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JUBILEUSZ 70-LECIA
PRZYBYCIA 
POLSKICH MARYNARZY
DO MARIEFRED

PROGRAM 
"DNIA POLSKIEGO" 

w MARIEFRED, 
29 MAJA 2010 ROKU



Program „Dnia Polskiego” w 
10.00-11.00    Ceremonia w Marielund.

10.30-12.00    Zabawy prowadzone przez harcerzy z 
Niezale¿nego Hufca ”LS-Kaszuby” /                       
Park Zamkowy Lottenlund / Mariefred.

11.30-12.00    Ceremonia na cmentarzu w Mariefred.

12.00-15.00    Orkiestra Gwardii Narodowej œwiêtuje 
70-lecie powstania formacji:                       
przemarsz przez miasto, wystep na 
Rynku, informacja nt. dzialalnosci.

12.30-13.00    Uroczystoœæ otwarcia „Dnia Polskiego” 
na Rynku przed Ratuszem.

13.00-15.00    Degustacja polskich potraw / Rynek.

13.00-15.00    Wystêpy zespo³ów folklorystycznych, 
grup tanecznych i baletowych:                       
„Piastowie” (Sztokholm), „Malwa ” 
(Norrköping), Vasadansarna (Strängnäs), 
André Ekelbergs balettskola / Rynek.

12.00-15.00    Stoiska informacyjne Polskiej Organizacji 
Turystycznej, Polferries, Olsztynka – 
miasta partnerskiego Gminy Strängnäs / 
Rynek.

14.00-14.30    Otwarcie wystawy zbiorów W³adys³awa 
S³omy, marynarza „ORP Ryœ”-
Biblioteka Miejska / Mariefred.

14.00-14.45     Bieg Sztafetowy (zespo³y 8-osobowe) 
organizowany przez IFK Mariefred                         
(udzia³ dla polskich sztafet bezp³atny - 
zg³oszenia -  www.ifkmariefred.se – do 
21maja) / Mariefred. 

14.30-16.00    Zabawy prowadzone przez harcerzy z 
Niezale¿nego Hufca ”LS-Kaszuby” /                       
Park Zamkowy Lottenlund / Mariefred.

14.30-16.45    Pokaz filmu w re¿yserii Johana 
Pieniowskiego i Fredrika 
Dahlströma  oraz seminarium 
dyskusyjne pt. „Polska – Szwecja - 
wspólna historia, bliskie s¹siedztwo” 
/Sala Parafialna/ Mariefred.

15.45-17.45    Mecz pi³ki no¿nej Polonia Falcons – 
IFK Mariefred / Mariefred

17.00-19.00   Koncert chopinowski w wykonaniu 
Patrika Jablonskiego / Zamek 
Gripsholm / Mariefred

W tym roku mija 70. rocznica przybycia do ma³ego miasteczka Mariefred, polskich 
marynarzy na trzech okrêtach podwodnych ORP „Sêp”, ORP ”Ryœ”, ORP „¯bik”. 
£odziami przyby³o oko³o 170 polskich marynarzy.

Po ciê¿kich walkach z niemieckim si³ami morskimi i lotniczymi przybyli do Szwecji, 
gdzie zostali internowani we wrzesniu 1939 roku.

Polskie okrety wojenne najpierw stacjonowaly w Vaxholm, ale po niemieckim ataku na 
Danie i Norwegie w kwietniu 1940 r., rzad szwedzki postanowil, ze flotylla zostanie 
przemieszczona w okolice jeziora Mälaren.

Dla mieszkanców Mariefred internowania byly wstrzasajacym wydarzeniem. 
Mieszkancy Mariefred otworzyli swoje domy dla bezdomnych marynarzy i przyjêli ich 
do swoich serc. Zosta³y nawi¹zane przyjacielskie kontakty.

Jesieni¹ 1945 r., gdy zakoñczy³ siê okres internowania, po³owa Polaków zdecydowa³a 
siê na pozostanie w Szwecji. Wielu z nich osiedli³o siê w Mariefred, o¿enili siê ze 
Szwedkami i za³o¿yli rodziny. Wiêkszoœæ polskich marynarzy, którzy przybyli do 
Mariefred odesz³a ju¿ od nas, ale pozosta³y ich dzieci, wnuki i prawnuki.

Epizod ten z czasów II wojny swiatowej przyczynil sie do tego, ze dzis setki Szwedów 
sa potomkami polskich zolnierzy.

To dla zachowania pamiêci o nich - dla przysz³ych pokoleñ - organizujemy  „Dzieñ 
Polski" w Mariefred.

Mariefred 29 maja 2010 roku




