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Celem Zrzeszenia jest integracja środowisk polonijnych i reprezentowanie ich interesów wobec władz 

polskich, szwedzkich i międzynarodowych oraz integracja ze społeczeństwem szwedzkim poprzez  

popularyzację i wspomaganie oświaty i kultury polskiej.

Jednym ze sposobów realizacji zadań statutowych jest wymiana doświadczeń poprzez organizowa-

nie konferencji, spotkań, seminariów. W tym opracowaniu przedstawiamy część najważniejszych kon-

ferencji zrealizowanych w latach 2002 - 2012 przez Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji lub  

gdzie Zrzeszenie było wspólorganizatorem.

Tadeusz Adam Pilat był prezesem Zrzeszenia od roku 1993 do 2002 roku, kiedy otrzymał tytuł prezesa 
honorowego Zrzeszenia.  Prezesem Zrzeszenia w latach  2002 - 2011 była Maria Jolanta Olsson, a od 
roku 2011 jest wiceprezesem, kiedy to prezesem Zrzeszenia została wybrana Teresa Sygnarek. 
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I  Konferencja 
Organizacji Polonijnych 

Regionu Morza Bałtyckiego

4

TEMAT

Perspektywy Współpracy 
Regionalnej 

- współpraca ze Stowarzyszeniem Wspólnota Polska;
- udział organizacji polonijnych w procesie legislacyjnym;

- integracja ruchu polonijnego na świecie.

ORGANIZATORZY

ZRZESZENIE ORGANIZACJI POLONIJNYCH W SZWECJI
TOWARZYSTWO POLAKÓW “OGNIWO”

AMBASADA RP W SZTOKHOLMIE

Ambasada RP 
w Sztokholmie

1 - 3 lutego 2002 • Sztokholm
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ZASADY 
•	 Regionalne spotkania polonijne są formą dialogu, pogłębienia kontaktu i współpracy pomiędzy 

organizacjami polonijnymi danego regionu. 
•	 Mają one na celu zająć się sprawami, dla których na wielkich zjazdach i kongresach brakuje 

czasu lub możliwości ich podjęcia. 
•	 Jesteśmy przeświadczeni, że mimo rewolucyjnego rozwoju komunikacji elektronicznej, 

bezpośredni kontakt współpracujących w dalszym ciągu ma i będzie miał znaczenie dla inte-
gracji ruchu polonijnego. 

•	 Zasadą spotkań jest otwartość, a więc mogą w nich brać udział podmioty lokalne pozaregion-
alne, naukowe, polityczne itp. 

•	 Inicjatywa spotkań zrodziła się jako reakcja na ogólnikowść i ograniczenia wszelkich form 
zjazdowych i statutowych.

UCZESTNICY
•	 13 przedstawicieli reprezentujących 8 organizacji z 6 państw regionu Morza Bałtyckiego.  

W tym: Finlandia (2 osoby), Litwa (2), Łotwa(1), Estonia (1), Rosja (2), Szwecja (5);
•	 8 przedstawicieli Stowarzyszania Wspólnota Polska reprezentujących 6 oddziałów i radę 

krajową. W tym oddziały: Warszawski, Krakowski, Pomorski, Rzeszowski, Koszaliński  
i Wielkopolski;

•	 5 przedstawicieli reprezentujących 3 organizacje z państw spoza regionu Morza Bałtyckiego. 
W tym: Austria (3 osoby), Szwajcaria (1), Francja (1).

GOŚCIE 
•	 Andrzej Fedorowicz – Poseł na Sejm RP, członek Sejmowej Komisji Łączności z Polonią i Po-

lakami za granicą;
•	 Helena Miziniak – Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych;
•	 Jacek Starościak – Dyrektor Sekretariatu Rady Państw Bałtyckich;
•	 Stefan Skawina – Konsul Generalny RP w Sztokholmie;
•	 Marek Bykowski – Konsul Generalny RP w Malmö;
•	 Radomir Wojciechowski – Konsul RP w Sztokholmie;
•	 Mariusz Michalak – Konsul RP w Malmö.

TEMATY 
•	 perspektywy współpracy regionalnej;
•	 współpraca ze Stowarzyszeniem Wspólnota Polska;
•	 udział organizacji polonijnych w procesie legislacyjnym;
•	 integracja ruchu polonijnego na świecie;
•	 media.

I  Konferencja Organizacji Polonijnych Regionu Morza Bałtyckiego
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DODATKOWE PREZENTACJE
•	 Rada	 Państw	 Bałtyckich jest organem współpracy tych państw. Dyrektor Sekretaria-

tu Rady Pan Jacek Starościak zaprezentował działalność Rady i jej plany na przyszłość. 
Ten dotychczas wśród Polonii mało znany temat, wzbudził duże zainteresowanie. 

•	 Liga	 Polska	 jest pierwszą w historii partią polityczną polsko-polonijną. Jej cele, 
strukturę i działalność przedstawił jej przewodniczący, Pan Jan Pyszko ze Szwajcarii. 

•	 Organizacje	 polonijne	 z	 państw	 bałtyckich zaprezentowały pokrótce swoją 
działalność, problemy i plany. Dominowała troska o młodzież i szkolnictwo 
polonijne. Finlandia – utworzenie poza 5 istniejącymi ośrodkami, nowej polsk-
iej szkoły. Łotwa – funkcjonują już 2 oddziały młodzieżowe. Estonia – planuje  
rozwinąć działalność harcerską. Rosja – powstaje szereg nowych ognisk polskich,  
planowany jest z okazji 15-lecia SKO „Polonia”, zjazd organizacji polonijnych 
z krajów byłego Związku Sowieckiego. Litwa – rozwinięta sieć szkolnictwa boryka  
się z trudnościami politycznymi i finansowymi. Sprawa polskich nazwisk 
została załatwiona. Konflikt w ZPL przenosi się na działalność wydawniczą 
i inne dziedziny życia Polaków na Litwie. Działa Akcja Wyborcza Polaków 
na Litwie pod przewodnictwem Pana Posła Waldemara Tomaszewskiego. 

•	 Organizacje	 polonijne	 spoza	 regionu, Austria, Szwajcaria i Francja przedstawiły  
 pokrótce swoją działalność, strukturę związków i plany. 

  Pani Krystyna Sadowska z Francji poinformowała i zaprosiła uczestników  
   na następne spotkanie regionalne w Paryżu w dniach 9-12 maja 2002 r.   ... 

•	 Oddziały	 Stowarzyszenia	 Wspólnota	 Polska: Warszawski, Krakowski, Wielkopolski,  
Pomorski, Rzeszowski i Koszaliński zaprezentowały niezwykle bogaty wachlarz propozy-
cji programowych: wolentariatu młodzieżowego, kursów językowych i instruktorskich, 
pomocy na wschodzie, obozów młodzieżowych i harcerskich, festiwali folklorystycznych, 
teatralnych i chóralnych. Rozdzielono wiele materiałów informacyjno-programowych. 
Oprócz tradycyjnych propozycji szczególne zainteresowanie wzbudził bardzo szeroki 
asortyment wczasów leczniczo-sanatoryjnych dla wszystkich grup wiekowych.

I  Konferencja Organizacji Polonijnych Regionu Morza Bałtyckiego
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Polsko - Szwedzkie
Sympozjum Naukowe

TEMAT

Nowe osiągnięcia materiałowe 
w dziedzinach 

energetyki i ochrony środowiska

ORGANIZATORZY

ZRZESZENIE ORGANIZACJI POLONIJNYCH W SZWECJI
POLITECHNIKA CHALMERS W GÖTEBORGU

POLSKI ZWIĄZEK KULTURALNY W GÖTEBORGU
AMBASADA RP W SZTOKHOLMIE

Ambasada RP 
w Sztokholmie

12 grudnia 2003 • Göteborg
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W ramach Roku Polskiego w Szwecji ”Polska teraz”, we współpracy z najbardziej prestiżową 
politechniką szwedzką Chalmers w Göteborgu Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji 
zorganizowało Polsko-Szwedzkie Sympozjum Naukowe, poświęcone nowym osiągnięciom 
materiałowym i ochronie środowiska. 
Sympozjum zawierało wystąpienia naukowców polskich i szwedzkich oraz specjalną sesję 
plakatową na temat nowych materiałów oraz metod technologicznych w dziedzinach  
energetyki przyszłości i ochrony środowiska.
W sympozjum udział wzięło 56 czołowych naukowców z obu krajów.

CEL
Celem było przedstawienie polskich oraz szwedzkich osiągnięć naukowych, mających wpływ na 
środowisko i społeczeństwo, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów i energetyki. 

PROGRAM 
Program obejmował również omówienie możliwości podjęcia studiów doktoranckich i magister-
skich na Chalmersie przez kandydatów z Polski, co oznacza dalsze zwiększenie ich liczby, tak jak 
miało to miejsce w przypadku wyjazdów szwedzkich studentów do Polski w ramach Roku Szwedz-
kiego w 1999 r.

