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1.   ORGANISATIONSSTRUKTUR 
 
 

Styrelse 

 

Teresa Sygnarek                Riksförbundets ordförande, Pro Polonia Malmö 

Grażyna Zalisz    Riksförbundets kassör, Polackernas Förening i Eskilstuna 

 

Nominerade av ordföranden:  

 

Maria Olsson                     vice ordförande, TP „Ogniwo”, Stockholm 

Julia Lilja    sekreterare PolDam Göteborg  

 

I styrelsen ingår 2 fasta styrelseledamöter för mandatperioden, representanter av största lokala 

organisationer: 

 
Krystyna Jagielska Gasinska  TP „Ogniwo”, Stockholm 

Urszula Pilat    Polska Föreningen”PIAST”,  Landskrona 

 

och 2 roterande styrelseledamöter för ett år, valda från övriga organisationer: 

 
André Linde    ProFormArt, Stockholm 

Jerzy Walczak     idrottsföreningen Sawa, Karlshamn 

 

 

I styrelsens arbete deltar  

Tadeusz Adam Pilat   Riksförbundets hedersordförande.  

 

Revisorer 
 

Jadwiga Malocco 
Dariusz Gasiński   
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2.   MEDLEMSORGANISATIONER och ANTAL MEDLEMMAR   
 

Under verksamhetsåret hade Riksförbundet 29 organisationer i 6 län. 
 
Antal medlemmar den 31 december 2020 uppgick till 1345 personer, varav 1297 över 7 år, bestående av 
785 kvinnor och 489 män.  
 
Antal medlemmar hos de lokala organisationerna, se kassörens rapport. 
 

 

3.   STADEGEENLIG  VERKSAMHET 

3.1  Kultur, språk, identitet 
 

Polska Riksförbundets verksamhetssyfte är bl. a. integration av den polska diasporan, främjande av polsk 
kultur och språk, bildningsverksamhet för barn, ungdomar och vuxna – vilket innebär verksamhet för att 
bevara de polska traditionerna, naturligtvis med respekt för de svenska värdegrunderna.  
Som exempel kan nämnas: 
- verksamhet riktad till barn och ungdomar hos Föreningen ˝Polska Blommor”, Folkdansgruppen  
„Piastowie”, Internationella Barndansgruppen „Malwa”, Polska Teatersällskap i Sverige, Polska Talang 
Inkubator och PolDam, 
- Litterära sammankomster „Det ska läsas”, som organiseras i Stockholm av TP „Ogniwo”, 
- firanden av polska nationaldagar och polska traditioner,  
- utbildning i svenska språket. 

 
3.2  Årsmöten och ordföranderåd 

 
Riksförbundets stadgar föreskriver två möten: årsmöte och ordföranderåd. 
Tidigt på året förstod vi att det skulle vara svårt att samla representanter för Riksförbundets lokala 
organisationer på ett stationärt möte och styrelsen gick ut med förfrågan till samtliga organisationer vilkas 
svar bekräftade våra farhågor.  
Detta föranledde stadgekommittén att ta fram ett förslag till ändring och tillägg till stadgarna.  
Ändringen bestod i att man förlängde styrelsens mandatperiod till fyra år och tillägget löd:  
I händelse av en allmänt rådande nödsituation kan lagstadgade tidsfrister och sätt för sammankallande av 
möten upphöra att gälla. 
En extra ordinär kongress sammankallades på en kommunikationsplattform Zoom och ändringen av 
stadgarna blev antagen. På samma plattform genomfördes årsmötet. 
Ordföranderådet som under föregående år alltid hållits i december månad var inte heller möjligt att 
organisera som ett fysiskt möte. Polska Riksförbundet utnyttjade möjlighet att kunna föra över de medel 
som skulle ha anslagits till ordföranderådet till året därpå med hopp om att detta blir möjligt under december 
2021. 
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4.   INFORMATIONSVERKSAMHET     

4.1  Kvartalstidning	        
          

Riksförbundet ger ut i en tvåspråkig version en kvartalstidning „Polonia Nowa” där man bl. a. presenterar 
verksamhet hos de olika medlemsorganisationerna och tar upp aktuella ämnen både i Polen och i Sverige. 
Tidningen är registrerad i Patent- och Registreringsverket.  
Kvartalstidningen är gratis för Riksförbundets alla medlemmar och distribueras till alla medlemsorgani-
sationer, till polska och svenska företag samt polska affärer i Sverige.  
Ansvarig utgivare är Riksförbundets ordförande Teresa Sygnarek.  
I redaktionskommittén ingår: redaktörer Danuta Zasada, Anna Paradowska och Ewa Rivera, 
redaktionssekreterare Grazyna Zalisz samt teknisk redaktör och administratör Markus Sygnarek. 
 
