat.  
I w dodatku „na uśmiechu” i w rodzinnej 
atmosterze.

n
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ZŁOTY ŚRODEK NA  

 EMIGRANCKI BYT
W NIEDZIELĘ 28 LISTOPADA 

W SZTOKHOLMIE 
ODBYŁ SIĘ KONCERT 

SŁYNNEGO POLSKIEGO 
ZESPOŁU ROCKOWEGO 

MYSLOVITZ.  

Na tym  koncercie  wśród entuzjas-
tycznych fanów zespołu spotkałam 
trzech tancerzy zespołu folklorystyc-
znego „Piastowie”. 
Rozmawiając z jednym z nich po kon-
cercie spytałam czy mógłby napisać 
kilka zdań do naszego kwartalnika co 
takiemu młodemu człowiekowi jak 
on, który przyjechał do Szwecji na 
studia doktoranckie, fana mocnego 
rocka, daje przynależność do zespołu 
folklorystycznego. 
Poniżej tekst jaki od niego otrzyma- 
łam.                               (Maria Olsson) 
  

CO JA TUTAJ ROBIĘ?
Jestem w stanie założyć się o trzy 
pełnoprocentowe piwa, że hymnem 
członków Polskiej Nowej Fali Emi-
gracji Zarobkowej, powinien być 
nieśmiertelny kawałek Elektrycz-
nych Gitar ”I co ja robię tu”.
Co ja tutaj robię…  
Za każdym razem kiedy podczas  
przerwy na kawę zacznie się rozmowa 
o pogodzie, czy kiedy ktoś będzie 
się przeciskał  z tyłu chrząkając i 
bulgocząc, zamiast powiedzieć prze-
praszam, czy przy  pytaniach pt: cze-
mu nie jeździsz w kasku do pracy?   
- chcę odpowiedzieć:  No bo co ja 
tutaj robię? 

JEST ODLOTOWO
Komuna skończyła się jak byłem w 
podstawówce, plan Balcerowicza 
też mnie ominął i żadna wojna się 
nie szykuje, choć według niektórych 
moskal nadal we wsi stoi.

Część zespołu “Piastowie”, od lewej: Andrzej Michaj, Patryk Siljelund, Carolina Hochman, 
Piotr Liszke, Zofia Janowska, Lech Ignatowicz, Sefan Cronert.

Nie ma co, teraz jest odlotowo. Od 
niczego się nie ucieka, zawsze można 
włączyć wsteczny i wrócić do mle-
kiem i miodem płynącej ojczyzny 
i cel emigracyjnej egzystencji jest 
wyraźnie określony. 
Praca, kasa, kariera. A więc pracuj 
emigrancie w pocie czoła! Poć się i 
pracuj a jeszcze będzie pięknie!             
I wszystko by było OK, gdyby nie 
„Co ja robię tu….” grające w uszach 
coraz głośniej i głośniej. ..  

EMIGRANCKI BYT
Wydzieliłbym trzy etapy emigranck-
iego bytu (przynajmniej ja tyle 
zaliczyłem, na razie…). 
A – euforia odkrywania, że trawa jest 
bardziej zielona po drugiej stronie 
bałtyckiego płotu, 
B – mega dołek po odkryciu, że trawa 

jest może zieleńsza, ale za to sztuczna, 
kłuje, i narobił na nią pies sąsiadów 
oraz
C- normalna radość z życia, taka 
mała, bez fajerwerków ale na koniec 
dnia bardzo przyjemna. 

PIASTOWIE ZŁOTYM ŚRODKIEM
Jest tylko jeden warunek żeby dojść 
do „C”, a nie skończyć jak bohater 
filmu „Upadek” chodzący po mieście 
i wysadzający wszystko w powietrze. 
Trzeba spotkać ludzi z iskrą i 
zacięciem. Odskocznię od pracy, zna-
jomych z pracy, problemów w pracy 
i rozmów o pracy z ludźmi z pracy. 
Dla mnie tą odskocznią okazało się 
wstąpienie do „Piastów” (dla niezori-
entowanych - światowej sławy i es-
tymy folklorystycznej grupy tanecz-
nej w Sztokholmie). 
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Kasia Szostak i Lech Ignatowicz na Światowym Festiwalu Zespołów Polonij-
nych w Rzeszowie.

Muszę przyznać, że jeśli ktoś, kilka lat 
temu, zaproponowałby mi tańczenie 
oberka wytłumaczyłbym mu, że 
spożywanie alkoholu z niewiado-
mych źródeł może prowadzić do de- 
mencji i urojeń. 
A tu proszę, wbrew wszelkim znakom na 
niebie i ziemi, moje folkowanie trwa już 
trzy lata…  i nie mogłem trafić (co prawda 
czystym przypadkiem) lepiej! 

KOSMICZNIE FASCYNUJĄCY LUDZIE
Pomijając to, że dopiero teraz zacząłem 
doceniać bogactwo polskiej folk kul-
tury (żadna tam cepeliada) i zaliczyłem 
występy w paru naprawdę odjechanych 
miejscach, jak pałac zimowy w Petersbur-
gu i Opera we Lwowie, wylądowałem w 
grupie kosmicznie fascynujących ludzi. 
W tym zamarzniętym do szpi-
ku kości kraju, zdobycie dobrego  
szwedzkiego kumpla, równa się 2000 
wspólnym przerwom na kawę, 3 latom 
jeżdżenia tym samym autobusem i wspól-
nym hobby puszczania chińskich pa-
pierowych latawców.
A  ja, jak gdyby nigdy nic, nagle zdo-
byłem grupę oddanych przyjaciół. 
Nadal fascynuje mnie jak bardzo mogą 
być zżyci ludzie z tak różnych miejsc i 
środowisk, którzy dzielą tę samą pasję. 
W zespole są ludzie młodzi i trochę mniej 
młodzi, polscy i mniej polscy, nie polscy i 
całkowicie egzotyczni. Na papierze powi-
nien być to przepis na zdrowa zadymę, no 
i w sumie jest, ale jest ona megapozytyw-
na i nie zamieniłbym tej mieszanki na 
żadną inną. 
Nawet jakbyśmy mieli przerzucić się na 
sportowe warcaby.
I co ja robię tu… uuuu…? 
Tańczę, cieszę się życiem i nie wpadam w 
egzystencjalną paranoję. Wreszcie. 

O swoim oberkowaniu opowiedział       
LECH IGNATOWICZ

Zdjęcia
Archiwum zespołu PIASTOWIE

n

“Piastowie” w Operze Lwowskiej, od lewej: Agata Rysińska, Piotr Liszke, 
Grażyna Piątek, Romuald Kalinowski, Lech Ignatowicz, Elżbieta Myhrén, 
Stefan Cronert, Thereze Myhrén.