ORGANIZACJA
Zrzeszenie Organizacji Polonijnych uzyskało pełne wsparcie dla swojej inicjatywy ze strony Sto-
warzyszenia Wspólnota Polska, Marszalka Senatu prof. Longina Pastusiaka oraz przedstawicieli 
polskich placówek dyplomatycznych reprezentowanych przez Ambasadora RP w Szwecji Mar-
ka Prawdę oraz Konsula Generalnego w Malmö Marka Bykowskiego, ktorzy zaangażowani byli  
w prace nad przygotowaniem Sympozjum.
Inicjatywa ta została skonsultowana z naukowcami polskiego pochodzenia z Chalmersa, którzy 
przyjęii zaproszenie do współpracy i włączyli w nią swoich szwedzkich kolegów.
O patronat nad Sympozjum zostali poproszeni p. Ambasador Marek Prawda i Rektor Chalmersa 
prof. Jan-Eric Sundgren, którzy patronat życzliwie przyjęli.
Zainteresowanie i życzliwość środowiska uczelnianego polskich i szwedzkich profesorów  
w Chalmersie, naukowców w Polsce oraz Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk Inżynieryjnych 
(IVA), a także Volvo, pozwoliło na wyłonienie około 20-tu referatów. Referaty te zostały wygłoszone 
w języku angielskim na konferencji, a następnie wydane w formie książki.

Polsko - Szwedzkie Sympozjum Naukowe
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Polsko - Szwedzkie Sympozjum Naukowe

Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden

Polish-Swedish Symposium
12 December 2003

Materials – Energy Supply – Society & Environment

Prospects for Polish – Swedish Academic Cooperation in the European Union

Year 2003 has been announced The Swedish Year in Polish Foreign Politics. The general plan of the 
Polish promotion was designed primarily to deepen good contacts between the two countries and to 
provide foundations for successful cooperation within the European Union. 

As part of the broader objective a symposium was initiated by the Union of Polish Associations 
in Sweden, supported by the Association Wspólnota Polska, Chalmers University and the Polish 
Embassy, and was held on the 12 December 2003. Scientists from: the Polish Academy of Sciences, 
Chalmers University of Technology, the Royal Swedish Academy of Engineering Sciences, Electro-
technical Institute in Poland, Technical University of Szczecin, Volvo Car Corporation, University 
of Dortmund, the Swedish National Testing and Research Institute, the Institute for Composites, 
Fibres & Textiles, Plastics and Rubber, International Master Programme students, participated in the 
symposium. High officials from the Polish Embassy in Sweden, Chalmers, and the Union of Polish 
Associations in Sweden (ZOP), were present. 

The main goal of the symposium was to gather scientists from both countries to highlight existing 
possibilities of academic cooperation between Sweden and Poland, and to find ways for continuation 
in the EU. 

RESOLUTION

Presentations and discussions showed that research programmes and individual projects conducted 
in both countries, contain many similar and complementary activities. The debate concentrated on 
finding ways of strengthening the cooperation between Polish and Swedish academic and research 
institutions, and on answering the question what could be done to overcome difficulties that impede 
development of productive cooperation.

The intellectual, technical and structural resources of both partners are vast. They should be used 
more effectively for bringing the research activities closer to each other and for developing strategy 
and plans for the future. Delegates agreed to act towards increasing the exchange of young scientists 
and students. Possible actions to be undertaken are carrying out twinning PhD projects and recruit-
ing students from Poland to the International Master Programmes at Chalmers. Formulating new 
proposals for joint participation in projects financed by the European Union is also to be considered.

On behalf of the conference,
Symposium Committee (Chalmers)                   Organizing Committee (ZOP):
Prof. Rodney Rychwalski - chairman                    Maria Jolanta Olsson -  president       
Prof. Stanislaw Gubański                                      Tadeusz Adam Pilat - honorary president
Prof. Thomas Hjertberg 
Prof. Mietek Lisak
Prof. Lars Nyborg 
Prof. Mikael Rigdahl
Lic. Eng. Maciej Wysocki - secretary
Göteborg, 12 December 2003.
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II Konferencja 
Organizacji Polonijnych 

Regionu Morza Bałtyckiego

TEMAT

Nauczanie języka polskiego  
jako języka ojczystego

ORGANIZATORZY
ZRZESZENIE ORGANIZACJI POLONIJNYCH W SZWECJI

FEDERACJA ORGANIZACJI POLSKICH I POLSKO-DUŃSKICHH W DANII

10 - 12 grudnia 2004 • Malmö - Kopenhaga
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Uczestnicy konferencji.

Prezes Zrzeszenia Maria 
Olsson z materiałami 
dotyczącymi certfi kacji 
języla polskiego.
Obok przewodniczący 
konferencji Tadeusz Adam 
Pilat.

W czasie konferencji miała 
okazję zebrać się Komisja 
Oświatowa EUWP, choć 
w niepełnym składzie.
Od lewej: Józef Kwiatkowski 
(Litwa), Ewa Ronay (Węgry), 
Krystyna Sadowska (Franc-
ja), dr Irena Romanowska (S. 
Petersburg). 
Dołączyli do nich: Halina Ro-
manowa z Moskwy i Roman 
Miedzianogóra z Kopenhagi.

11

II Konferencja Organizacji Polonijnych Regionu Morza Bałtyckiego
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Udział w konferencji wzięło 30 osób, przede wszystkim zaproszeni nauczyciele z krajów regionu oraz 
działacze i eksperci zawodowo lub funkcyjnie związani z nauczaniem języka polskiego. 

GOŚCIE KONFERENCJI 
Gośćmi konferencji byli Senator Tadeusz Rzemykowski, PrzewodniczącyKomisji Emigracji i Polaków 
za Granicą Senatu RP,  prof. Jan Mazur, Wiceprezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska, Prezydent Eu-
ropejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, Helena Miziniak, Marek Bykowski, Konsul Generalny RP w 
Malmö.

Spoza regionu zostali zaproszeni:
dr Konrad Sutarski Przewodniczący Ogólnokrajowego Samorządu Mniejszości polskiej na Węgrzech 
i Ewa Ronay, którzy mieli możliwość zaprezentować węgierski system wspierania mniejszości i nowo 
założoną polską szkołę na Węgrzech o tzw. modelu rozproszonym oraz Krystyna Sadowska z Paryża, 
przewodnicząca Komisji Oświatowej EUWP.

PROGRAM
Referat inauguracyjny wygłosił główny organizator i przewodniczący konferencji Tadeusz Adam Pi-
lat, który od 25 lat naucza młodzież polską w południowej Szwecji. W czasie konferencji dokonano 
przeglądu i porównania stanu nauczania języka polskiego w krajach regionu. 
Zabierali w tej sprawie głos zarówno nauczyciele, jak i przedstawiciele krajowych związków poloni-
jnych: Michał Mackiewicz z Litwy, Ryszard Sondowicz z Estonii, Halina Subotowicz-Romanowa 
z Rosji, Wanda Krukowska z Łotwy, Urszula Droganowska z Finlandii, dr Maria Małaśnicka-
Miedzianogóra z Danii i Joanna Janasz ze Szwecji. 

Konferencja dała możliwość spotkania większości członków komisji i merytorycznego wykorzys-
tania konferencji dla jej prac programowych. W pracach tych uczestniczyli m.in.: Ewa Ronay, Józef 
Kwiatkowski, Prezes Polskiej Macierzy Szkolnej na Litwie, doc. dr Irena Romanowska z Petersburga. 
Dołączył do nich Roman Miedzianogóra z Danii.

Konferencja podjęła najważniejsze bieżące tematy związane z nauczaniem języka polskiego, m.in. 
sprawę certyfikacji. Uczestnicy poparli starania Stowarzyszenia Wspólnota Polska o prowadzenie 
projektu kursów internetowych. Obszernie omówiono też sprawy kształcenia i podnoszenia kwalifi-
kacji zawodowych nauczycieli języka polskiego a zwłaszcza możliwości jakie stworzyło w tym zakre-
sie państwo polskie oraz stopień ich wykorzystania przez nauczycieli polonijnych. Było to możliwe 
dzięki temu, że prof. Mazur jest członkiem Państwowej Komisji Certyfikacyjnej Języka Polskiego  
i Dyrektorem Polonijnego Centrum Kształcenia Nauczycieli UMCS w Lublinie, a pani Maria Piotro-
wicz, Prezesem Stowarzyszenia Wspólnota Polska w Łodzi i Przewodniczącą Komisji Oświatowej 
Stowarzyszenia. 

Duży wkład w dyskusji przyniósł również referat przedstawiciela Ministerstwa Edukacji Naro-
dowej i Sportu, pani Joanny Wójtowicz, Dyrektora Polonijnego Centrum Nauczycielskiego  
w Lublinie. Pani Krystyna Gąsowska, Dyrektor Biura i Domu Polonii w Krakowie zapre- 
zentowała założenia i program Polonijnego Forum Oświatowego, które odbędzie się  
w przyszłym roku w Bielsku-Białej. 

Wszystkich uczestników konferencji zachwycił i wzruszył wykład pani Anny Gulbinowicz, która od 
35 lat naucza młode pokolenia Polaków na Litwie. W podsumowaniu uczestnicy i goście wysoko 
ocenili merytoryczną i organizacyjną stronę konferencji oraz kompetencje zebranego gremium.

