
Spotkanie z Konsulem RP
Umeå, 17.06.2008, godzina 18.20

Udzial wzieli:
Konsul RP, Pan Radomir Wojciechowski
Zarzad Piasta w skladzie: Katarzyna Wolanik Boström (KW)– Przewodniczaca
Joanna Porankiewicz (JP)– Vice przewodniczaca
Aga Smarkus (AS)
Ewa Mellerowicz (EM)
Oraz czlonkowie Piasta

Punkty zebrania:
1. Powitanie i otwarcie zebrania, 18.15, (KW)
2. Przedstawienie dzialalnosci Piasta i pokaz zdjec z ostatnich imprez (JP)
3. Wreczenie dyplomu i nadanie honorowego czlonkowstwa Piasta Pani Genowefie Pawlik – 

bylej Przewodniczacej zwiazku.
4. Prezentacja obecnych
5. Informacje od Konsula:

a. Mozliwosc oraganizowania spotkan z Konsulem w przyszlosci
b. Informacje dla Polonii znajduja sie na nastepujacych witrynach internetowych:  

i. Konsulatu, 
ii. www.poloniainfo.se

iii. www.plmagazyn.com
iv. Konsul zachecal do przylaczenia sie Piasta do organizacji: Zrzeszenie 

Organizacji Polonijnych w Szwecji
Mozliwosc otrzymania informacji m. i. o biezacych imprezach polonijnych, obozach i 
koloniach dla dzieci w Polsce,  konkursach, zawodach, dotacji na dzialalnosc (formy na 
wnioski sa na internecie) itp.

c. Konsul obiecal wspomoc finansowo nastepujace formy naszej dzialalnosci (za 
podaniem planu jednorazowo):

- nagrody dla dzieci
- Mikolajki
- Ksiazki dla dzieci do nauki polskiego
- Festyny sportowe i konkursy
- Polskie przedszkole

d. Konsul zainteresowany jest nasza dzialalnoscia,
e. Konsul  poszukuje kandydatow na Konsula Honorowego w polnocnej Szwecji
f. Konsul  poszujuje sladow historycznych zwiazanych z Polska na naszym terenie
g. Nauczyciele polskiego maja prawo do szkolenia i pomocy w nabyciu ksiazek i 

pomocy w nauczaniu
h. Informacje o nowych przepisach wydawania paszportow
i. Informacje o udzielaniu slubow cywilnych przez Konsula
j. Piast bedzie informowany o biezacych sprawach prze wciagniecie Przewodniczacej i 

vice przewodniczacej na liste wysylkowa
k. Konsul przekazal wiece przewodniczacej Piasta duza ilosc ulotek, albumow, 

folderow i materialow informacyjnych o Polsce ktore mozemy wykorzystac do 
szerzenia informacji o naszym kraju wsrod mieszkancow Umeå

6. Czesc nieoficjalna, kawa i ciasto
7. Zakonczenie zebrania 21.45
8. Konsul odwiedza grob Mikolaja Gladzkiego w Umeå. 