Jeden z wielu występów w Petersburgu.
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NAJSTARSZA  

 PRĘŻNA ORGANIZACJA

JEDNĄ Z NAJSTARSZYCH 
ORGANIZACJI WCHODZĄCYCH 

W SKŁAD ZRZESZENIA 
ORGANIZACJI POLONIJNYCH 

JEST POLSKI ZWIĄZEK 
KULTURALNY W GÖTEBORGU.

Związek powstał po zakończeniu II 
wojny światowej, a zakładali go nasi 
rodacy, którzy znaleźli się w Szwecji 
po wojnie, głównie więźniowie hitle-
rowskich obozów koncentracyjnych, 
przywiezieni do Szwecji słynnymi 
„białymi autobusami“ szwedzkiego 
Czerwonego Krzyża. To oni stworzyli 
dla siebie i dla następnych pokoleń 
mały kawałek Polski, który dziś nosi 
nazwę Polski Związek Kulturalny.

WSPARCIE DLA POLSKI I SZWECJI
Przez wszystkie lata działalności 
Związku przyświecała mu główna 
idea: uszanowanie tożsamości naro-
dowej. Kolejni działacze Związku 
czuli odpowiedzialność za rozwój kul-
tury polskiej przy równoczesnym po-
szanowaniu kultury kraju, w którym 
przyszło im żyć i pracować.
Organizacja w Göteborgu może 
także poszczycić się działalnością 
charytatywną. Podczas stanu wojenne-
go zorganizowano wiele akcji pomo-
cy, m.in. dla domów starców i domów 
dziecka w Krakowie, Słupsku, Elblągu 
i Warszawie. Do kraju wysłano trans-
porty z żywnością, odzieżą, sprzętem 
medycznym i komputerowym. Środki 
pieniężne przekazano na szpital Cen-
trum Zdrowia Dziecka, na odbudowę 
Zamku Królewskiego w Warszawie 
i pomnika grunwaldzkiego. Wspar-
cie finansowe otrzymał także Polski 
Komitet Olimpijski.
Związek nie zapominał o szwedzkiej 
społeczności i przyłączył się do akcji 
budowy gmachu Opery w Göteborgu 
oraz łożył na wmurowanie tablicy 
pamiątkowej upamiętniającej pobyt 
Tadeusza Kościuszki w Göteborgu.

Zbiórki pieniężne były organizowane 
na rzecz powodzian, dla dzieci 
niepełnosprawnych, na organizację 
Różowa Wstążeczka oraz na pomoc 
dla Polaków na Litwie.

KULTURA Z NAJWYŻSZEJ PÓŁKI
Związek może poszczycić się 
organizacją występów znakomitych 
artystów, zespołów kabaratowych 
i piosenkarzy. Gościł ekipę Teatru 
Polskiego i znakomity Teatr Polski 
ze Lwowa. Wielkim powodzeniem 
cieszyła się wystawa rzeźb w soli i 
drewnie krakowskiego rzeźbiarza 
Stanisława Anioła oraz wystawa 
malarstwa z Łodzi. Nie tylko polscy 
artyści byli gośćmi Polskiego Związ-
ku Kulturalnego ale również miejs-
cowi artyści, na przykład malarz 
Andrzej Wilkosz, którego wysta-
wa malarska zainteresowała także 
szwedzką publiczność.

DLA DOBRA NOWEJ EMIGRACJI
Po wejściu Polski do Unii Europej-
skiej zawitała do Göteborga nowa 
fala emigracji zarobkowej. Ludzie ci 
znajdują pomoc w Polskim Związku 
Kulturalnym, który organizuje spot-
kania informacyjne i kursy językowe 
oraz służy wszelkiego rodzaju radami 
i innym wsparciem. Wiele osób z tej 
nowej emigracji stało się członkami 
Związku, co pozwala żywić nadzieję, 
że ten wspaniały dorobek orga-
nizacyjny będzie kontynuowany i roz- 
wijany.
Niedługo Polski Zwiazek Kultu- 
ralny w Göteborgu będzie obchodzić 
50 rocznicę działalności i już teraz 
Zrzeszenie Organizacji Polonijnych 
składa gratulacje i uznanie działaczom 
i wszystkim członkom Związku.

Podczas uroczystości z okazji 45-lecia Polskiego Związku Kulturalnego (PZK) w Göteborgu, 
publiczność nagradzała owacjami występy członków Związku.  Niedługo będziemy mogli powtó-
rzyć owacje na 50-leciu organizacji.

Tekst  REDAKCJA
Zdjęcie  Archiwum PZK

n
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ŚWIĘTY MIKOŁAJ 
W LANDSKRONIE 

W SOBOTĘ, 4 GRUDNIA JAK CO ROKU PRZYBYŁ DO LANDSKRONY 
PRAWDZIWY POLSKI ŚWIĘTY MIKOŁAJ. PRAWDZIWY, BO TRADY-
CYJNY, UBRANY JAK DAWNIEJ W PIĘKNY I PRZEBOGATY STRÓJ 
BISKUPA Z MIRY, KTÓRY PRZED STULECIAMI OBDAROWYWAŁ 
DZIECI PREZENTAMI.

Naszych zwolenników tradycji iry-
tuje nazywanie starego i w dodatku 
dużego krasnala Świętym Mikołajem, 
co nagminnie czynią handlowcy i 
media. Wymyślony w latach 30-tych 
w celach czysto komercyjnych do 
reklamy Coca-Coli krasnal, bardziej 
przypomina radzieckiego „Dziadka 
Mroza” niż świętego. 

TRADYCJA W LANDSKRONIE
Nasz święty w Landskronie kocha 
dzieci i obdarowuje je corocznie sło-
dyczami, a w tym roku przybył prosto 
z nieba po raz 28. To właśnie tyle lat 
temu w Seminarieskolan odbyła się ta 

pierwsza mikołajowa uroczystość, o 
czym pisała lokalna prasa. Organizo-
wali ją wtedy: nowy nauczyciel języka 
polskiego w Landskronie Tadeusz 
Pilat i proboszcz parafii katolickiej 
ś.p. ks. Krystian Soll. Impreza zaowo- 
cowała w trzy miesiące później zało- 
żeniem Polskiego Związku „Piast”, 
który jest do dzisiaj strażnikiem 
wszelkich polskich tradycji w naszym 
mieście.
W tym roku ponad 270 osób spotkało 
się w Västervångskolan, w tym 98 
dzieci z niecierpliwością oczekują-
cych na Świętego Mikołaja i na pacz-
ki ze słodyczami. Na uroczystość 
przybył również nowy proboszcz 
parafii katolickiej w Landskronie, ks. 
Jan Jarosz. Imprezę zorganizowało 