II Konferencja Organizacji Polonijnych Regionu Morza Bałtyckiego
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Konferencja Kobieca

TEMAT

Do kariery
przez bariery

ORGANIZATORZY

ZRZESZENIE ORGANIZACJI POLONIJNYCH W SZWECJI

POLONIJNY KLUB KOBIET SUKCESU “SABAT”
TEATR REPLICA W SZTOKHOLMIE
AMBASADA RP W SZTOKHOLMIE

Ambasada RP 
w Sztokholmie

maj 2005 • Sztokholm

Teater Replica

13
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W konferencji ”Do kariery przez bariery” wzięło udział 124 osób, które także miały możliwość  
wzięcia udziału w interaktywnym spektaklu teatralnym w reżyserii Jurka Sawki. 

Szczególnie trzy z wygłoszonych referatów określiły kwestię równouprawnienia kobiet,  
a właściwie brak tego równouprawnienia w różnych sektorach na rynku pracy:

•	 sektor akademicki - prof. Anna Małgorzata Packalen z Uniwersitetu w Uppsali,
•	 sektor gospodarczy - Irena Lundberg z Biura Zarządu Gospodarki w Sztokholmie  

   (Stockholms Näringslivskontor)
•	 sektor prywatny - Marzena Hausman wicedyrektor SEB Internetbanken. 

•	 Panel dyskusyjny podsumowujący całość konferencji z udziałem m. in. 
 Ulla Lisa Bloom- president BPW in Sweden,  
 Kirsti Kolthoff - president of European Women´s Lobby,
 Maria Olsson - prezes Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji i Polonijnego   
 Klubu Kobiet Sukcesu,
 prof. Ewa Lisowska - przewodnicząca Międzynarodowego Forum Kobiecego  
 w Polsce.
 Moderatorem była redaktor Magdalena Pramfeld z Radia Szwedzkiego.

Konferencja ta wzbudziła ogromne zainteresowanie i wykazała potrzebę takich spotkań jak 
również potrzebę rozszerzenia ich na współpracę pomiędzy siostrzanymi organizacjami 
polskimi i szwedzkimi, gdzie panie z Polskiego Klubu Kobiet Sukcesu funkcjonowałyby 
jako pomost pomiędzy tymi dwoma krajami. 

14

Konferencja kobieca “Do kariery przez bariery”
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I szwedzko - polska konferencja 
o równouprawnieniu kobiet

TEMAT

100 ról kobiety 

ORGANIZATORZY
ZRZESZENIE ORGANIZACJI POLONIJNYCH W SZWECJI

POLONIJNY KLUB KOBIET SUKCESU “SABAT”
INSTYTUT SZWEDZKI

TEATR REPLICA

28 października 2005 • Warszawa

Teater Replica

We współpracy z
 Biurem Rzecznika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyznw Polsce, 

Ambasadą Królestwa Szwecji w Warszawie,
Ambasadą RP w Sztokholmie.

Patronat medialny:
TVP Polonia
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Edukacyjno - artystyczny program “100 ról kobiety” porusza kwestie związane z równou-
prawnieniem kobiet i mężczyzn i prezentuje szwedzkie doświadczenia i problemy związane 
z tą problematyką.

W Szwecji program ten spotkał się z bardzo pozytywnym i żywym przyjęciem wśród 
różnych grup odbiorców. Elementy programu składają się na koherentny zarys problematy-
ki związanej z równouprawnieniem, lub – jego brakiem. 

Konferencja odbyła się w Muzeum Kolekcji Jana Pawla II (Galeria Porczyńskich) na Placu 
Bankowym w Warszawie.

I szwedzko-polska konferencja o równouprawnieniu kobiet
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PROGRAM

•	 Referat	„Dlaczego	tak	mało	się	dzieje?”	 
 profesor Ebbe Witt-Brattström, jedna z czołowych szwedzkich feministek. 

•	 Referat	“Do	kariery	przez	bariery,	czyli	Polki	na	szwedzkim	rynku	pracy”	 
 profesor Ann Małgorzatę Packalen z Uppsala Universitet, członkini Polskiego Klubu  
 Kobiet Sukcesu działającego przy Towarzystwie Polaków Ogniwo w Sztokholmie. 

•	 Referat	“Regionalne	działania	na	rzecz	równouprawnienia”	 
 Iwona Preis, przedstawicielka Urzędu Wojewódzkiego w Sztokholmie.

•	 „Konflikty	w	pracy”		-	Teatr	interaktywny	
 dwójka znakomitych polskich aktorów jest „reżyserowana” przez publiczność,  
 którą inspiruje znakomity reżyser polskiego pochodzenia Jurek Sawka z Teatru  
 Replica w Sztokholmie. 

•	 Panel	dyskusyjny	podsumowujący	całość	konferencji	z	udziałem	m.	in.	
 Pani Minister ds. Równouprawnienia Kobiet i Mężczyzn oraz  
 przedstawicieli organizacji kobiecych ze strony szwedzkiej w osobach Ulla Lisa  
 Bloom- president BPW in Sweden, Kirsti Kolthoff - president of European  
 Women´s Lobby i Maria Olsson prezes Zrzeszenia Organizacji Polonijnych  
 w Szwecji i Polonijnego Klubu Kobiet Sukcesu. 
 
•	 Cocktail	w	Ambasadzie	Szwedzkiej	w	Warszawie	(karta	VIP)	.	

Ponadto Instytut Szwedzki zorganizował wystawę i prezentację książki o tematyce związanej 
z problematyką równouprawnienia. 

Równouprawnienie kobiet i mężczyzn...

•	 Jak	to	wygląda	w	Szwecji?
•	 Jakie	są	prawne	uregulowania	w	tej	sprawie?
•	 Jakie	są	zwyczaje?
•	 Jakie są sukcesy i niepowodzenia na drodze do stworzenia “równouprawnionego 

społeczeństwa”?
•	 Czy	można	stworzyć	“równouprawnione	społeczeństwo”?
•	 Czego	się	możemy	od	siebie	nawzajem	nauczyć?

I szwedzko-polska konferencja o równouprawnieniu kobiet
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II szwedzko - polska konferencja 
o równouprawnieniu kobiet

TEMAT

100 ról kobiety 

23 marca 2006 • Gdańsk

We współpracy z
Konsulat Generalny Szwecji w Gdańsku,

Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku,
Międzynarodowe Forum Kobiet (oddział Pomorski),
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, 

Uniwersytet Gdański,
Euromedical Poland w Gdyni,

Polsko/Szwedzka Izba Gospodarcza.

Patronat: Marszałek Województwa Pomorskiego

ORGANIZATORZY
ZRZESZENIE ORGANIZACJI POLONIJNYCH W SZWECJI

POLONIJNY KLUB KOBIET SUKCESU “SABAT”
INSTYTUT SZWEDZKI

TEATR REPLICA

Teater Replica
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Równouprawnienie kobiet i mężczyzn...

•	 Jakie	są	prawne	uregulowania	w	tej	sprawie?
•	 Czym	zajmuje	się	w	Szwecji	Rzecznik	ds.	Równego	Statusu	Kobiet	i	Mężczyzn?
•	 Jakie	są	doświadczenia	szwedzkie	na	rzecz	wzmocnienia	roli	kobiet	na	rynku	pracy?
•	 Jak	pracują	szwedzkie	organizacje	kobiece?
•	 Jak	wyglądają	badania	nad	płcią	kulturową	w	Szwecji	i	wPolsce?

II szwedzko-polska konferencja o równouprawnieniu kobiet
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Panel dyskusyjny.

Prezes Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji otworzyła II Konferencję szwedzko-polską o rów-
nouprawnieniu kobiet.

II szwedzko-polska konferencja o równouprawnieniu kobiet
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Konferencja założycielska
Związek Nauczycieli Polskich w Szwecji 

TEMAT

“Europejskie portfolio
językowe”

ORGANIZATORZY

PREZES HONOROWY ZRZESZENIA ORGANIZACJI POLONIJNYCH W SZWECJI
KRAKOWSKI ODDZIAŁ STOWARZYSZENIA WSPÓLNOTA POLSKA

11 - 12 października 2007 • Landskrona
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Prezes Honorowy Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji, Tadeusz Adam Pilat zorga- 
nizował konferencję założycielską nowego Związku Nauczycieli Polskich w Szwecji połączoną ze 
szkoleniem “Europejskie POrtfolio Językowe”.
20 osób, założycieli nowego związku wzięło udział w konferencji, podczas której prezesem 
została wybrana Ewa Rybacka.

Landskrona – 1 września 2007 r. 
 
 
 

Drogie koleżanki i drodzy koledzy, 
 

Przesyłam Wam zaproszenie na kurs-konferencję dla nauczycieli 
języka polskiego. Tematem jest Europejskie Portfolio Językowe dla języka 
polskiego.To temat coraz bardziej aktualny z powodu postępującej intergracji 
europejskiej. Wykłady i warsztaty prowadzić będzie pani dr Małgorzata 
Pamuła, adiunkt w Krakowskiej Akademii Pedagogicznej. 

Kurs-konferencja odbędzie się w dniach 11-12 października 
(czwartek, piątek). Rozpoczynamy o godzinie 9.30, a więc o takiej porze aby 
można spokojnie dojechać i nie korzystać ze stosunkowo drogiego noclegu. 