 

          

 
 

4.2  Hemsidan 
 
Riksförbundets hemsida www.polonia-zop.eu presenterar Riksförbundets viktigaste händelser och 
innehåller kvartalstidningar i PDF-format. Sidan administreras av Markus Sygnarek. 
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4.3  Informationsportal 

 
En ny portal relacje.se har till syfte att presentera färska nyheter och artiklar innan de trycks i kvartals-
tidningen.  
Ansvarig utgivare, redaktör och administratör är Riksförbundets ordförande Teresa Sygnarek. 
 

 

 
 
 
 
 
 

5.   REGIONALT SAMARBETE MED LOKALA ORGANISATIONER 

5.1  Stöd	till	lokala	organisationer	
 

 
Riksförbundet stödjer den lokala organisationen „Ogniwo” i Stockholm genom bidrag till organisationens 
hyra av föreningslokalen och tillika Polska Riksförbundets säte. 
  

Inom ramen för polskt projekt „Lokalhyror” som lämnas till och medel fås från Föreningen „Wspólnota 
Polska” i Polen, kunde Riksförbundet också ge bidrag till lokalhyror för de organisationer som inte har egna 
lokaler utan måste hyra dem för sin verksamhet.  
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5.2  Samarbete med lokala organisationer 

  Självständighetslopp 

 

 

 
Dagarna innan den 11 november, dvs Polens självständighetsdag, organiserades i Stockholm, Göteborg, 
Malmö, Karlshamn och Eskilstina lopp med anledning av att Polen återfick sin självständighet år 1918.  
 
Arrangören var paraplyorganisationen Polska Riksförbundet i Sverige och de lopp som organiserades hade 
alla en symbolisk längd på 1918 meter för att betona evenemangets jubileumskaraktär. 
På grund av den rådande pandemisituationen var antalet deltagare begränsad till max 50 personer. 
I alla städer tilldelades priser till de tre första löparna, och alla deltagare fick minnesmedaljer.  
Polska Riksförbundet såg till att det fanns en möjlighet för dem som bestämde sig för att springa på andra 
platser, i andra städer. 
Deltagarna sprang med Endomondo applikation och skickade skärmdumpar arån sina smartphones till 
arrangören. De fick alla minnesmedaljer per post. 
 

 

 

 

Reportage i „Polonia Nowa” nr 33. 
 

LOPPET
FÖR DET SJÄLVSTÄNDIGA POLEN

1918meter
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Loppet för det självständiga Polen är ett evenemang som organiseras både i Polen och i alla länder i världen 
där det finns polsk diaspora. 
Polska Riksförbundet i Sverige som för tredje året i rad anordnade dessa lopp fick i år ett speciellt tack från 
den polske premiärministerns kansli. Dessa tack fick också alla fem organisationer som anordnade dessa 
lopp i Sverige. 
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5.3  Lokala organisationernas aktiviteter 
 
 

På grund av den rådande pandemin hade de lokala föreningarna mycket begränsad verksamhet, dock 
lyckades de att genomföra vissa aktiviteter. 
 

•   MC Klubben Polish Riders i Stockholm satte igång en egen produktion av skyddsvisirer och skickade 

dem till vårdpersonal både i Sverige och i Polen. 

•   Polska Sällskapet Ogniwo hade aktiv verksamhet fram till i början av mars. Man organiserade 

seglarkurser, julspel och julgransplundring, kurser i måleri, läsecirkel ”Det skall läsas”, firande av 

Kvinnodagen. I november loppet för det självständiga Polen i hybridform. 

•    Polska Teatersällskapet i Sverige hade i februari premiär för spektakel ”All inclusive” och 

förberedde föreställningen Pinocchio som fick dock ställas in pga pandemin. Möten och teaterövningar 

hölls via virtuell platform. 

•   Yacht Klub Polonia Skandinavia har sin huvudsäsong under sommaren och har lyckats 

genomföra flera yachtkryssningar bl a till Polen samt regattan i tävling för Klubbpokal. Medlemmar i Yacht 

Klubben deltog i I Seglarmästerskapet för polacker utomlands, i Gdynia, Polen där de vann tredje placering. 