Polskie Ognisko „Piast” i nauczyciele 
języka polskiego: Tadeusz Pilat i Ma-
riola Sygulska. Gdy przybysz z nieba 
zapytał dzieci: Czy byłyście grzecz-
ne w tym roku? - na sali rozległo się 
chóralne: Taak! 
Po rozdaniu prezentów domowe 
wypieki serwowały Urszula Pilat, 
Wanda Maticić i Jadzia Wójcik.  
Jak słyszeliśmy, Święty Mikołaj udał 
się później do Malmö, gdzie imprezę 
dla dzieci organizował związek „Po-
lonica”. Wszystko dzięki corocznej 
pomocy finansowej osoby całkowicie 
ziemskiego pochodzenia, Jarosława 
Łasińskiego, Konsula Generalnego 
RP w Malmö. n

Tekst i zdjęcia  P.O. PIAST
Zdjęcia  WERONIKA PILAT

17



POLONIANOWA grudzień 2010

POLSKO - SZWEDZKIE FORUM  

KOBIET BIZNESU
W DNIU 28 MAJA BR,  

MARIEFRED, IDYLLICZNE 
MIASTECZKO NAD JEZIOREM 

MÄLAREN, PRZYWITAŁO 
PRZEPIĘKNĄ POGODĄ 

KOBIETY PRZYBYŁE NA 
II POLSKO-SZWEDZKIE 

FORUM KOBIET BIZNESU. 
Ciepłe promienie słoneczne przy-
świecały zaszczytnemu celowi Forum.  
Celem jego było zbliżenie polskich i 
szwedzkich środowisk biznesowych 
oraz wymiana doświadczeń w zakre-
sie wspierania przedsiębiorczości ko-
biet. 
Organizatorami Forum byli między 
innymi: Wydział Promocji Handlu i 
Inwestycji Ambasady RP w Sztokhol-
mie, Zrzeszenie Organizacji Poloni-
jnych w Szwecji a także Klub Kobiet 
Sukcesu „Sabat”.

KOBIECY SABAT
Nie wszyscy wiedzą, że Klub „Sa-
bat” zrzesza Polki, które reprezentują 
najprzeróżniejsze zawody, dyscypliny 
i miejsca pracy w Szwecji. 
Jego misją jest wzajemna wymiana 
cennego doświadczenia, służenie radą 
i pomocą  kobietom nie tylko na tere-
nie Szwecji ale i poza jej granicami.
Jeszcze przed oficjalnym  otwarciem 

KOBIECE KOMPETENCJE
O godz. 15-tej nastąpiło oficjalne 
otwarcie Forum przez prezydenta 
miasta i gminy Strängnäs Jennsa 
Perssona i przewodniczącą szwedz-
ko- polskiego klubu parlamentarnego 
poseł Mariettę de Pourbaix-Lundin.   
Birgitta Blanck, rewizor biznesowy 
oraz Karin Svensson, dyrektor ds.  
Rozwoju Biznesu w Strängnäs 
Kommun, naświetliły sytuację ko- 
biet szwedzkich w świecie przed- 
siębiorczości. Przedstawiły formy 
rozwoju, przeszkody oraz po-
moc  ze strony rządu i samorządów.  
Christina Gilbert, doradca w spra-
wach biznesu dla kobiet odpowiadała 
na pytanie: „Jak dbać o kompetencje 
kobiet?” Tematyka wystąpienia była 
istotną dla polskich kobiet biznesu,  
gdyż przystąpienie Polski do Unii 
Europejskiej i związane z tym liczne 
przemiany polityczno-społeczne os- 
tatnich lat  przyczyniły się do wzros-
tu uczestnictwa kobiet w tworzeniu 
nowych przedsiebiorstw, co z kolei 
stworzyło potrzebę zwiększenia ich 
kompetencji. 
W ramach Forum zostało zorgani-
zowane seminarium o tematyce eko-
nomicznej oraz spotkania kobiet-
przedsiębiorców z Polski i Szwecji. 
Elżbieta Kocańda, radca Polskiej 
Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej 

Uczestnicy Forum Kobiet Biznesu przed hotelem Gripsholmsviken.

Forum, przybyłe przedstawicielki 
kobiet biznesu z różnych regionów 
Polski i Szwecji, miały możliwość 
bliższego poznania się i porozmawia-
nia. 
Dom Grafiki, znajdujący się tylko 
kilka kroków od malowniczego jezio-
ra i Zamku Gripsholm, zachęcił do 
zwiedzenia wystawy Picassa. Wys-
tawa, zawierająca przeszło 60 prac 
graficznych a także  zdjęcia i filmy 
z życia tego wielkiego artysty, dała 
przedsmak dalszemu zwiedzaniu. 

Otoczony wodami Mälaren, impo-
nujący, pobudzający wyobraźnię Za-
mek Gripsholm nie pozostawił nikogo 
obojętnym. 
Gripsholm posiada najstarszą na 
świecie narodową galerię portretów  
założoną w 1822 roku przez Karola 
XIV Johana. W zbiorze pomiędzy 
znanymi szwedzkimi osobistościami 
można znaleźć również i polskie por-

trety. Izba księcia Karola z XVI wieku 
oraz teatr Gustawa III z XVIII wieku 
sprawiły ogromne wrażenie szczegól-
nie na polskiej grupie. 
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AKCJA DLA POWODZIAN
W czasie konferencji prowadzona była 
akcja pomocy dla powodzian i ofiar 
obsunięcia się gruntów w Lancko-
ronie. W tym czasie  cała gmina 
walczyła  z osuwiskami. Położone na 
stokach wzgórz domy w Podchybiu, 
Łaśnicy i części Lanckorony cały czas 
pękały,  przekrzywiały, przełamywały 
się i spływały w dół. Akcja, która była 
odpowiedzią na wołanie o pomoc po 
katastrofalnej powodzi, mogła odbyć 
się dzięki ideowemu zaangażowaniu 
organizacji, artystów i osób prywat-
nych.

PROMOCJA POLSKICH OSIĄGNIĘĆ
Całość konferencji została podsu-
mowana w trakcie dyskusji panelowej 
na temat możliwości współpracy oraz 
wymiany doświadczeń. 
Choć sytuacja polskich kobiet jako 
przedsiębiorców nie jest najłatwiejsza, 

Oficjalne otwarcie Forum przez prezydenta miasta i gminy Strängnäs Jennsa Perssona.

podjęła temat Polski i Szwecji jako 
parterów gospodarczych. 
Uczestniczki konferencji miały 
możliwość wystawienia produktów 
i materiałów reklamowych swoich 
firm na specjalnie zaaranżowanych 
stoiskach.    

Przewodnicząca szwedzko- polskiego klubu parlamentarnego Mariette de Pourbaix-Lundin.