Jak powstał ten projekt ? 
Od dwóch lat zasiadam w Polskiej Akademii Umiejętności w 

radzie programowej Kongresu Polskich Towarzystw Naukowych na 
Obczyźnie, który odbędzie się w 2008 r. Gdy byłem w czerwcu br.w 
Krakowie na posiedzeniu rady, tamtejszy oddział Stowarzyszenia Wspólnota 
Polska zaproponował mi zorganizowanie w Szwecji kursu-konferencji na 
temat Portfolio. Inny kraj musiał zrezygnować z organizacji kursu i pieniędzy 
na to przeznaczonych z powodów wewnętrznych trudności organizacyjnych. 
Uznałem to za wybitną okazję, gdyż SWP pokrywa wszystkie koszta z tym 
związane a więc udział w kursie jest bezpłatny. Być może uda mi się również 
wynegocjować zakup materiałów naukowych i dydaktycznych  dla 
uczestników. 

Na południu Szwecji jest nas wielu nauczycieli języka polskiego. 
Może uda nam się przy tej okazji porozmawiać na temat zintegrowania 
naszego środowiska, może razem uda nam się coś wspólnie zaplanować i 
osiągnąć. To może być miłe i pożyteczne spotkanie. 

Raz jeszcze serdecznie zapraszam i pozdrawiam. 
 

Tadeusz Adam Pilat 
nauczyciel języka polskiego 

w Landskronie 
 

Europejskie portfolio językowe
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Europejskie portfolio językowe Europejskie portfolio językowe

Zdjęcia: Magdalena Busk
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OGÓLNOSZWEDZKA
KONFERENCJA KOBIECA

TEMAT

Wymiana 
doświadczeń 

ORGANIZATORZY
POLONIJNY KLUB KOBIET SUKCESU “SABAT”

ZRZESZENIE ORGANIZACJI POLONIJNYCH W SZWECJI
AMBASADA RP W SZTOKHOLMIE

13 października  2007 • SZTOKHOLM

Ambasada RP 
w Sztokholmie

24
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Klub Kobiet Sukcesu “Sabat” zrzesza kilkadziesiąt polskich kobiet, które reprezentują szeroką 
gamę wykonywanych zawodów, piastują wysokie stanowiska, prowadzą firmy czy też osiągnęły 
sukcesy na polu artystycznym. Większość z nich jest imigrantkami I generacji, lecz dzięki swo-
jej pracy, wykształceniu i ambicjom osiągnęły sukces zawodowy w Szwecji.
Głownym zadaniem SABATu jest przedstawienie działalności Polek jako czynnika 
wzbogacającego rozwój społeczno-gospodarczy Szwecji, również jako pozytywny przykład 
kariery dla młodego pokolenia imigrantek. Realizuje to poprzez organizowanie konferencji  
w Szwecji i w Polsce w celu uwidocznienia ich sukcesów zawodowych.

W celu zaangażowanie większej ilości 
Polek z całej Szwecji, została zorgan-
izowana ogólnoszwedzka konferencja, 
na której reprezentowane były organi-
zacje Zrzeszenia Organizacji Polonij-
nych oraz zaproszeni goście.
Prezes Ogniska “Kwiaty Polskie” z Mal-
mö, Teresa Sygnarek, wygłosiła bogato 
ilustrowany wykresami i zdjęciami odc-
zyt p.t. “Kobieta i Polka na szwedzkiej 
obczyźnie”. M.in. zilustrowała pojęcie 
szklanego sufitu i szklanych ścian, sym-
boli niewidocznych ograniczeń, na jakie 
napotykają kobiety w swojej karierze. 
Pojęcia te zostały ukute w latach 70-tych 
w USA i są nadal aktualne.
Maria Roselius, socjolog, przedstawiła 
warunki życia polskich imigrantów, 
którzy przyjechali do Szwecji w latach Prezes Maria Olsson otworzyła konferencję.

Teresa Sygnarek podczas referatu “Kobieta i Polka na szwedzkiej obczyźnie”.

80-tych. Badania grup z czterech krajów: Polski, Turcji, Iranu i Chile przeprowadzono w roku 
1997 na zlecenie szwedzkiego Głównego Zarządu Zdrowia i Opieki Społecznej (Socialstyrels-
en). Z przeprowadzonych wywiadów wynika, że kobiety z Polski charakteryzują się wyższym 
wykształceniem niż kobiety z pozostałych badanych krajów.

25

Ogólnoszwedzka konferencja kobieca
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Klub przyjął też do swego grona młode ko- 
biety, które przyjechały w ostatnich la- 
tach z Polski. 
Dominika Wypych wraz z koleżankami 
stanęła jako redaktor naczelna na czele 
nowo-powstałego miesięcznika “Magazyn 
PL” po opuszczeniu go przez panów. Ewa 
Dydak z tegoż czasopisma wygłosiła odczyt 
na temat “Emancypacja emigracji” o poko-
leniu Polek lat 70-tych i 80-tych, które rusza 
w świat w poszukiwaniu lepszych warunk-
ów życia. Są to osoby młode, ambitne, 
wykształcone i pewne siebie, pełne wiary w 
przyszłość i nastawione na samorealizację. 
Często robią karierę w swoich zawodach, 
otwierają własne praktyki lekarskie lub 
dentystyczne oraz swoje zakłady usługowe.

Ewa Dydak i Dominika Wypych.

!

Magdalena Kaczanowska i Ewa Kłoskowska.

Do Klubu przyjęto również 
młode kobiety-naukowców: 
doktor genetyki molekularnej 
Magdalenę Kaczanowską, 
która jest również koordyna-
torem portalu internetowego 
www.poloniainfo.se oraz Ewę 
Kłoskowską, która doktory-
zuje się w Akademii Medycz-
nej (Karolinska Institutet).

Julita Zelle ze Stowarzyszenia Polka Ikf z Malmö omówi- 
ła politykę państwa szwedzkiego w stosunku do samot-
nych matek oraz kobiet przedsiębiorców. Szwecja znaj-
duje się na 1-ym miejscu spośród stu czterdziestu kra- 
jów pod wzgledem przepisów prawnych, regulujących 
sytuację samotnych matek. Wynikiem tego z Polski  przy- 
jeżdża do Szwecji dużo samotnych matek, które znajdują 
tu dla siebie korzystne warunki. Polska zajmuje w grupie  
krajów rozwiniętych 32 miejsce jeśli chodzi o zabezpie- 
cze-nie samotnych matek, a więc trend emigracji do 
Szwecji jest w tej sytuacji zrozumiały. W grupie imi-
grantów z Polski kobiety stanowią większość.
Na konferencji była również Anna Szlufarska, która 
pisze na temat Klubu Kobiet Sukcesu pracę magisterską 
na wydziale socjologii SGGW w Warszawie. Tematem 
pracy są “Kariery Polek w Szwecji na przykładzie Klubu 
Kobiet Sukcesu “Sabat”.

Julita Zelle z Lundu. 26

Ogólnoszwedzka konferencja kobieca
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IV Konferencja 
nauczycieli języka ojczystego w Szwecji

TEMAT

Nauczanie języka polskiego  
jako języka ojczystego

ORGANIZATORZY
SKOLVERKET

ZWIĄZEK NAUCZYCIELI POLSKICH W SZWECJI
PREZES HONOROWY ZRZESZENIA ORGANIZACJI POLONIJNYCH W SZWECJI

4 - 5 kwietnia 2008 • LANDSKRONA

Swedish National Agency for Education

27

We współpracy z 
IPN

Ogólnoszwedzka konferencja kobieca
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IV konferencja nauczycieli języka ojczystego w Szwecji 
IV rikskonferensen för modersmålslärare i polska 

Landskrona 2008 
 

Tema Modersmål Polska ‐ Język Ojczysty 
http://modersmal.skolutveckling.se/polska/  Sida 2 

Program konferencji 

4 april/kwietnia 2008 
08.30‐09.00  Kawa / Kaffe    Stadshuset, sala nr 15 30 
09.00‐10.00  Powitanie / Välkommen  Magdalena Busk, 

Ewa Rybacka, 
Mona Axelsson, 
Tadeusz Adam Pilat 

Stadshuset, sala nr 15 30 

10.00‐12.00  Wykład‐Warsztaty / Föreläsning‐
Workshop 
Nowoczesne metody w nauczaniu 
historii najnowszej w oparciu o 
materiały Biura Edukacji Publicznej 
IPN (projekt edukacyjny, film – płyta 
„PRL w filmie”) 

Kamila Sachnowska, 
Monika Koszyńska 

Stadshuset, sala nr 15 30 

12.00‐13.30  Lunch / Lunch    Hotel Öresund 
13.30‐15.30  Wykład / Föreläsning 

Studiehandledning:  Dagens behov? 
Ewa Rybacka  Stadshuset, sala nr 15 30 

15.30‐16.00  Kawa / Fika    Stadshuset, sala nr 15 30 
16.00‐18.00  Wykład‐Warsztaty / Föreläsning‐

Workshop 
Trudne tematy w nauczaniu historii 
najnowszej – Stan Wojenny, lekcja o 
fladze 

Kamila Sachnowska, 
Monika Koszyńska 

Stadshuset, sala nr 15 30 

18.00‐20.00  Kolacja / Middag    Hotel Öresund 
20.00‐22.00  Dyskusje uczestników konferencji   Stadshuset, sala nr 15 30 

5 april/kwietnia 2008 
09.00‐12.00 Wykład‐Warsztaty / Föreläsning‐

Workshop 
Katyń – wykład i wykorzystanie 
dydaktyczne w nauczaniu historii w 
szkole 