•    Idrottsföreningen Sawa i Karlshamn och Kreativa Kvinnors Klubben samverkande under 

arrangemang av hybridlopp för det självständiga Polen med tillhörande grill. Från och med november 

månad föreningen ställa in sina träningar då Karlshamns kommun stängde alla gymnastiksalar.  

•   Ett av Talang Inkubators arrangemang var loppet för det självständiga Polen genomfört med 

PolDam och Polska Kulturföreningen.  

 

•  Konstnärer från Proformart visade upp sin konst på Galleri Zebra i Stockholm under motto 

Konstnärlig recycling och presenterade konst skapad av återvunnet material. 

 

•  Polska Diskussionsklubben „Dialog” i samarbete med klubben „Kalejdoskop” ordnade 

enstaka möten innan rekommendationer från FHM trädde i kraft. 

 

•  Polackernas Förening i Eskilstuna ordnade ett möte i februari s.k. sillmöte enligt polsk tradition, en 

svampplockning och i november loppet för det självständiga Polen i hybridform. 

 

•  Polka ikf  fick ställa in sina planerade konserter. 

0 1 : '� 04 ' . * 9
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•  Polska Innovationsklubben WAZA, som förenar unga vetenskapsmän och innovatörer organiserade 

bl a digitala möten och konferenser. 

•  Folkdansgruppen Piastowie deltog i januari i en traditionell julfest för barn i Alviks Kulturhus och i 

februari framträdde med sin dansuppvisning hos Skoga Ålderdomshem.  

•   Kvinnoklubben Sabat arrangerade tillsammans med Polska Sällskapet Ogniwo firande av 

internationella kvinnodagen den 8 mars.   

•  Polska föreningen Piast i Landskrona hade förutom sitt årsmöte ett besök på kyrkogården där man 

vårdar gravar offer från koncentrationsläger under II världskriget.    

• Polska Kulturföreningen i Göteborg besökte gravar av sina medlemmar. 

 

•     Föreningen Polska Blommor kunde genomföra ett träningsläger, deltog i Välgörenhetsgalan och i 

Danskarusellen Skåne/Blekinge men fick ställa in sin verksamhet i mars månad. 

•        Internationella Barndansgruppen Malwa hade sina dansträningar fram till mars 

månad och fick sedan ställa in dem. 

 

• Andra organisationer bl. a. Seniorklubben Polska Hemmet kunde pga av pandemin inte genomföra några 

möten. 
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6.   PROJEKT,  KONFERENSER,  MÖTEN 

6.1  Projekt ”Tävlingar”	

Som ett led i de svårigheter som pandemin inneburit har andra är fysiskt stationära aktiviteter måst 
tillämpas. Internet och de virtuella plattformarna fick komma till hjälp. 

Polska Riksförbundet i Sverige och kvartalstidningen ˝Polonia Nowa” anordnade tävlingar i olika ämnen: 
Berättelse “Coronavirus har ändrat mitt liv”, (berättelserna publicerade i kvartalstidningen Polonia Nowa) 
Foto: “Morgondagens Polen”,  
Blogg: “Lär känna Sverige - ditt andra hemland”,  
Teckning: “Mitt bästa sommarlov”. 
Juryn för den första virtuella biennalen för polsk diasporakonst i Sverige delade ut priser inom alla 
tävlingsområden.  

 

 
1:a pris i fototävlingen: Marzena Blomqvist ”Det moderna Gdansk” 

 

 

1:a pris i teckningstävlingen: Filip Pracharczyk, 8 år 
 



 

 

14 
 
 

     

1:a pris i bloggtävlingen – kategori: Existerande blogg, Agnieszka Więckowska 
 

 

                                 

              1:a pris i bloggtävlingen – kategori: Nyskapad  blogg, Anna Paradowska 
                              
 
                               Vi tackar sponsorer som finansierade priser för tävlingarna: 
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6.2  Konferens  III Världsforum för polska medier utomlands 

 

Polska Riksförbundet är sedan 2014 initiativtagaren och huvudorganisatören av seminarier för polska 
journalister verksamma utomlands. 

Årets forum var den sjunde konferensen i rad, de fyra första hölls som europeiska forum och från 2018 
arrangeras de som världsforum. Polska Riksförbundet i Sverige samarbetar med Europeiska Unionen av 
Polska Samfunden och Föreningen "Wspolnota Polska".  