Debata panelowa. Od lewej: Aurelia Szokal-Egierd, Kasia Sobkowiak, Ewa Nordin, Małgorzata 
Musińska-Kubis, Lidia Adamska, Małgorzata Hudyma, Ann-Sofi Persson, Elise Killander.

to ich determinacja w dążeniu do suk-
cesu na drodze pełnej niepowodzeń 
jest godna naśladowania.  
Dyskusję panelową prowadziła pani 
Małgorzata Musińska-Kubis, drugi 
sekretarz, Ambasady Rzeczypospo-
litej Polskiej, Wydziału Promocji 
Handlu i Inwestycji. 
Maria Olsson, Prezes Zrzeszenia Or-
ganizacji Polonijnych w Szwecji, 
wyraziła nadzieję aby konferencje 
polsko- szwedzkich kobiet biznesu 
zaowocowały promocją osiągnięć 
polskich kobiet  oraz organizacją 
wspólnych projektów – nie tylko pol-
sko-szwedzkich ale i europejskich. 
Choć była to dopiero druga taka  kon-
ferencja to przyczyniła się ona do in-
tensyfikacji kontaktów oraz wymiany 
doświadczeń. 

Przesłanie  
„UCZMY SIĘ 

OD SIEBIE NAWZAJEM” 
zostało zrealizowane. n

Konferencję relacjonowała  
KRYSTYNA JAGIELSKA-GASIŃSKA

Zdjęcia  KATARZYNA ŚLIWA
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POMOC 
ZRZESZENIA ORGANIZACJI POLONIJNYCH 

DLA POWODZIAN

WRÓCIŁAM NIEDAWNO 
Z POŁUDNIOWEJ POLSKI, KTÓRA 

PÓŁ ROKU TEMU PRZEŻYWAŁA 
OGROMNĄ TRAGEDIĘ.

OLBRZYMIE TERENY ZOSTAŁY 
ZALANE PRZEZ POWÓDŹ. 

DO DZISIAJ WIDOCZNE SĄ ŚLADY 
OGROMNYCH ZNISZCZEŃ. 

A WSZYSTKO ZACZĘŁO SIĘ OD TEGO LISTU... 
Kochani Przyjaciele!  Lanckorona  woła  o Pomoc! 
Lanckorona przeżywa tragedię o której pewnie wielu z Was usłyszało. Masowe 
osuwiska rozmokłej ziemi ciągną za sobą domy setek ludzi. Oni nigdy nie będą 
mogli do nich wrócić, by je wyremontować czy odbudować, bo nikt na to nie 
pozwoli. 
Ewakuowaliśmy 150 osób z 80 gospodarstw i możemy, jako gmina zapewnić im 
krótkotrwały pobyt w ośrodku wczasowym.  Nie jest to jednak rozwiązanie na 
dłuższą metę i musimy zapewnić im możliwości odbudowy normalnego życia, 
we własnych lub komunalnych mieszkaniach. Wielu z Was zaoferowało pomoc, 
za którą jesteśmy bardzo wdzięczni. 
Nie potrzeba jednak poszkodowanym doraźnej pomocy materialnej, bo tym w 
absolutnie cudowny sposób zajął się Caritas oraz wiele firm (od dziś zjadam 
wyłącznie czekoladki Wawel i Was do tego zachęcam!). 
Zwyczajnie, potrzeba pieniędzy, by zbudować nowe domy lub mieszkania. 
Ogrom strat wynosi około miliona złotych (łączne straty w mieniu indywidual-
nym i komunalnym) i żadna gmina, nawet z pomocą rządową nie jest w stanie 
wyłożyć takich środków. Głęboko jednak wierzę, że duża liczba nawet niewiel-
kich wpłat urośnie do kwoty, która umożliwi wybudowanie nowych mieszkań.  
Proszę, rozpowszechnijcie ten apel wśród swoich znajomych i pomóżcie. 
Zosia 

Szwedzka grupa Storville Creepers Jazz wzięła udział w Koncercie  dla powodzian.

Ta Zosia, to Zofia Oszacka, wójt gmi-
ny Lanckorona.

KONCERT DLA POWODZIAN
W ruch poszedł telefon. Najpierw 
do ABF. Czy jest wolna Z-salen, bo 
tylko tam można zorganizować kon-
cert. Szef ABF Göran Eriksson, przy-
chylny i rozumiejący, przy pomocy 
Krystyny Larsson udostępnił nam 
salę bezpłatnie. 
No i oczywiście artyści. Wszyscy bez 
zająknienia wyrazili chęć wystąpienia 
w koncercie. Koncert odbył się w 
niedzielę 13 czerwca o godz. 13.00. 
Na koncercie było nas dużo. 
Z tańcami kurpiowskimi, lubelskimi 
i sądeckimi wystąpili „Piastowie” 
pod kierownictwem Grażyny Piątek.

W przerwach między tańcami grała 
niezwykle znana grupa  szwedzkich 
muzyków Storville Creepers Jazz, 
grająca jazz tradycyjny. Z innym re-
pertuarem wystąpił Zespół The Tripps 
czyli Krzysztof Surma i Stanisław Ol-
czak.
Zagrali nasi niezastąpieni muzycy: 
Witold Robotycki, Staszek Rejment, 
Janusz Słotwiński, Zbigniew Bizoń, 
a Koncert uświetniły swoim śpiewem 
Teresa Tutinas i Dominika Depczyk.
Koncert poprowadziła jak zwykle 
nieoceniona Dana Rechowicz.
Wszyscy oczywiście wystąpili 
bezpłatnie, chociaż jest to ich źródło 
utrzymania, lecz tym razem cały 
dochód ze sprzedaży biletów przezna- 
czony był dla poszkodowanych w 
Lanckoronie.
Do akcji dołączyli niezawodni Barba-
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ra i Janusz Bukowscy, mający wielkie 
serca i ofiarowali nieprzebrane ilości 
misiów i innych przytulanek, które 
sprzedawane były przed i po koncer-
cie, a także w różnych innych miejs-
cach.
Dzieki tym działaniom udało się 
przekazać ze Sztokholmu do Lancko-
rony prawie 24 000 kr.
Włączył się też do pomocy Związek 
Kulturalny „Polka Ikf” w Malmö, 
który na swoim pikniku zebrał równie 
dużą sumę.

Koncert opisała   JOANNA JANASZ
Zdjęcia  TOMEK RZEPECKI

I WTEDY NADSZEDŁ 
DRUGI LIST Z LANCKORONY
„W obliczu bezmiaru pomocy i 
szczodrości, której doświadczamy 
od Przyjaciół na całym świecie 
wydaje się, że otrzymujemy więcej niż 
daliśmy. Od pierwszej chwili płyną 
do nas namacalne dowody, że nasza 
Wspólnota jest jednym z najbardziej 
magicznych miejsc w Polsce, blis-
kim także Polakom w zaprzyjaźnionej 
Szwecji i Szwedom, którzy w naszym 
miasteczku na wzgórzu dostrzegli  
szczególny urok. 
Pragnę w imieniu Mieszkańców 
Lanckorony podziękować Wam, Przy-
jaciele, za Wasz wysiłek na rzecz 
naszej odbudowy. Wierzę, że przynie-
sie on nowy impuls dla rozwoju, że 
nieszczęście przekujemy w sukces. 
Jeśli słowa mogą wyrazić wdzięcz-
ność, a pewnie nie mogą, to są właśnie 
te słowa:
Z serca Wam dziękuję.
Zofia Oszacka
Wójt Gminy Lanckorona

Koncert przygotowany został przez 
T.P. „Ogniwo” i Agencję PolArt w 
Sztokholmie. n

Solistka Dominika Depczyk i muzycy Staszek Rejment i Janusz Słotwiński uświetnili Koncert 
swoim występem. 