Kamila Sachnowska, 
Monika Koszyńska 

Stadshuset, sala nr 15 30 

10.00‐11.00  Kawa / Fika   Hotel Öresund 
12.00‐13.30  Lunch / Lunch    Hotel Öresund 
13.30‐14.30  Ocena konferencji, zakończenie / 

Utvärdering, avslutning
Magdalena Busk  Stadshuset, sala nr 15 30 

 
15.00‐17.00  Walne Zebranie Związku Nauczycieli 

Polskich / Årsmöte för Polska 
Lärarnas Förening 

Walne Zebranie Związku 
Nauczycieli Polskich / 
Årsmöte för Polska 
Lärarnas Förening 

Stadshuset, sala nr 15 30 

17.00‐18.00  Kolacja i zakończenie Walnego 
Zebrania / Middag och avslutning 

Członkowie Związku 
Nauczycieli Polskich / 
Medlemmar i Polsk 
Lärarnas Förening 

Stadshuset, sala nr 15 30 

   

IV Konferencja nauczycieli języka ojczystego w Szwecji
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IV Konferencja nauczycieli języka ojczystego w Szwecji IV Konferencja nauczycieli języka ojczystego w Szwecji

Głównym organizatorem konferencji nauczycieli języka ojczystego w Szwecji był  
szwedzki urząd, Skolverket. Prezes Honorowy Zrzeszenia Organizacji Polonijnych  
w Szwecji, Tadeusz Adam Pilat zorganizował dotację z miasta Landskrona,  
lokal w Urzędzie Miejskim oraz zakwaterowanie w hotelu i był gościem konferencji  
w pierwszym dniu obrad.

Zdjęcia: Magdalena Busk
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I POLSKO - SZWEDZKIE
FORUM KOBIET BIZNESU

TEMAT

Wymiana doświadczeń 
bycia kobietą i przedsiębiorcą 

w Polsce i w Szwecji

ORGANIZATORZY
POLONIJNY KLUB KOBIET SUKCESU “SABAT”

ZRZESZENIE ORGANIZACJI POLONIJNYCH W SZWECJI
TOWARZYSTWO POLAKÓW OGNIWO

AMBASADA RP W SZTOKHOLMIE

10 kwietnia  2008 • UPPSALA

30

We współpracy z
ALMI Företagspatner AB

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorstw (PARP)
Urząd Wojewódzki Regionu Uppsala

Ambasada RP 
w Sztokholmie
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Pojęcia sztuki czy literatury kobiecej często budzą irytację, uważa się je za 
ograniczające. Właśnie dlatego projekt poświęcony przede wszystkim kobietom, 
w szczególności Polkom stanowi wyzwanie. W centrum zainteresowania Polsko 
- Szwedzkiego Forum Kobiet Biznesu znalazły się przedsiębiorcze biznesmen-
ki oraz inne kreatywne kobiety, jak również polskie artystki, których działania 
zaskakują, zachwycają i wywołują niejedną dyskusję. 

W ramach Dni Polskich w Uppsali, których program całkowicie poświęcony był 
osiągnięciom Polek w różnych dziedzinach sztuki, biznesu i służby wojskowej, 
sztokholmski Klub Kobiet Sukcesu był współorganizatorem seminarium na te-
mat przedsiębiorczości wśród kobiet w Szwecji i Polsce. Na zaproszenie organi-
zatorów przybyły do Szwecji przedstawicielki kobiet biznesu z różnych regionów 
Polski.

I polsko - szwedzkie forum kobiet biznesu

Prezes Zrzeszenia Maria Olsson przyjęła w perwszym dniu konferencji czestniczki 1 Forum Kobiet 
Biznesu w lokalu klubowym Towarzystwa Polaków “Ogniwo”.

W pierwszym dniu swego pobytu były one gośćmi Klubu SABAT. Panie z Pol-
ski zostały zaproszone przez członkinię klubu SABAT panią Ewe Bendtsson do 
zwiedzenia Riksarkivet, gdzie mogły obejrzeć zbiory Poloników, które są tam 
przechowywane. Po obejrzeniu zbiorów panie spotkały się z reprezentantkami 
Sabatu na wspólnej kolacji w lokalu klubowym Towarzystwa Polaków “Ogni-
wo”, gdzie w miłej atmosferze mogły zapoznać się z działalnością klubu oraz 
wymienić się doświadczeniami z naszymi koleżankami z klubu. 

Drugi dzień pobytu rozpoczął się od zwiedzania Stadshuset, po którym 
oprowadzał polskojęzyczny przewodnik. Wizytę tą zorganizowała i spon-
sorowała członkini Klubu Sabat pani Irena Lundberg.
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I polsko - szwedzkie forum kobiet biznesu

Następnie wszystkie panie zostały przetransportowane do Uppsali, gdzie mogły obejrzeć 
wystawę młodych polskich twórczyń “Polsk Kvinnodagbok”, zwiedzić Katedrę w Uppsali, 
w której pochowana jest królowa Szwecji Katarzyna Jagiellonka, a następnie udać się do 
Zamku w Uppsali na szwedzko-polskie Forum Kobiet Biznesu, w którym wzięło udział 
75 osób.

Miejscem obrad I Forum Kobiet Biznesu był Zamek w Uppsali.
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Wystawa i Konferencja 
dla nauczycieli języka polskiego

TEMAT

Podręczniki do nauki
języka polskiego 

ORGANIZATORZY

ZRZESZENIE ORGANIZACJI POLONIJNYCH W SZWECJI
KRAKOWSKI ODDZIAŁ STOWARZYSZENIA WSPÓLNOTA POLSKA

27 i 29 października 2008 • Malmö - Sztokholm

Oddział w Krakowie

We współpracy z 
Konsulatem Generalnym RP w Malmö

Konsulatem Generalnym RP w Sztokholmie

I polsko - szwedzkie forum kobiet biznesu
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Konferencja na temat doboru i tworzenia podręczników do nauki języka ojczystego połączona  
z wystawą podręczników i materiałów audiowizualnych do nauki języka polskiego w szkole pod-
stawowej i gimnazjum. W tym czasie w wymienionych miastach odbywały się organizowane przez 
lokalne władze szkolne kursy-konferencje w zakresie dokształcania zawodowego dla wszystkich nauc-
zycieli. Uczestnicy konferencji zorganizowanej przez Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji  
i Krakowski Oddział Stowarzyszenia Wspólnota Polska otrzymali komplety materiałów audiowizual-
nych do nauczania języka polskiego.

 
    ZRZESZENIE ORGANIZACJI POLONIJNYCH W SZWECJI 
                   KONSULAT GENERALNY RP W MALMÖ 
            KONSULAT GENERALNY RP W SZTOKHOLMIE 
                             ODDZIAŁ W KRAKOWSKI  
               STOWARZYSZENIA  WSPÓLNOTA POLSKA 

                                                 

WYSTAWA I KONFERENCJA 
Podręczniki do nauczania języka ojczystego 

 
 

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy ! 
 

Zrzeszenie Organizacji Polonijnych w Szwecji wraz z Konsulatami Generalnymi RP w Malmö i 
Sztokholmie oraz Krakowskim Oddziałem Stowarzyszenia Wspólnota Polska organizuje w dniach 27-29 
października br. wystawę podręczników i materiałów audiowizualnych do nauki języka polskiego w szkole 
podstawowej i gimnazjum, połączoną z prelekcjami na temat doboru i tworzenia podręczników do nauki 
języka ojczystego. W tym czasie w wymienionych miastach odbywają się organizowane przez lokalne 
władze szkolne kursy-konferencje w zakresie dokształcania zawodowego dla wszystkich nauczycieli. 
Między uczestników spotkania zostaną rozdzielone komplety materiałów audiowizualnych do nauczania 
języka polskiego. Przewidziane są zwroty kosztów podróży, w indywidualnych przypadkach również 
zakwaterowania. Wystawa i Konferencja poświęcona podręcznikom finansowana jest ze środków 
przeznaczonych dla Polonii przez Senat RP oraz przy znacznym wsparciu obu Konsulatów Generalnych 
RP i PCN w Lublinie. 
 
27/10 (poniedziałek) -  lokal Konsulatu Generalnego RP w Malmö  
  (Adolf Fredriksgatan 13) 
 13.00 – 14.00  - zwiedzanie wystawy, zapoznanie się z wystawionymi podręcznikami 

14.00 – 14.30  - prezentacja podręczników Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych 
p. Anna Łaska-Gmaj, Z-ca Redaktora Naczelnego WSiP. 