På grund av den rådande pandemin ägde konferensen rum på en kommunikationsplattform. 
15 november 2020 träffades polska journalister verksamma utomlands på en online konferens III 
Världsforum för Polska Medier Utomlands.  
Professorer från Universitetet i Lublin höll mycket intressanta föredrag.  
106 journalister från 25 länder och fem kontinenter deltog i forumet. 
Forumets huvudmoduler var bl a: etiska regler, emigrationsjournalistik i ett historiskt sammanhang, 
empatisering av läsare, optimering och positionering av redaktionella webbplatser. 

Från Polska Riksförbundet deltog Teresa Sygnarek, Tadeusz Adam Pilat, Danuta Zasada, Anna Paradowska, 
Grazyna Zalisz och Ewa Rivera. 

 

                  Antal deltagare                   Antal länder 

Reportage i „Polonia Nowa” nr 33. 

ZRZESZENIE ORGANIZACJI
POLONIJNYCH W SZWECJI
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6.3  Möten	

Möte	ute	i	de	fria	–	svampplockning	
	

Då det inte var möjligt att hålla stationära möten har Polska Riksförbundet och Polackernas förening i 
Eskilstuna anordnat olika temamöten ute i det fria, t ex svampplockning. 
    

	
 
 
 

Arrangemang under Alla helgons dag	
	

Gravar av polska offer från tyska koncentrationsläger under andra världskriget besöktes och offrens minne 
hedrades av representanter för flera av Polska Riksförbundets medlemsorganisationer i Lund, Malmö, 
Landskrona och Stockholm. 
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7.   POLSKA RIKSFÖRBUNDETS LOKALA ORGANISATIONERNAS 

INFORMATIONSVERKSAMHET FÖR NYANLÄNDA 

 
Språkkurser i svenska för nyanlända ”Svenska för nybörjare” organiserades av Polska Sällskapet ”Ogniwo”. 
Seniorklubben Polska Hemmet som tidigare organiserade kurser i svenska och engelska fick ställa in denna 
verksamhet på grund av pandemin. 
 
 

8.   UNGDOMSVERKSAMHET 
 

Många organisationer, som t ex Polska Föreningen "Piast", Föreningen "Polska Blommor", 
folklordansgruppen "Piastowie", Polska Teatersällskapet förenar barn och ungdomar och genomför olika 
temaaktiviteter. Ett exempel på en framgångsrik integration av barn och ungdomar är organisationen 
Internationella Barndansgruppen "Malwa" i Norrköping, som samlar svenska, polska och romska barn. 
 
Julfester och firandet av St. Nicholas som brukar organiseras under december månad av många 
organisationer i föreningen, t ex av Polska Sällskapet "Ogniwo" i samarbete med folklordansgruppen 
"Piastowie" och MC Klubben Polish Riders samt av Polska Föreningen ”Piast” i Landskrona, Polackernas 
Förening i Eskilstuna, Föreningen "Polska Blommor" i Malmö och Yacht Club Polonia Scandinavia kunde 
inte arrangeras i år på grund av restriktioner till följd av den tillfälliga pandemilagen.  
 
Tyvärr, under pandemiåret har både dessa organisationer inte kunnat fullfölja sina planerade verksamheter 
och Polska Riksförbundet har inte haft möjlighet att genomföra ett mediaprojekt riktat till ungdomar varför 
Riksförbundet har reserverat vissa medel och fört över beloppet till 2021. 
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9.   IDROTTSVERKSAMHET 

 

Fotbollsklubben Polonia Falcons FF förenar drygt 30 personer och finns på första plats i Stockholms 6:e 
division.  

 

 

   

Reportage i Polonia Nowa” nr 27. 

 
 
 

      

Polska Föreningen „Sawa” i Karlshamn.  
 

 
 
 
 

   

Idrottsverksamhet bedrivs också av Yacht Klub Polonia Skandinavia som bl a deltog i Internationella 
Seglarmästerskap i Gdynia, Polen. 
 
 

 

    

En ny idrottsorganisation Husaria ansökte under 2020 om medlemskap hos Polska Riksförbundet vilket 
fick positivt omdöme av styrelsen. 
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10.  POLSKA RIKSFÖRBUNDETS REPRESENTATION  

    OCH SAMARBETE MED OLIKA ORGANISATIONER  
 

    

Världsorganisationen Polonia Rådet fungerar som en överenskommelse mellan polska riksförbund från 
hela världen. Tadeusz Adam Pilat är generalsekreterare och Teresa Sygnarek är ordförande för Rådets 
stadgekommission. 