Zespół “Piastowie” ze Sztokholmu pod kierownictwem Grażyny Piątek wystąpił m.in. z tańcem 
lubelskim.

Teresa Tutinas śpiewała przy akompaniamencie Witolda Robotyckiego (pianino) i Stanisława 
Rejmenta (gitara).
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Polonia Falcons FF w pełnym składzie.
Rząd dolny od lewej:  
Grzegorz Sadowski, Artur Czapski, Krzysztof Szkudlarek, Marcin Majchrowski, Artur Duvmontt, 
Krzysztof Trzybiński, Daniel Strachota.   Rząd górny od lewej: Tomasz Rogaliński, Wiesław 
Nadstawny, Daniel Dobrzewiński, Tomasz Klaczkowski, Michał Filipowicz, Rafał Lipka, Marcin 
Dubiel, Mariusz Lakiert, Wojciech Frydrych - trener.

SOKOŁY W ATAKU

W 2008 ROKU ZAŁOŻONY 
ZOSTAŁ W SZTOKHOLMIE 

KLUB PIŁKARSKI. 
POCZĄTKOWO BYŁA TO  
SPONTANICZNA AKCJA  

GARSTKI NASZYCH RODAKÓW,  
KTÓRYCH POŁĄCZYŁA  

WSPÓLNA PASJA DO SPORTU,  
  A PIŁKI NOŻNEJ  

W SZCZEGÓLNOŚCI.

Bez większych podstaw orga-
nizacyjnych i wiedzy o szwedzkich 
rozgrywkach piłkarskich zgłoszono 
drużynę do rozgrywek. Pierwszy rok 
dzialalności obfitował w trudności 
organizacyjno-finansowe związane 
m.in. z wykupieniem  licencji, sfinan-
sowaniem bazy treningowej, sędziów, 
opłaceniem składek ubezpiczeniow-
ych i innych bardziej przyziemnych 
detali. 
Jednakże dzięki wytrwałości i deter-
minacji piłkarzy mogą teraz z dumą 
powiedzieć iż Polonia Falcons FF 
jest jedynym klubem występującym 
w profesjonalnej narodowej lidze 
szwedzkiej, zrzeszającym tylko i 
wyłącznie obywateli Polski.

PROBLEMY SĄ DO POKONANIA
Mimo wielu problemów, z którymi 
borykała się drużyna podczas ostat-
niego sezonu piłkarskiego, Polonia 
Falcons zakończyła rozgrywki ligowe 
na 2 miejscu w tabeli 7 dywizji sztok-
holmskiej. 

Podczas sezonu 2009 do drużyny 
dołączył Wojciech Frydrych, absol-
went warszawskiej AWF, który został 
trenerem oraz wieloletni działacz spor-
towy Jerzy Walentynowicz, dzisiejszy 
prezes klubu. Na zebraniu rocznym 
wybrane zostały nowe władze klubu 
oraz określone cele działalności. 
Sezon 2010 Polonia Falcons rozpo-
częła wzmocniona organizacyjnie 

a piłkarze pełni wiary w jeszcze 
lepsze wyniki.  Na efekty ciężkiej 
pracy zawodników i trenera nie trze- 
ba było długo czekać. Po bar- 
dzo emocjonujących rozgrywkach 
drużyna zajęła pierwsze miejsce 
w swojej grupie, a co za tym idzie 
wywalczyła awans na wyższy poziom 
rozgrywek.

Chwila skupienia i ustalenie taktyki przed meczem.
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POLSKA REPREZENTACJA
Polonia Falcons bierze także udział 
w rozgrywkach o Puchar Sztokholmu 
gdzie przeszła już dwie rundy i będzie 
grać w trzeciej rundzie na wiosnę 
2011 roku. Szczególnie mecz drugiej 
rundy gdzie polscy piłkarze pokonali 
zespół z 4 ligi pokazał, że Polonia 
Falcons to drużyna z charakterem i 
potrafi  godnie walczyć nawet z dużo 
wyżej notowanym przeciwnikiem. 
W roku 2011 rozgrywane będą mecze 
na terenie całego Sztokholmu, a w  
sierpniu 2011 Polonia Falcons będzie 
reprezentować Polonię szwedzką na 
Ogólnoświatowych Igrzyskach Po-
lonijnych we Wrocławiu.

PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ
Plany drużyny na przyszłość to ut-
worzenie i przystąpienie do rozgry-
wek drugiej drużyny, rozpoczęcie 
szkolenia polskiej młodzieży i próba 
ponownego awansu. Marzeniem Po-
lonia Falcons jest nie tylko stworzenie 
silnego klubu piłkarskiego ale również 
ogniska kulturalnego skupiającego 
naszych rodaków przebywających na 
obczyźnie. 
Prezes Polonia Falcons, Jerzy Walen-
tynowicz tak spogląda w przyszłość: 
-Pragniemy aby siedziba naszego 
klubu była miejscem kultywowania 
polskich tradycji. Chcemy budować 
organizację, której działalność będzie 
wybiegać poza działalność sportową, 
która umożliwi nowoprzybyłym 
rodakom na znalezienie własnego 
miejsca w obcym kraju i łatwiejszą 
integrację w nowym otoczeniu, a 
przebywającym tu na stałe Polakom 
ułatwi zachowanie toższamości nar-
odowej, natomiast Polakom urodzo-
nym w Szwecji - na zaznajomienie się 
z polską historią i kulturą.

SZANSA DLA SPONSORÓW
Działalność finansowana jest tylko ze 
składek członkowskich ale zarówno 
kibicem, jak i pomocną dłonią jest 
Ambasada Rzeczpospolitej Pol-
ski. Niestety bez pomocy firm, które 

chciałyby wesprzeć Polonia Falcons 
będzie bardzo trudno zrealizować 
plany i marzenia polskiego klubu 
piłkarskiego.
Piłkarze zwracają się z gorącą 
prośbą do firm o pomoc w realizacji 
ich planów oraz propagowaniu ich 
działalności. W zamian za wspar-
cie Polonia Falcons oferuje miejsca 

Za chwilę mecz, druźyna w komplecie.

reklamowe na swojej stronie inter-
netowej (42 000 unikalnych wizyt 
przez ostatnie 4 miesiące), a dla 
większych sponsorów umieszczenie 
loga firmy na dresach, koszulkach, 
spodenkach. Każdy wkład pomoże w 
rozwoju polskiego klubu piłkarskiego 
Polonia Falcons, a sponsorom napew-
no nie zaszkodzi, wręcz przeciwnie.