14.30 – 15.15 - prelekcja  pt. „Dobór materiałów do nauczania języka polskiego jako ojczystego” 
p. Joanna Wójtowicz Dyrektor Polonijnego Centrum Nauczycielskiego w Lublinie 

 15.15 – 16.00  – dyskusja: Czy są podręczniki dostosowane do naszych potrzeb edukacyjnych ? 
 16.00 – 16.30  – przerwa, kawa 
 16.30 – 17.15  – prelekcja pt. „Ochrona prawa autorskiego a wydawanie podręczników” 
  p. Grzegorz Guzowski, Prezes Ars Polona S.A. 
 17.15 – 18.00  - dyskusja:  Jak stworzyć dobre podręczniki dla naszych uczniów ? 
 18.00 – 18.30 - przerwa, rozdział materiałów edukacyjnych i zwrot kosztów podróży 
 18.30 – 20.00 - przyjęcie bufetowe, lampka wina 
 
29/10 (środa)             -  lokal Konsulatu Generalnego RP w Sztokholmie  

(Prästgårdsgatan 5, Sundbyberg) 
  13.00 – 20.00  – tematyka i program spotkania, jak w Malmö 27/10 
 

*    *    * 
Zgłoszenia do dnia 17/10 prosimy kierować na adresy mailowe :     
Tadeusz Adam Pilat, Prezes Hon. ZOP t.a.pilat@bredband.net 
Jarosław Łasiński, Konsul Gen. RP w Malmö :    konsulatrp@tele2.se  
Radomir Wojciechowski, Konsul Gen. RP w Sztokholmie :  rwojciechowski@telia.com  
Można również zgłosić do mnie udział w spotkaniu  
telefonicznie lub faksem na nr :   0418 – 43 23 02 
  

Łączę serdeczne pozdrowienia i zapraszam 
Tadeusz Adam Pilat 

Wystawa i Konfrencja dla nauczycieli ęzyka polskiego
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Wystawa i Konfrencja dla nauczycieli ęzyka polskiego Wystawa i Konfrencja dla nauczycieli ęzyka polskiego

Zdjęcia: Magdalena Busk
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Konferencja 
pedagogiczna

TEMAT

Rola folkloru 
w wychowaniu

młodzieży polonijnej

ORGANIZATOR
ZRZESZENIE ORGANIZACJI POLONIJNYCH W SZWECJI

9 listopada 2008 • Sztokholm

36
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PROGRAM
•	 ”Folklor jako czynnik integrujący młodzież polonijną z kulturą kraju pochodzenia ich 

rodziców”
Maria Olsson, Prezes Zrzeszenia Organizacji Polonjnych w Szwecji

•	 „ Zrozumienie folkloru”
Teresa Sygnarek, Prezes Ogniska „Kwiaty Polskie” w Malmö

•	 „Rola folkloru w wychowaniu młodzieży polonijnej”
Tadeusz Adam Pilat, Prezydent Europejskiej Uni Wspólnot Polonijnych

•	 „Folklor w praktyce – taniec folklorystyczny”
Maria Tatusch, Choreograf folklorystycznego zespołu pieśni i tańca z Ogniska „Kwiaty Pol-
skie”

•	 „Wartości, autentyzm, źródła”
Grażyna Piątek, Choreograf i Kierownik artystyczny folklorystycznego zespołu pieśni i tańca 
„Piastowie” ze Sztokholmu

•	 Dyskusja i wnioski.

	  

Konferencja została zorganizowana dla młodzieży polonijnej zrzeszonej w Zrzeszeniu Or-
ganizacji Polonijnych w Szwecji oraz dla działaczy polonijnych pracujących z młodzieżą.

Przedstawione referaty wzbudziły duże zainteresowanie młodzieży, która wyraziła chęć uczest-
niczenia w podobnych konferencjach.

W dyskusji panelowej i podsumowaniu konferencji stwierdzono, że że folklor odgrywa ważną 
rolę w przekazywaniu młodzieży polonijnej wartości kraju ojczystego i utrzymaniu polskości 
wśród młodzieży pochodzenia polskiego lecz urodzonej poza granicami Polski.

W dyskusji młodzież przedstawiła swoje spojrzenie na folklor i na swoją działalność w zes-
połach folklorystycznych.

Podkreślano wielokrotnie, że folklor pozwala młodzieży czuć dumę z polskiego pochodzenia 
i ułatwia im rolę ambasadorów kultury polskiej w świecie, oraz pozwala im znalezć swoje 
miejsce, wszędzie tam gdzie aktualnie przebywaja, bo wszędzie na świecie znajdują Polonij-
ne Zespoły Folklorystyczne, a w nich swoich kolegów i koleżanki. Pozwala to stworzyć im 
globalną siatkę kontaktową opierającą się na ich wspólnym umiłowaniu folkloru i kultury 
polskiej. 

37

Konferencja pedagogiczna “Rola folkloru ...”
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SLista uczestników konferencji ”Rola folkloru w wychowaniu młodzieży polonijnej”
Sztokholm, 9 listopada 2008 r.

Czechy Olza Szwecja
Malmo 

Kwiaty Polskie

Tymian Marian Norbert Miziński
Danuta Glac Tarra Ismail
Roman Kulhanek Weronika Pilat
Witold Palowski Anders Kluvanec

Kristyna Staszczakova Catherine Kluvanec
Adam Szarowski Claudia Swierz
Martin Polak Natalia Kondrat
Marta Branna Emilia Petersson

Natalia Szopa Julia Petersson
Dorota Wybraniec Isabella van Geüken

Evelina van Geüken

Belgia Krakus Jolanta van Geüken

Daria  Kepa Ryszard van Geüken
Roy Molnar Markus Sygnarek
Erika Coninx Louise Swierz
Erwin Coninx Bartek Maksymczak

Agata Karol Rosén
Tony Wieslaw Rydel

Teresa Sygnarek

Francja 4 Smyki Maria Tatusch

Dominik Jaskowiak
Frederic Jaskowiak Szwecja, 

Landskrona
Piast

Franc Presse Urszula Pilat
Stephan Jasiak
Dorota Jaskowiak Szwecja, 

Sztokholm
Piastowie 

Grazyna Piatek

Niemcy Polonia Magda Bujak

Charlotta Glowacka Grzegorz Michaj
Patric Seidel Therese Myhrén

Elzbieta Myhrén
Polska Bandoska Lech Ignatowicz
Sylwia Blazej Agata Rysinska

Zofia Janowska

Kanada Bialy Orzel Nicolle Gondek Europejska Unia Wspólnot 
Polonijnych

Kamila Podbielski Piotr Liszke Tadeusz A.Pilat

W. Brytania Manchester Polski Klub Olimpijski
Nina Potiszil Malmo, Szwecja
Asia Gwiazdowska Tina von Koralewski

Brazylia Wisla Kurytyba Polka IKF, Malmo, Szwecja
Reinaldo Rodrigues Grażyna Izdebski

 
Łącznie w konferencji wzięły udział 62 osoby. 38

Konferencja pedagogiczna “Rola folkloru ...”
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W przerwie między obradami konferencji 
o folklorze w Sztokholmie.

Konferencja o folklorze w Sztokholmie dała 
możliwość spotkania młodzieży polonijnej 
z różnych krajów.

Przedstawiciele zespołu „Piastowie” ze Sztokholmu wzięli 
udział w konferencji

Kapela „Cztery smyki” z Francji.

Członkowie chóru zespołu „Kwiaty Polskie” z Malmö byli także członkami konferencji o folklorze w Sztokholmie.

39

Konferencja pedagogiczna “Rola folkloru ...” Konferencja pedagogiczna “Rola folkloru ...”
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MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA
POLONIJNA

TEMAT

Przyszłość szkoły polonijnej

ORGANIZATORZY

ZRZESZENIE ORGANIZACJI POLONIJNYCH W SZWECJI
EUROPEJSKA UNIA WSPÓLNOT POLONIJNYCH

9 - 11 października  2009 • MALMÖ

40
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Obrady konferencji prowadził Tadeusz Adam Pilat (po prawej). Głos zabrał były prezes Stowarzyszenia 
“Wspólnota Polska”, ś.p. Maciej Płażyński.

W środowiskach polonijnych zaistniała potrzeba szerokiej dyskusji i współdziałania 
wszystkich podmiotów zaangażowanych w oświatę polonijną spowodowana reformą za- 
proponowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 
Dodatkowymi czynnikami były: kryzys finansowy, 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. 

W konferencji udział wzięli przedstawiciele polskich władz: 
•	 Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall, 
•	 wiceminister Spraw Zagranicznych Jan Borkowski, 
•	 z-ca dyrektora Departamentu Współpracy z Polonią w MSZ Marta Sęk Spirydowicz
•	 przewodniczący Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą Marek Borowski, 
•	 wiceprzew. Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą Joanna Fabisiak, 
•	 wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki 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
•	 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. 

Międzynarodowa konferencja polonijna
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AMBITNY PROGRAM
Trzynastogodzinne obrady prowadził prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, Ta-
deusz Adam Pilat. Obrady podzielone były na cztery sesje :
•	 SESJA I – „Problemy i oczekiwania”, w której uczestnicy konferencji omówili problemy  

nauczania języka polskiego w swoich krajach, wskazali na sposoby ich rozwiązania i wyra- 
zili  oczekiwania.

•	 SESJA II – „Program rozwoju oświaty polskiej za granicą i oświaty polonijnej”, w której  
Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall wygłosiła referat wprowadzający do pier-
wszego,  głównego tematu konferencji, referat pełen zarówno przyszłościowych wizji jak  
i nowych  strukturalnych rozwiązań.

•	 SESJA III – „Podstawa programowa dla uczniów polskich za granicą”, w której dr Grażyna  
Czetwertyńska przedstawiła uczestnikom nową „Podstawą programową dla uczniów pols-
kich za  granicą”.

•	 SESJA IV – „Nasz punkt widzenia”, w której wygłoszono 8 referatów związanych z oświatą   
polonijną w Europie. 
 

