
Verksamhetsberättelse 2014 för Svensk-Polska Föreningen på Gotland  
 
Styrelsen för år 2014-1015:  
ordförande Maciej Onoszko och ledamöter:  Solveig Artsman, Zbigniew Jakubowski 
(kassör), Katarzyna Malachowska, Hardy Pettersson, Stefan Wramner, Milosz 
Furmanczyk och Eva Hallgren (supleant). 
Tommy Asplund  och Niclas Larsson uttsågs av styrelsen till revisorer 
Valberedning: Katarzyna Malachowska och Solveig Artsman. 
 
Föreningen har haft två styrelsemöten under året och arbetsgruppen bestående av Maciej, 
Solveig och Zbigge har haft löpande möten för det mesta per mail. 
 
Föreningen bjöd till flera intressanta möten. Film, music och föreläsningar har varit 
huvudpunkterna men också spontana segelbåtsbesök med mera.  
 
Här några programpunkter från 2014: 
 
*April: Årsmötet. Föreningen har instiftat en utmärkelsen Årets Polen-vän som ska 
utdelas varje år den 11 november. Till 2014 års Polen-vän valdes journalisten på Radio 
Gotland, Clary Winberg som lägger ner ett stort arbete med att dokumentera polska 
krigsflyktingars liv och öden. Många av de som kom till Gotland för att få vård vid 
krigssjukhuset i Lärbro var från Polen. Där ligger också föreningens säte. 
Clary Winbergs tänkvärda ord gav mycket att begrunda över … 
”Under andra världskriget tog Gotland emot drygt 10 000 flyktingar. Idag diskuterar vi 
om vi har möjlighet att ta emot tio ensamkommande flyktingbarn.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



*Maj: Artikeln i GA publiceras 3/5 

 
 
 
* Maj: Celebert besök, Tremastad polsk segelbåt, Zawisza Czarny i Visby med 
folkdansgroupp som uppträdde på Almedalsscenen.  

	  

 
 
 



*Augusti: ślepa Kura. Ett musik band med blinda musiker har besökt ön och gjort en 
spelning på restaurang Nunnan i Visby. 

 
*Oktober: Filmen Ida som handlar om en ung kvinnas liv och öden i 1980-talets Polen, 
har setts av en skara medlemmar tillsammans på Roxy Kulturförening I Visby. 
 
* Noveber: I anslutning till självständighetsfirandet den 11 november bjöds elever i från 
Hemse på södra Gotland. De berättade om sin studieresa till Polen med Auschwitz som 
huvudmålet och visade bilder.  De hoppades att fler elever skulle få samma möjlighet till 
att besöka vårt grannland. 
(http://bulletinen.org/wordpress/samfundet/gotlandsforeningen/fler-elever-bor-fa-resa-
till-polen/ ) 
 
* November: På Almedalsbiblioteket i Visby visades det en film om Polen i samarbetet 
med Polska Statens Turistbyrå i Stockholm  
 
*November: Sångerskan Vivian Buczek har besökt ön och get en koncert på Länsteatern. 
 
* Hela året: Kieślowskis världsberömda Dekalogen visades ca 1 gång i månaden, 
fortsätter även under våren 2015.  
 
 
Föreningen håller nu på att planera inför Hösten aktiviteter. Enligt planerna kommer det 
att bjudas både på musik, film och föreläsningar. Det planeras att bjuda in den nye polske 
ambassadören till Gotland.  