Euforia po dobrej zagrywce.

Informacja o klubie na stronie  www.poloniafalcons.se 
Kontakt mailowy   poloniafalcons@gmail.com 

Z drużyną rozmawiała TERESA SYGNAREK
Zdjęcia RAFAŁ ŁUCZAK

n
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SUKCES  
BIAŁO-CZERWONYCH GOŹDZIKÓW  

I WRONY

W TYM ROKU 
OBCHODZILIŚMY 

30 ROCZNICĘ POWSTANIA 
„SOLIDARNOŚCI”.

KSIĄŻKĘ ZE WSPOMNIENIAMI  
Z TAMTYCH LAT WYDAŁA 
ŻONA INTERNOWANEGO, 
JOLANTA SZUTKIEWICZ.

Jolanta Szutkiewicz podczas promocji książki.

Największe wydawnictwo histo-
ryczne Adam Marszałek w Polsce 
wydało książkę Jolanty Szutkiewicz, 
naszej rodaczki ze Sztokholmu p.t. 
„Biało-czerwone goździki i WRONa. 
Wspomnienia żony internowanego”.  

Sukces jest niewątpliwy. Świadczą o 
tym świetne recenzje (prof. L. Sokół, 
F. Apanowicz, pisarz Z. Barczyk) i 
szereg publikacji o tej książce. Pro-
mocje miały miejsce w Wydawnictwie 
w Toruniu, w Debrznie, w Ambasa-
dzie RP w Sztokholmie, na wydziale 
slawistyki Uniwersytetu Sztokhom-
skiego, w Stowarzyszeniu Kobiet w 
OPONie, na spotkaniu ze szwedz-
kimi czytelnikami w Kulturförening 
Lyktan (fragmenty powieści zostały 
przetłumaczone na szwedzki). Miało 

też miejsce kameralne spotkanie au-
torki i bohatera jej książki z Grupą 
Motocyklistów o zainteresowaniach 
historycznych w Ogniwie. Promocję 
książki zorganizował także Instytut 
Pamięci Narodowej, w Szczecinie, 
skąd pochodzi Jolanta Szutkiewicz. 
Na spotkanie promocyjne przybyli, 
m.in. bohaterowie jej książki.

KRYMINAŁ PRAWDZIWY
Wspomnienia te czyta się łatwo i z ta-
kim napięciem, że trudno oderwać się 
od książki. Napisane są z pozycji ko-
biety wykształconej, na stanowisku, a 
zarazem matki i żony, uwikłanej w za-
wirowania historii. Opisy codziennego 
życia, zmagania z jego trudnościami 
w dawnym PRL- u oraz walka o od-
nalezienie zaginionego męża ”czyta 
się jak najlepszy kryminał, aczkol-
wiek prawdziwy” – jak to powiedział 
jej syn Patrick Szutkiewicz na Pro-
mocji w Ambasadzie RP.
Powieść Jolanty Szutkiewicz jest 
pierwszym świadectwem tamtych 
trudnych dni walki o codzienny 
chleb i wolność. Napisana przez 
kobietę, która w gruncie  rzeczy nie 
jest działaczką solidarnościową, ale 
poprzez życiowe sytuacje staje się 
łączniczką między jej internowanym 
mężem a światem na wolności, gdzie 
tak naprawdę też nie ma tej wolnosci. 
Wspomnienia żony internowanego, 
zawarte w powieści „Biało-czer-
wone goździki i WRONa” poruszają 
czytelnika mocą autentyzmu i świetnie 
rejestrowanych przeżyć. Napisane 
są wartkim stylem, który „umięśnia” 
narrację, a zarazem mają siłę repor-

terskiej narracji” – pisze jeden z re-
cenzentów książki, Zygmunt Barczyk 
w Suecia – Polonia (nr 3). Książka 
jest nominowana przez Wydawnictwo 
Adam Marszałek do Konkursu Nagród 
na Książkę Historyczną Roku.

CHLEB I SÓL
Jolanta Szutkiewicz jest znana jako 
tłumaczka szwedzkiej literatury 
pięknej.  Jej tłumaczenie  dramatu Pära 
Lagerkvista „Barabasz” przyczyniło 
się do sukcesu „Barabasza” wystawio-
nego w Teatrze Witkacego w Zakopa-
nem w r. 2008 (Pierwsza Nagroda 
Ministerstwa Kultury Narodowej w 
Polsce). J. Szutkiewicz ma kilka in-
nych publikacji tłumaczeniowych. 
Jest znaną publicystką pokonijną w 
Sztokholmie oraz autorką wierszy 
po szwedzku, przygotowywanych 
do publikacji. Pracowała na Uni-
wersytecie Sztokholmskim na Teat-
rologii, gdzie stworzyła sieć kontak-
tów między szwedzkimi a polskimi 
teatrologami, jest też twórcą kilku 
seminariów teatralnych szwedzko-
polskich. Obecnie jest politykiem 
nieetatowym w gminie Huddinge. Jej 
dziedziny to kultura i rekreacja, szkol- 
nictwo gimnazjalne oraz szwedzki 
dla obcokrajowców.
Jolanta Szutkiewicz pracuje obec-
nie nad kolejną książką „Chleb i sól 
na brzegu skały”, gdzie przedstawia 
życie jej rodziny i innych  rodaków na 
emigracji w Szwecji. n

Tekst  MARIA OLSSON
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TERESA SYGNAREK: W CIĄGU OSTATNICH DWÓCH LAT ZRZESZENIE ORGANIZACJI  
POLONIJNYCH W SZWECJI ZAANGAŻOWAŁO SIĘ  W ORGANIZOWAIE  MIĘDZYNARODO-
WYCH KONFERENCJI POLONIJNYCH. 
JAK DO TEGO DOSZŁO ORAZ O PRZEBIEGU I EFEKTACH TYCH WAŻNYCH SPOTKAŃ PO-
LONIJNYCH, ROZMAWIAM Z POMYSŁODAWCĄ I GŁÓWNYM ORGANIZATOREM OBU KON-
FERENCJI, TADEUSZEM ADAMEM PILATEM*.