PUNKT PRZEŁOMOWY
Dotychczas wszelkie zmiany zaproponowane przez MEN dyskutowane były w poszczególnych 
krajach lub placówkach oświatowych. 
Konferencja w Malmö stała się punktem przełomowym w procesie konsultacyj- 
nym: 
•	 po raz pierwszy 32-osobowa reprezentacja oświaty polonijnej, głównie  

z północnej Europy, spotkała się z przedstawicielami odpowiednich komisji Sejmu,  
Senatu oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Spraw Zagranicznych,

•	 po raz pierwszy, Minister Katarzyna Hall zaprezentowała najnowszą wersję „Programu roz-
woju oświaty polskiej za granicą i oświaty polonijnej na lata 2009-2011”,

•	 po raz pierwszy środowiska oświatowe mogły wspólnie skonfrontować własne poglądy   
na temat zachodzących i planowanych zmian z przedstawicielami władz pols- 
kich,

•	 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, przedstawiciele polonijnych organizacji oświatowych oraz prezesi 
organizacji członkowskich EUWP. 

POTRZEBNE SĄ ZMIANY
Uczestnicy przyjęli dokument końcowy konferencji, w którym wskazali m.in. na potrzebę  
stworzenia specjalnych jednolitych programów kształcenia, opracowania specjal- 
nych podręczników dla polskich dzieci zamieszkałych za granicą, utworzenia 
efektywnego systemu wspierania oświaty polonijnej i oświaty polskiej za granicą,  
stworzenia monitoringu stopnia realizacji przez kraje osiedlenia zobowiązań  
edukacyjnych dotyczących nauki języka ojczystego, wykorzystywania nowoczesnych  
technologii informacyjnych w nauczaniu języka polskiego na odległość.
Uczestnicy wyrazili głębokie uznanie dla pomysłu i sposobu zorganizowania konferencji oraz 
konieczność organizowania w przyszłości dalszych konsultacji tego typu.

Międzynarodowa konferencja polonijna
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KONFERENCJA NAUCZYCIELSKA

TEMAT

Konferencja metodyczna 
dla nauczycieli polskich 
pracujących w Szwecji

ORGANIZATORZY
WYDZIAŁ KONSULARNY AMBASADY RP W SZTOKHOLMIE 

ZWIĄZEK NAUCZYCIELI POLSKICH W SZTOKHOLMIE  
SZWEDZKI URZĄD SZKOLNICTWA

ZRZESZENIE ORGANIZACJI POLONIJNYCH W SZWECJI

23-25 kwietnia  2010 • SZTOKHOLM

Wydział konsularny]
Ambasady RP 
w Sztokholmie

43

We współpracy z 
Szkolnym Puktem Konsultacyjnym w Sztokholmie

Polską Szkoła Sobotnią w Göteborgu

Swedish National Agency for Education

Międzynarodowa konferencja polonijna
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UCZESTNICY 
W konferencji oświatowej dla nauczycieli polskich pracujących w Szwecji i innych krajach 
skandynawskich wzięło udział 75 uczestników, w tym 61 nauczycieli polskich pracujących  
w Szwecji i 5 z państw skandynawskich (Dania, Finlandia i Norwegia). 
Ze względu na perturbacje w europejskim ruchu lotniczym wywołane islandzką chmurą wulkaniczną 
w spotkaniu nie mogli wziąć udział przedstawiciele MEN i MSZ.

PROGRAM 
Pierwszy dzień konferencji poświęcony był szeroko rozumianej tematyce nauczania  
w Szwecji. Dyrektorzy szwedzkiego Urzędu ds. Oświaty przedstawili informację nt. planowa-nych 
poważnych zmian w szwedzkim systemie szkolnictwa na poziomie szkoły podstawowej i średniej, 
które wejdą w życie w roku szkolnym 2011/2012. Drugim tematem tej części obrad była problematyka 
nauczania języków ojczystych. Do dyskusji włączyli się inni goście konferencji: Joachim Götz - dyrek-
tor Ośrodka Nauczania Języków Ojczystych w Sztokholmie, odpowiadający za nauczanie języka ojc-
zystego kilku tysięcy uczniów, Ewa Teodorowicz-Hellman - profesor slawistyki na Uniwersytecie Sz-
tokholmskim, oraz Tadeusz Pilat - prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych. Pierwszy dzień 
spotkania zakończył się dyskusją na temat problematyki nauczania języka polskiego w Szwecji oraz 
informacją Ewy Rybackiej, ustępującej Prezes Związku Nauczycieli Polskich w Szwecji, nt. działalności 
związku w minionym roku.

W drugim i trzecim dniu konferencji zorganizowano warsztaty metodyczne. Doświadczeni trenerzy 
i pedagodzy ze Szwecji i Polski przeprowadzili zajęcia w zakresie pracy z dzieckiem emigrantem oraz 
warsztatu pracy nauczyciela.

Ważnym wydarzeniem była obecność na konferencji nauczycieli polskich pracujących w in-
nych krajach skandynawskich. Dużym zainteresowaniem cieszyły się dokonane przez nich 
prezentacje dotyczące warunków nauki języka polskiego jako ojczystego w Finlandii, Danii  
i Norwegii. 

PODSUMOWANIE 
Trzydniowa konferencja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem środowiska nauczyciel-
skiego - obecni byli również przedstawiciele środowisk polonijnych i reprezentanci miejscowe-
go środowiska naukowego. W swoich wypowiedziach nauczyciele podkreślali, że doceniają 
wysiłki w celu zintegrowania środowiska nauczycieli polonijnych właśnie poprzez stwarzanie 
możliwości spotkań, a co za tym idzie dyskusji i wymiany doświadczeń.

Konferencja nauczycielska
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PUNKTY PROGRAMU

•	 Wystąpienia przedstawicieli Skolverket i MEN (aktualna sytuacja, postępy prac nad pro-
gramami, nowości) 

•	 „Nauczyciel języka polskiego w kontekście szwedzkiej szkoły - pomoc w języku ojczystym 
dla uczniów nowoprzybyłych - holistyczny pogląd na naukę ucznia” –  wykład (ekspert 
Skolverket)  

•	 „Informacja nt. zmian w nauczaniu języka polskiego za granicą i pracach nad uregulowa-
niem statusu  nauczyciela polonijnego”  (ekspert MEN).   

•	 „Praca z dzieckiem - emigrantem” część I – wykład (certyfikowany trener / edukator / 
pedagog) 

                      a)  psychologiczne aspekty pracy z dzieckiem-emigrantem 
                      b) problemy z pisaniem i czytaniem występujące u uczniów, diagnozowanie 
                      i środki zaradcze 
                      c) praca z trudnym uczniem - wyzwanie każdego nauczyciela.
                      d) metody aktywizujące w nauczaniu i uczeniu się 
																						e)	jak	skutecznie	współpracować	z	rodzicami?	 

•	 „Praca z  dzieckiem-emigrantem” część II (dyskusja moderowana, z elementami pracy 
interaktywnej)  

•	 Wystąpienia gości konferencji - nauczycieli polskich pracujących w Skandynawii 

•	 „Warsztat pracy nauczyciela” część I – wykład (certyfikowany trener /  edukator / 
                     pedagog)   
                    a) emisja głosu w pracy nauczyciela
                    b) zachowania asertywne oraz komunikacja werbalna i niewerbalna jako podstawy  
                        kompetencji psychologicznych nauczyciela
                    c) rozwiązywanie konfliktów, neutralizowanie napięć
																				d)	autoprezentacja	nauczyciela,	jak	budować	swój	wizerunek?
                    e) stres i wypalenie zawodowe w praktyce nauczycielskiej
                    f) zarządzanie sobą w czasie. 

•	 „Warsztat pracy nauczyciela” część II (dyskusja moderowana, z elementami pracy interak-
tywnej) 

Konferencja nauczycielska Konferencja nauczycielska
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II  POLSKO - SZWEDZKIE
FORUM KOBIET BIZNESU

TEMAT

Uczmy się 
od siebie nawzajem

ORGANIZATORZY
POLONIJNY KLUB KOBIET SUKCESU “SABAT”

ZRZESZENIE ORGANIZACJI POLONIJNYCH W SZWECJI
AMBASADA RP W SZTOKHOLMIE

28 maja  2010 • MARIEFRED

We współpracy z
Gminą Stränges

Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
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Ambasada RP 
w Sztokholmie
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W ramach Forum zostało zorganizowane seminarium o tematyce ekonomicznej oraz spotkania 
kobiet-przedsiębiorców z Polski i Szwecji. Elżbieta Kocańda, radca Polskiej Ambasady Rzecz-
pospolitej Polskiej podjęła temat Polski i Szwecji jako parterów gospodarczych. 

Uczestniczki konferencji miały możliwość wystawienia produktów i materiałów reklamowych 
swoich firm na specjalnie zaaranżowanych stoiskach.    

Uczestnicy Forum Kobiet Biznesu przed hotelem Gripsholmsviken.

Całość konferencji została podsumowana w trakcie dyskusji panelowej na temat możliwości 
współpracy oraz wymiany doświadczeń. 

Choć sytuacja polskich kobiet jako przedsiębiorców nie jest najłatwiejsza, to ich determi-
nacja w dążeniu do sukcesu na drodze pełnej niepowodzeń jest godna naśladowania. 
 
