
Sprawozdanie z działalności w roku 2006

W okresie sprawozdawczym w celu realizacji programu przyjętego na Walnym Zebraniu zarząd 
spotkał się piec razy. W dwoch przypadkach w posiedzeniach uczestniczyli również zaproszeni goście. 
W okresie konczacej sie kadencj doszlo rowniez do dwoch spotkan przewodniczacej Stowarzyszenia z 
Kjell Thelberg – dyrektorem Fritidsbyrån w gminie Umeå. 

W okresie swej kadencji Zarząd zorganizował:

„Dzien Polski” – W tym roku odbyl sie nad Nydalasjön w Umeå. W pracach przygotowawczych 
pomagla grupa studentow polskich. Odbyly sie gry i zabawy dla dzieci oraz ognisko z polska kielbasa. 
Wszyscy byli zadowoleni i długo będą wspominać te niezapomniane chwile. Serdeczne 
podziękowania kieruje dla studentow ktorzy przygotowali ognisko.

„Obiad Polski”- W Bottsmark´u nasze panie w ramach integracji zaprezentowaly kunszt polskiej 
kuchni. Obiad zlozony z dan polskich podano w Byggdegården dla grupy szwedzkiej wszystkim 
bardzo smakowalo.

„Akcja Pomoc do Polski”- Z inicjatywy Bogusi Johansson wiosna odbyla sie akcja wysylkowa 
pomocy dla osob potrzebujacych w Polsce. Byla to bardzo udana inicjatywa wszyscy do ktorych 
pomoc zostala skierowana nadeslali listy z podziekowaniem. Bardzo czesto byly to bardzo 
wzruszajace listy. 

„Prezentacja ”- W jesieni odbyly sie dwie prezentacje slajdow z Nowej Zelandi i Wloch prowadzone 
przez czlonkow naszego stowarzyszenia w lokalach SLU. 

Mikołajki” – to już tradycyjna impreza naszego Stowarzyszenia cieszaca sie duzym uznaniem ze 
strony zarówno rodzicow jak i dzieci. Wszyscy byli zachwyceni mikolajem ktory w tym roku 
specjalnie na ta okazja przylecial do nas z pod polskich Tatr przywozac bogate paczki z Polski.  

Ponadto na biezaco odbywaja sie raz w tygodniu zajecia sportowe dla dzieci/mlodziezy w Carlshöjd 
skolan.  Podjelismy rowniez pewne kroki w sprawie rozwiniecia dzialalnosci na rzecz najmlodszej 
poloni. Planujemy organizacje otwartego przedszkola dla dzieci polonijnych. Pani Joanna 
Porankiewicz zajmije sie ta sprawa. Stowarzyszenie wspolpracujac z PREI bralo rowniez udział w 
imprezach organizowanych przez PREI. 

Niestety nie udało nam się zorganizować wycieczki do parku narodowego w Tavellsjön jak rowniez 
wystawy w bibloitece miejskiej. Nie doszło również do opracowania strony domowej Stowarzyszenia. 
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W okresie  sprawozdawczym skupialiśmy  się  przede  wszystkim  na  działalności  na  rzecz  naszych 
dzieci i młodzieży. Niewątpliwie udział tutejszej Polonii w naszych imprezach mógłby być liczniejszy, 
ale z drugiej strony cieszymy się z tego iż ich uczestnikami obok Polaków z Umeå byli też rodacy z 
Skellefteå, Lycksele oraz innych narodowosci.

Największym niedomogiem w naszej działalności była bardzo mała aktywność większości  członków 
Stowarzyszenia. Glowna przyczyna tego stanu rzeczy było słabe zainteresowanie członków pracą na 
rzecz innych.

Należy  podkreślić  ze  ofiarność  członków  Zarządu  była  doceniana  przez  pozostałych  członków 
Stowarzyszenia.  W  tym  miejscu  pragnę  serdecznie  podziękować  wszystkim  osobom,  które 
szczególnie ofiarnie włączały się w organizację naszych imprez. 

Dobrze „rządziliśmy się” pieniędzmi. Mimo wielu imprez saldo w kasie jest dodatnie zostalo rowniez 
wyslane podanie o pomoc finansowa dla zwiazku na rok 2007 do urzedu gminy Umeå. Mam nadzieję, 
że przy większej mobilizacji potrafimy zrobić więcej. Nowo wybranemu Zarządowi życzę większych 
sukcesów i większej satysfakcji z pełnienia swych funkcji.

Umeå 2007.03.10
   Za Zarzad 
Edyta Sundqvist
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