Tadeusz Adam Pilat

TS.  Co spowodowało, że Zrzeszenie Or-
ganizacji Polonijnych w Szwecji nagle 
zainteresowało się międzynarodowym 
ruchem polonijnym?
TAP. Właściwie to nie tak nagle, gdyż 
od wielu lat angażujemy się w pracach 
naszej europejskiej wspólnoty polonijnej. 
Oprócz mnie, obecna prezes Zrzesze-
nia, Maria Olsson pełniła ważne funkcje 
na międzynarodowych zjazdach i kon-
gresach. Zorganizowała kilka konferencji 
poświęconych różnym aspektom udziału 
kobiet w życiu polonijnym. To właśnie 
Zrzeszenie zorganizowało w 2002 r, w 
Sztokholmie Pierwszą Konferencję Or-
ganizacji Polonijnych Regionu Morza 
Bałtyckiego.  Druga Konferencja Bałtycka 
odbyła się trzy lata później w Malmö i 
poświęcona była nabrzmiewającym już 
wtedy sprawom oświaty polonijnej. Nie 
są to więc nasze pierwsze kroki.
TS.  A skąd sprawa oświaty, może to 
Twoje zawodowe ciągoty? 
TAP. Trochę tak, ale też dlatego, że 
problem edukacji polonijnej stopniowo 
narastał przez ostatnie lata, a jego punkt 
ciężkości przenosił sie powoli ze wschodu 
na zachód. Ostatnia wielka fala emigracji 
zarobkowej spowodowała, że dziesiątki 
tysięcy polskich dzieci i młodzieży nie 
ma  możliwości nauki języka polskiego 
i przedmiotów ojczystych. Problem 
przerósł nas wszystkich, z władzami Pol-
ski i krajów zamieszkania włącznie.
TS.   Ale przecież problemom oświaty 
polonijnej poświęcone są odbywające się 
co kilka lat w Polsce Fora Oświaty Po-
lonijnej. Czy to nie wystarczało?
TAP. Niestety nie. To były bardzo 
pożyteczne i przyjemne spotkania, ale od 

jakiegoś czasu nie trafiały w najbardziej 
palące problemy środowisk oświatowych, 
a problemy narastały. Z jednej strony 
pogorszająca się sytuacja polskiego szkol- 
nictwa w państwach ościennych: na Bia-
łorusi, Litwie i nieuregulowana sprawa 
oświaty polonijnej w Niemczech, z dru-
giej strony emigracja rodzinna, która 
stworzyła ogromne potrzeby oświatowe 
w krajach docelowych emigracji zarob-
kowej. Tymi tematami trzeba było zająć 
się natychmiast i to też zrobiliśmy.

TS.   Czyli natrafiliście na próżnię, którą 
trzeba było niezwłocznie wypełnić?
TAP. Dokładnie tak było. Pomysł kon-
ferencji zrodził się dość późno, w czerw- 
cu ubiegłego roku. Nowe kierownic-
two resortu edukacji już od roku ostro 
pracowało nad zrefomowaniem modelu 
oświaty polonijnej rodem z lat 70-tych. 
Podstawa programowa była gotowa. 
Wyraźnie nadchodził czas zmian. Dys-
kusyjny gwar nadbiegał z wszystkich po-
lonijnych krańców Europy, ale brak było 
wspólnego forum, zderzenia poglądów i 
stron. Nikt też nie organizował takiego 
spotkania, choć zarysowała się wyraźnie 
potrzeba. Po krótkiej rozmowie z Kon-
sulem Generalnym Jarosławem Łasińskim 
wiedzieliśmy, że trzeba wybrać dobry ter-
min i zdobyć środki, reszta musi wypalić. 
Uznaliśmy, że stać nas na pół Europy. 
Podzieliliśmy pracę i mimo wakacyjnej 
przerwy, na miesiąc przed konferencją 
większość spraw była dopięta. 

TS.  A właściwie dlaczego Ministerstwo 
Edukacji Narodowej nie zorganizowało 
tego typu spotkania?
TAP. Myślę, że po prostu zabrakło im 
czasu i sił. Pochłonięci ogromną pracą nad 
reformą szkolnictwa, w tym również po-
lonijnego, nie zwrócili uwagi na rosnący 
w środowiskach oświatowych ferment. 
Dokonali ogromnej pracy, ich wszystkie 
pomysły cechuje nowoczesność i odwaga. 

Zabrali się za sprawy, których nie chciała 
tknąć żadna poprzednia ekipa. Jestem 
pełen podziwu dla całej ekipy pani Minis-
ter Hall, dla ich zdeterminowania i kom-
petencji. Mnister osobiście wzięła udział 
w konferencji, wygłaszając porywający 
referat poświęcony reformom. W kon-
ferecji udział wzięli znakomici przed-
stawiciele polskiego parlamentu, władz i 
instytucji. To świadczy o randze naszego 
przedsięwzięcia.
TS.  W tym roku inna konferencja Moni- 
tor 2010 znowu organizowana jest w 
Malmö. 
TAP. Inna konferencja, ale problem 
równie palący: emigracja zarobkowa. 
Janek Mokrzycki z Wielkiej Brytanii 
zaproponował na zebraniu w Berlinie w 
2008 r. monitorowanie tego wielkiego 
zjawiska. W zeszłym roku, konferencja 
Monitor 2009 odbyła się w Londynie a 
tegoroczna miała odbyć się w Rzymie. 
Związek Polaków we Włoszech z różnych 
powodów nie mógł zrealizować projektu 
i znowu Malmö podjęło rękawicę.
TS.  A dlaczego znowu Malmö?
TAP. To wcale nie przypadek. Położenie 
w pobliżu dobrze ustawionej komunika-
cyjnie Kopenhagi to duża zaleta. Przetarte 
szlaki organizacyjne, niezbyt kosztowne 
możliwości hotelowe no i znakomity 
partner, Konsul Generalny Jarek Łasiński, 
tytan pracy. Robiliśmy wszystko wspól-
nie, koncepcję, dokumenty wiodące, in- 
formację, logistykę, badanie hoteli... Cza-
sem weekendami, czasem wieczorami, a 
jak trzeba było to nocą. Nie zapominajmy 
też o Zrzeszeniu, które po raz kolejny 
poparło projekt i zangażowało środki.
TS.  No dobrze, ale skąd środki na te 
projekty, to wszystko jednak kosztuje.
TAP.  Nic nie zrobilibyśmy bez dużego 
wsparcia finansowego MSZ. Zrzesze-
nie partycypowało według swoich moż-
liwości. Wsparł nas również Senat RP.

cd. a
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FRUSTRACI NA FORUM POLONIAINFO

CZYLI   SKUNDLONE POKOLENIE
Polska mniejszość etniczna w Szwec-
ji dorobiła się własnego portalu in-
ternetowego, którego dziesięciolecie 
niedawno hucznie obchodzono. Por-
tal stara się objąć wszystkie dziedziny  
działalności Polaków w  Szwecji a także 
ma własne forum dyskusjne. I to  
jest właśnie portalu pięta  achillesowa.  
Z jednej strony dobrze, że  internauci  
mają możliwość zadawania pytań, zaj-
mowania  stanowiska i dyskutowania, 
ale z drugiej strony wyłania się nowej 
Polonii obraz straszny.

