Spotkanie z Konsulem RP, Panem Radomirem Wojciechowskim
Ersboda, lokal osiedlowy, 29 listopada, 2009-11-29, 14.15-16.00
(Obecni: Alexandra Mellerowicz, Magdalena Urbanowska-Mårdvall, Barbara
Strzelczyk, Ewa Porankiewicz, Ewa Mellerowicz, Iza Blaszczyk, Marta DerbaMaceluch, Joanna Porankiewicz-Asplund)

1. P. Konsul poinformował nas że jest możliwość zrzeszenia się z
Organizacją polonijną: Zrzesznie Organizacji Polonijnych.
2. Dyskusja o potrzebie powołania konsula honorowego. Padła
propozycja żeby konsulem została Joanna Porankiewicz-Asplund. Konsul honrowowy nie ma
żadnych ulg na prowadzenie działalności, musi pokryć wszystkie koszty łącznie z prowadzeniem
biura, wynajmem lokalu, podróżami. Obowiązki: promocja Polski, kultury polskiej, pomoc
konsularna. Np, Konsul honorowy szwedzki przejmuje funkcje konsula. Obecnie działalność
wymaga dużej niezależności finansowej i zawodowej.
3. P. Konsul pyta jakie są potrzeby Polaków.
4. P. Konsul zachęcił do zgłaszania małżeństw, urodzin, zgonów w celu zarejestrowania Polaków.
Dokumenty wysyła się do konsulatu, konsulat pomaga w tłumaczeniu. Dokumenty przekazuje się
do urzędu stanu cywilnego ostatniego zamieszkania w Polsce. Wnioski są dostepne poprzez Piasta.
Obowiazują opłaty za tłumaczenia. Można złożyć wniosek o paszport i o dokument urodzenia.
5. Krótko dyskutowano również sprawy opieki medycznej dla przyjezdnych z Polski. Polacy w
Szwecji mogą korzystać z opieki medycznej jeśli posiadają europejską kartę medyczną. Koszty
transportu nie są pokryte.
6. Dużo uwagi poświęcono sprawie ważności paszportów i obywatelstwa.
•
Jeśli ma się dłużej nieważny paszport, i chce się go założyć w Polsce, należy zgłosić
wniosek do wojewody o potwierdzenie obywatelstwa. Proces ten trwa ok 12 mies.
•
Polacy z paszportem w jedną strone na wyjazd do Izraela mogą odzyskać
obywatelstwo jeśli pojechał do Izraela, a jeśli nie pojechał do Izraela, zrzeczenie się
obywatelstwa uważa się za niebyłe i nadal są obywatelami.
•
Odzyskanie obywatelstwa umożliwia się dla tych co się zrzekli obywatelstwa.
Nadanie obywatelstwa jest trudniejsze, zabiera ok 3 lat, odzyskanie obywatelstw jest
szybsze.
7. P. Konsul poinformował nas o rodzaju działalności innych zwiazków Polaków w Szwecji przede
wszystkim w Sztokholmie i Goeteborgu.
8. Rozmowa na temat nowych inicjatyw Piasta na terenie Umeå np. inicjatywa zorganizowania z
pomoca konsulatu i Opery w Umeå koncertu Chopinowskiego lub wieczoru poezji polskiej. Jest
mozliwość aby zespół folklorystyczny „Bagatela” ze Sztokholmu przyjechał do Umeå.
Joana Porankiewicz-Asplund wspomniała że Umeåw roku 2014 będzie miastem kultury.
Pomyśleliśmy że może związek Piast mógłby przyczynić się do zorganizowania promocji roku
Chopenowskiego w Umeå przez:
• koncert muzyki Chopina,
• projekcję filmu „Pragnienie miłosci”
• koncert jazzowy muzyków grających Chopena w ramach festiwalu jazzowego
• Wystawę
Aktorki krakowski e, P.Nowotarska z córka, działające w Toronto i współpracujące z Jerzym
Braunem, mogłyby przyjechać ze sztuką o Chopenie. Spotkanie zakonczono około 16.00 i
rozpoczęły się Andrzejki. Dyskusje z P. Konsulem jeszcze się toczyły przy pysznych daniach.
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