Dyskusję panelową prowadziła pani Małgorzata Musińska-Kubis, drugi sekretarz, Ambasady 
Rzeczypospolitej Polskiej, Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji. 

Maria Olsson, Prezes Zrzeszenia Organizacji Polonijnych w Szwecji, wyraziła nadzieję aby 
konferencje polsko- szwedzkich kobiet biznesu zaowocowały promocją osiągnięć polskich 
kobiet  oraz organizacją wspólnych projektów – nie tylko polsko-szwedzkich ale i europejs-
kich. 
Choć była to dopiero druga taka  konferencja to przyczyniła się ona do intensyfikacji kontak-
tów oraz wymiany doświadczeń. 

II polsko - szwedzkie forum kobiet biznesu
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Oficjalne otwarcie Forum przez prezydenta miasta i gminy Strängnäs Jennsa Perssona.

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.

II polsko - szwedzkie forum kobiet biznesu
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KONFERENCJA
MONITOR EMIGRACJI ZAROBKOWEJ - 2010

TEMAT

“Aby obecność polskiej emigracji 
w Unii Europejskiej 
stała się sukcesem”

ORGANIZATORZY

ZRZESZENIE ORGANIZACJI POLONIJNYCH W SZWECJI
EUROPEJSKA UNIA WSPÓLNOT POLONIJNYCH 

KONSULAT GENERALNY RP W MALMÖ

22 - 24 października  2010 • MALMÖ

Konsulat Generalny 
RP w Malmö
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II polsko - szwedzkie forum kobiet biznesu
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Podczas obrad, od lewej: Tadeusz Adam Pilat, Longin Komołowski, Joanna Fabisiak, Marek Borowski, Stanisław 
Cygnarowski, Helena Miziniak.

UCZESTNICY 
W konferencji udział wzięło 54 uczestników, w tym: 13 prezesów naczelnych organizacji poloni-
jnych zrze-szonych w EUWP;  12 wywodzących się ze środowisk najnowszej emigracji zarob-
kowej oraz 17 pracow-ników przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych RP 
z siedzibą w państwach, które odnotowały masowy napływ polskiej emigracji zarobkowej w 
ostatnim 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 Polonijnego 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.

PROGRAM
Cztery sesje problemowe poświęcone były: 
•	 dynamice zjawisk migracyjnych, 
•	 polskości następnych pokoleń, 
•	 problemom z integracją w lokalnym społeczeństwie i w środowisku polonijnym 
•	 oraz kwestiom decyzji związanych z powrotami do kraju. 
•	
Obrady otworzył referat inauguracyjny prof. Krystyny Iglickiej-Okólskiej „Migracje poakcesyjne 
Polaków: fakty, mity i rzeczywistość”, kończyło zaś wystąpienie dr Pawła Kaczmarczyka z Zespołu 
Doradców Strategicznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: „Polityka polskiego rządu wobec 
migrantów i powracających z zagranicy – założenia i realizacja”.  

Oba wystąpienia, prezentujące naukowe spojrzenie na zjawisko polskiej migracji 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 zaprezento- 
wana 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 opracowania strategii współpracy. 

Monitor emigracji zarobkowej - 2010
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Każdy wysłuchany referat był przedmiotem żywych dyskusji i goracych polemik.

Uczestnicy konferencji przyjęli dokument końcowy, w którym stwierdzili m.in. iż emi-
gracja zarobkowa, będąc bazą znacznie szerszego zjawiska jakim jest emigracja rodzin-
na, stworzyła konieczność zjednoczenia sił i środków, współpracy tradycyjnej Polo-
nii, nowej emigracji, władz polskich i krajów zamieszkania dla zapewnienia właściwych  
i ujednoliconych form edukacji dziesiątkom tysięcy dzieci i młodzieży polskiej, która opuściła 
kraj wraz z rodzicami. 

Wyrażono jednocześnie zadowolenie ze stopnia zaawansowania prac Ministerstwa Edukacji 
Narodowej w przygotowaniu programu dla szkolnictwa polonijnego. 
Zdecydowanie podkreślono, że zjawisko emigracji staje się zjawiskiem trwałym czego wynikiem 
jest nieznaczna ilość powrotów. 
Dla uczestniczących w dyskusji nie ulegał wątpliwości fakt, iż jedynie silne instytucjonalnie or-
ganizacje polonijne mogą być partnerem do współpracy z władzami krajo-wymi oraz do kon-
taktów Polski z nową emigracją, co wymaga dalszego wsparcia zintegrowanych struktur poloni-
jnych przez władze polskie. 

Konkluzją konferencji było zaakcentowanie potrzeby stałego monitorowania proble-mów 
integracji Polaków w okresie zmieniającego się podejścia do wielokulturowości w krajach 
przyjmujących, z wezwaniem do kontynuowania konferencji „Monitor emigracji zarobkowej” 
w latach następnych. 
Ze strony Zrzeszenia w konferencji  uczestniczyły: prezes Maria Jolanta Olsson, sekretarz Teresa 
Sygnarek oraz Jadwiga Malocco i  Anna Żynis z Göteborga.

Puentą konferencji stało się hasło „Solidarności”, zacytowane przez prezesa Stowa-
rzyszenia Wspólnota Polska Longina Komołowskiego: 

„Zorganizowani	mogą	więcej”

Monitor emigracji zarobkowej - 2010 Monitor emigracji zarobkowej - 2010
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III  POLSKO - SZWEDZKIE
FORUM KOBIET BIZNESU

TEMAT

Przedsiębiorczość 
jest kobietą

ORGANIZATORZY
POLONIJNY KLUB KOBIET SUKCESU “SABAT”

ZRZESZENIE ORGANIZACJI POLONIJNYCH W SZWECJI
AMBASADA RP W SZTOKHOLMIE

28 września  2012 • SIGTUNA

We współpracy z:
Gmina Sigtuna

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
Szwedzko-Polska Izba Handlowa w Sztokholmie

Företagarna AB
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Ambasada RP 
w Sztokholmie
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Ponad pięćdziesiąt uczestniczek z Polski i Szwecji obradowało 28 września w najstarszym 
szwedzkim mieście Sigtunie, malowniczo położonym nad jeziorem Mälaren. 

Celem Forum było przede wszystkim zbliżenie polskich i szwedzkich środowisk biznesowych 
oraz wymiana doświadczeń w zakresie wspierania przedsiębiorczości kobiet. 

W ramach konferencji odbyło się seminarium o tematyce ekonomicznej oraz spotkanie 
kobiet-przedsiębiorców z Polski i Szwecji. 

Przemawia Radca - Minister, Kierownik Wydziału Konsularnego przy Ambasadzie RP w Sztokholmie Barbara 
Sośnicka.

III polsko - szwedzkie forum kobiet biznesu
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Przerwy w trakcie konferencji były dobrą okazją do nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń. 

Podobnie jak pierwsze dwie edycje konferencji, które odbyły się w Uppsali i Mariefred, 
również tegoroczną edycję w Sigtunie należy uznać za niezwykle owocną i udaną, co 
podkreślały w rozmowach uczestniczki Forum. 

Warto podkreślić, że konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony polskich 
kobiet biznesu. Do Sigtuny przyjechały przedstawicielki zarządów kilkunastu liczących się 
polskich fi rm, zarówno już obecnych na szwedzkim rynku, jak i zainteresowanych wejściem 
na ten rynek.

Na sali obrad.

III polsko - szwedzkie forum kobiet biznesu
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III polsko - szwedzkie forum kobiet biznesu

Niniejsze opracowanie obejmuje okres dziesięciu lat 
z trzydziestu sześciu lat działalności Zrzeszenia Or-
ganizacji Polonijnych w Szwecji.

Celem tego opracowania jest pokazanie ważnej 
części działalności Zrzeszenia w obszarach: oświaty, 
języka polskiego, nauki, gospodarki, współpracy  
międzynarodowej i działalności kobiecej.

Opracowanie publikacji “Konferencje 2002 - 2012” 
w kwietniu 2013 roku było możliwe dzięki 
udostępnieniu materiałów przez dwóch wybitnych 
i wieloletnich działaczy Zrzeszenia, Tadeusza Adama 
Pilata i Marię Olsson, byłych prezesów Zrzeszenia, 
obecnie prezesa honorowego i wiceprezesa. 

Za ich pomoc i współpracę serdecznie dziękuję.

Teresa Sygnarek
Prezes Zrzeszenia

Malmö, kwiecień 2013 r.

Tadeusz Adam Pilat, prezes Zrzeszenia w la-
tach 1993-2002, obecnie prezes honorowy 
Zrzeszenia.

Maria Olsson, prezes Zrzeszenia w latach 
2002-2011, obecnie wiceprezes Zrzeszenia.

Teresa Sygnarek, sekretarz Zrzeszenia w la-
tach 2004-2011, prezes Zrzeszenia od roku 
2011.

Publikacja “Konferencje 2002-2012” dost˜pna jest 
w formie eletronicznej na stronie Zrzeszenia

www.polonia-zop.eu
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Wydział Konsularny

Dana Platter - journalist

Katarzyna Śliwa

Niezależny Hufiec
Harcerstwa Polskiego

LS-Kaszuby

Agencja Informacyjna Polonia

•partnerzy
•wspierają nas

Konsulat Generalny 
RP w Malmö