PSEUDO-DYSKUSJA
Forum ”obsiadła” grupa wściekłych 
frustratów, plujących na wszystko i 
wszystkich. Ci ludzie mają poważne 
problemy ze sobą i swoją psychiką. 
Żeby to jeszcze dyskusje były rzeczo-
we i sensowne. Niestety, większość 
forumowiczów demonstruje podstawo- 
wy brak wiedzy, znajomości zasad logi- 
ki i savoir-vivre’u. Rynsztokowe słow-
nictwo, obelgi, błędy ortograficzne i 
koszmarny slang – to są wyznaczniki  
”dyskusji”. Język polski jest tak maltre- 
towany na forum, że wychodzi zeń po- 
raniony i pobity nie do poznania. Częs- 
to nie można zrozumieć o co właściwie 
”dyskutantowi”, a raczej napastnikowi,  
chodzi. Chroniony pseudonimem nisz-
czy nasze dobro narodowe,  język oj- 
czysty. 
POLITYKA BUDZI AGRESJE
Wystarczy, że ktoś poruszy jakiś temat, 
a już rzuca się na niego sfora ujadaczy. 
Doszło nawet do tego, że redakcja 
zdecydowała się zamknąć dział ”Polity-
ka” ze względu na przekraczającą wszel-
kie wyobrażenie agresję i grubiaństwo 
napaści.  Była to podziwu godna decyzja,  
niestety w innych wypadkach modera-
torzy forum są raczej bierni i choć cza-
sem coś wykasują, to na ogół puszczają 
te wiadra plwocin ku uciesze jednych a 
przerażeniu innych czytelników. 

DYKTATURA CIEMNIAKÓW
Gdybyż to jeszcze z tej wściekłości 
coś konstruktywnego wynikało. Nies- 
tety - nic. Odkąd internet trafił pod 
strzechy, otwarły się nieznane 
wcześniej możliwości dania upus-
tu swojej złości i nienawiści. 
Może dlatego skundlona ”gene- 
racja nic” nie stworzy żadnego ruchu 
społecznego typu ”Solidarność” ani nie 
skrzyknie do powstania, ani nie stwo-
rzy partyzantki, ani nie przeniesie w 
przyszłość żadnych wartości ani norm, 
bo ich nie ma. 
Jednym słowem nie dokona niczego, 
ponieważ całą baterię wystrzeliwuje na 
różnych forach internetowych i nie zos-
taje już nic poza pustką. 
”A z próżnego i król Salamon nie na-
leje!” jak zwykł mawiać Władysław 
Gomułka z osławionej dyktatury ciem-
niaków. 
Od swojej historii nie jest jednak tak 
łatwo się odciąć i właśnie na forum 
PoloniaInfo zapanowała taka dyktatura 
ciemniaków. 
Należy życzyć redakcji żeby tak 
się nie kuliła przed rozbuchanymi 
„loserami” i tupnęła nogą, kiedy  
trzeba. Bo inaczej ta fala chamstwa za-
leje i pochłonie również redakcję i kto 
będzie dalej prowadził portal?

Frustratów opisała   DANA PLATTER

n

POTĘGA CHAMSTWA
Redakcja bowiem panicznie boi się foru-
mowiczów. Czemu nie należy się dziwić. 
Potęga chamstwa jest wielka. Na forum 
uplasowali się reprezentanci skundlo-
nego pokolenia czyli ”generacji nic”.  A 
więc coś w rodzaju: “Wyklęty powstań 
ludu ziemi, powstańcie których dręczy 
złość”. Nowi, postsolidarnościowi pro-
letariusze. Nie mają nic do stracenia 
prócz kajdan ... wściekłości.

TS. Ale czy program emigracji zarob-
kowej rzeczywiście jest aż tak wielki? 
TAP. To bez wątpienia ogromne zjawisko, 
przede wszystkim swą milionową skalą. 
Przestaje mieć znaczenie, czy wyjechało 
1,3 miliona Polaków czy też 1,7. Środki 
zangażowane przez kraje docelowe są 
niewystarczające. W ciągu ostatnich 
dwóch lat w Wlk. Brytanii urodziło się 
170 tys. polskich dzieci. Nasza konfe-
rencja pokazała, że słynne „powroty” 
nie miały zasadniczego znaczenia a emi-
gracja rodzinna jest „utrwalaczem” tego 
wielkiego zjawiska. Pozostanie tak wiel-
kiej liczby obywateli polskich i ich dzieci 
w szeroko pojętym kręgu polskości jest 
przede wszystkim ważne dla Polski, a 
tym samym dla nas wszystkich. 
TS.  Jak uczestnicy oceniają organi-
zowane przez was konferencje?
TAP. Bardzo, bardzo pozytywnie. 
Rozesłana ankieta przeszła nasze ocze- 
kiwania. Odgłosy naszych konferencji 
słychać było wielokrotnie w Sejmie na 
posiedzeniu komisji, w Senacie, w Stowa- 
rzyszeniu Wspólnota Polska. 
TS.  Na koniec pragnę zapytać co przy-
noszą nam, Polonii takie konferencje?
TAP. Monitorowanie i konferencje 
dają pełniejszy obraz zjawiska, będący 
podstwą do lepszych i słuszniejszych 
decyzji dla władz polskich. Z każdej 
konferencji przekazywane są Sejmowi, 
Senatowi i ministerstwom wielostronni-
cowe dokumenty, zawierające wnioski i 
postulaty. Z nich można odczytać nie tyl-
ko dynamikę zjawisk, ale również reak-
cje środowisk polonijnych. Jest to dobry 
krok, w dobrym kierunku i realizowana 
jest zasada „nic o nas, bez nas”. Efekty 
daje mówienie w sposób zorganizowany 
wspólnym głosem, a to są właśnie nasze 
konferencje.
 
* Tadeusz Adam Pilat, od 30 lat nauczyciel 
języka polskiego w Szwecji. W latach 1993-
2002 pełnił przez trzy kadencje funkcję pre-
zesa Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w 
Szwecji, obecnie jest jego prezesem honoro-
wym. Od wielu lat zaangażowany w Europej-
skiej Unii Wspólnot Polonijnych jako sek-
retarz, wiceprezydent, a przez ostatnie dwie 
kadencje prezydent tej organizacji. Wielokrot-
nie odznaczony, w tym roku Medalem Komisji 
Edukacji Narodowej i Krzyżem Komandors-
kim Orderu Zasługi RP. n

26

POLONIJNA EUROPA W MALMÖ  cd.



ZRZESZENIE ORGANIZACJI POLONIJNYCH 
W SZWECJI

Prezes Zrzeszenia  Maria Olsson

Prezes Honorowy  Tadeusz Adam Pilat

Kasjer    Wiesław Rydel

Sekretarz   Teresa Sygnarek

    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, mizgalewicz@gmail.com

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

Związek Polaków 
Eskilstuna  
Halina Mamcarz, halina.mamcarz@gmail.com
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ZRZESZENIE ORGANIZACJI POLONIJNYCH W SZWECJI

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

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, 

mariajolanta.olsson@bredband.net