                                   Europeisk Union för Polska Samfunden,  EUWP  

EUWP är en organisation bestående av 40 stora polska förbund från 30 europeiska länder. Tadeusz Adam 
Pilat - hederspresident för Polska Riksförbundet, är ordförande för EUWP. Teresa Sygnarek är vice 
ordförande.  

 

   Samarbetsorgan för Etniska Organisationer i Sverige, SIOS   

SIOS är ett samarbetsorgan för de största etniska organisationerna (över 300 lokala organisationer, cirka 75 
000 medlemmar). Polska Riksförbundet har varit medlem i SIOS nästan från början av dess verksamhet och 
deltar i alla de viktigaste arrangemang som rör invandrare i Sverige. Krystyna Jagielska Gasinska är ledamot 
i styrelsen för SIOS. Maria Olsson och Anna Marusell är ledamöter SIOS Kvinnokommitténs styrelse. 

   Konsultationsråd för polsk idrott utomlands  

Jerzy Walczak ersatte Teresa Sygnarek som medlem i Konsultationsrådet bildat av Föreningen ”Wspolnota 
Polska”. I Rådets möten deltar företrädare för Föreningen ”Wspolnota Polska”, Polska Olympiska 
Kommittén och företrädare för polska organisationer utomlands. De frågor som diskuteras inkluderar 
förberedelser för idrottsspel, sommar och vinter, och den sk. Lilla sejmen för polsk diaspora i världen. 
 

 

    Annan representation 

I flera år har deltagarna i Forum för polska medier utomlands rapporterat behovet av att bilda en 
journalistförening som skulle kunna tillgodose de polska diasporajournalisternas specifika behov. Polska 
Riksförbundet var huvudinitiativtagare till bildandet av Världsföreningen Polska Medier Utomlands 
tillsammans med en grupp entusiaster från Sverige, Australien, Irland, Schweiz, Storbritannien, Italien och 
USA. Ordförandes roll anförtroddes till Teresa Sygnarek, Polska Riksförbundets ordförande. Under 2020 
höll föreningen olika aktiviteter och Riksförbundets medlemmar Anna Paradowska, Grazyna Zalisz och 
Ewa Rivera deltar i arbeten i denna förening. 

Tadeusz Adam Pilat representerar SIOS i Stiftelsen Sveriges Nationaldag. Två gånger under året deltar han 
i styrelsesammanträden och i Sveriges nationaldagsfirande den 6 juni. 
Maria Olsson är ordförande i Stiftelsen ”Fundacja Polonia Gospodarcza Swiata” och hedersmedlem i   
”Fundacja Polska Innowacyjna”. 
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11.   FÖR RIKSFÖRBUNDETS BÄSTA 

 
Polska Riksförbundet i Sverige, både till följd av sitt medlemskap i Världs Polonia Rådet, Europeiska 
Unionen av Polska Samfunden och SIOS, samt tack vare ett aktivt engagemang i nationell, europeisk och 
global verksamhet har en bra position och ständigt ökande prestige.  
 
Genom dessa organisationer deltar Polska Riksförbundet i åtgärder riktade till statliga myndigheter i 
Sverige, Polen och i Europa som syftar till att skydda polska organisationernas rättigheter och därmed alla 
medlemsorganisationer i Riksförbundet, såväl som deras enskilda medlemmar. 
 
Året 2020 var exceptionellt svårt för både Polska Riksförbundet och dess lokala medlemsorga- 
nisationer, i likhet med de flesta föreningar i Sverige.  
I skrivande stund finns det tyvärr prognoser att året 2021 också kan vara svårt vad gäller virus-
spridningen.  
 

Svåra situationer kräver speciella solidaritetshandlingar och därför min vädjan till 
Riksförbundets alla organisationer:  
- använd sunt förnuft för att upprätthålla god hälsa och minska spridningen av viruset; 
- utveckla och tillämpa, där det är möjligt, nya digitala former för er verksamhet för att hålla 
kontakten med era medlemmar. 
 
 

Till alla de som under det gångna året har bidragit till utveckling av vår organisation och till de 
som varit hjälpsamma, visat oss god vilja och kamratskap, riktar jag å styrelsens vägnar ett 
hjärtligt tack. 
 
 
 
 
 

 

          Teresa Sygnarek 
              ordförande 

          Malmö, mars 2021 
 
 
 
 
 
 

           
 


