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W żłobie leży, któż pobieży
Kolędować Małemu

Jezusowi Chrystusowi
Dziś nam narodzonemu.

Pastuszkowie przybywajcie,
Jemu wdzięcznie przygrywajcie

Jako Panu naszemu. 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 
składamy wszystkim Rodakom serdeczne życzenia 

„Wesołych Świąt i do siego Roku!”
Zarząd Zjednoczenia Polskiego w Jönköping

Wywiad Marcina Koniecznego 
z O. Rafałem Milerem OFM Conv, 
proboszczem parafii rzymsko-
katolickiej w Jönköping, w Szwecji. 
18 listopada 2012 

Marcin Konieczny: Gościmy w parafii 
pw. św. Franciszka z Asyżu u Ojca 
proboszcza Rafała Milera, 
franciszkanina. Na wstępie chciałbym 
podziękować za przyjęcie zaproszenia na 
tenże wywiad i pogratulować funkcji 
proboszcza. Proszę przyjąć od nas 
serdeczne życzenia.
O. Rafał Miler: Dziękuję!

Proszę powiedzieć kilka słów o sobie.
Mam 35 lat. Urodziłem się w Gdańsku. 
Moje życie od początku było związane z 

Trójmiastem, bo mieszkałem tuż przy 
Sopocie, natomiast szkołę kończyłem w 
Gdyni. Tam poznałem Franciszkanów, do 
których wstąpiłem mając 19 lat. I to właśnie 
wtedy moje życie się zmieniło. Najpierw 
rok nowicjatu, przygotowania, potem studia 
w Łodzi i przyjęcie święceń kapłańskich. 
Potem znowu wróciłem do Gdyni gdzie rok 
pracowałem na Wzgórzu św. Maksymiliana 
– naszej parafii franciszkańskiej. Stamtąd 
po roku pracy zostałem oddelegowany do 
Szwecji, do Jönköping. Było to w 2004, 
dokładnie 14 września, w święto 
podwyższenia Krzyża, pamiętam 
doskonale.

Dlaczego akurat zakon św. Franciszka?
No to jest pytanie „misterium”, które sam 
sobie często zadaje. Jest trochę w tym 
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jakiejś tajemnicy, ale również znaków, 
które staram się odczytać na swojej drodze. 
Takim pierwszym znakiem było to, że 
uczyłem się w dość dobrym liceum w 
Gdyni, do którego ciężko było się dostać. 
Tak sobie pomyślałem… ja taki człowiek, 
nie aż tak bardzo uczony, jednak dostałem 
się do tego liceum. Może jest w tym jakiś 
palec Boży? W tym liceum nauczali religii 
OO. Franciszkanie. Właśnie ten zakon 
przyjąłem jako znak. Aczkolwiek na 
początku myślałem o księżach 
diecezjalnych. Potem pod wpływem lektury 
św. Jana od Krzyża, byli OO. Karmelici. 
Ale stwierdziłem, że Pan Bóg kieruje tutaj 
w bardzo konkretny sposób i będą to 
właśnie Ojcowie Franciszkanie, którzy 
zachęcili mnie dobrym przykładem. Tak też 
wstąpiłem do tego zakonu.

Czy życie zakonne, tu w Szwecji, różni 
się zasadniczo od tego w Polsce?
Życie zakonne aż tak bardzo się nie różni. 
Natomiast praca misyjna, praca tu w parafii 
jest na pewno dużo inna.

Dochodzimy do takiego pytania: Czy 
Szwecja to rzeczywiście kraj misyjny? 
Nie zaprzeczę, ani nie potwierdzę, 
ponieważ w sensie ścisłym nie jest to kraj 
misyjny taki jak kraje Afryki albo Azji, 
gdzie w zasadzie nie ma chrześcijan. Tam 
dopiero wchodzi chrześcijaństwo i stawia 
pierwsze kroki. Szwecja natomiast jest od 
wielu wieków chrześcijańska, ale katolicy 
są tu mniejszością. Jest nas około jeden, 
dwóch procent. Tak nieoficjalnie to w tym 
sensie możemy mówić, że jest to kraj 
misyjny, gdyż Katolicy dopiero się tu 
rozwijają.

Proszę mi powiedzieć jakie wspólnoty 
chrześcijan modlą się w tutejszej parafii? 
Pytam, bo wielokroć spotkałem się tu z 
różnymi grupami, którzy modlili się w 
tutejszej świątyni, a nie są to Katolicy. 
Owszem, użyczamy kościoła niektórym 
grupom niekatolickim. W tej chwili jest to, 
o ile się nie mylę, jedna jedyna grupa 
luteran z Węgier. Kiedyś byli jeszcze 
prawosławni. Natomiast jest obecnie dużo 
grup katolickich, które odprawiają liturgię 
w innym rycie niż łaciński. Przede 
wszystkim chaldejczycy z Iraku. Oni w 

swoim rycie odprawiają co sobotę o 17.00. 
Niekiedy również Maronici mają swoje 
nabożeństwo. Są to dwa różne ryty. 
Również jest tzw. ryt „geez”, głównie dla 
mieszkańców z Erytreii, których jest tutaj 
sporo. Do Erytreańczyków ksiądz 
przyjeżdża raz na pół roku.

Wiem, że są pewne miejscowości w 
granicach tutejszej parafii gdzie 
dojeżdżacie i są odprawiane Msze św. 
niedzielne. Szczególnie chodzi mi tutaj o 
Eksjö gdzie znakomita większość to 
Polacy. Czy planowana jest tam zmiana 
odprawianej mszy z języka szwedzkiego 
na polski?
Była taka myśl swego czasu i jest wciąż 
aktualna. Zobaczymy, bo to musi być też 
jakaś poważniejsza inicjatywa ze strony 
uczestników tej Mszy. Ja bym nie widział 
jakichś większych problemów, aby 
przetestować takie rozwiązanie.

Powiem szczerze, że dla mnie akurat te 
Msze w Eksjo, na terenie cmentarza, 
mają swój niepowtarzalny klimat. Coś z 
mistycyzmu starochrześcijańskiego: 
spotykanie się w katakumbach w bardzo 
nielicznym gronie. Czy Ojciec odczuwa 
to samo?
Troszkę tak, muszę przyznać. Zwłaszcza w 
porównaniu z sytuacją w Polsce, gdzie na 
Msze przychodzi się w zasadzie masowo. 
Rzeczywiście, gdy przychodzi 15. osób, tak 
jak w Eksjo, to jest to coś z ducha 
„misyjno-katakumbowego”.

Tuż za oknem widzimy początek prac 
budowlanych. Proszę mi powiedzieć co to 
za inwestycja i jakie są planowane jej 
koszty? W jaki sposób parafianie 
mogliby pomóc?
To co widzimy za oknem to rozpoczęta pod 
koniec października budowa, która była już 
od dłuższego czasu planowana i 
przygotowywana. Mniej więcej od 2 czy 3 
lat. Zostaną zbudowane 3 nowe sale 
parafialne, służące do katechezy oraz 
spotkań. Obecna sala św. Pawła i św. 
Franciszka zostaną połączone. Zostanie też 
zbudowana zakrystia. Gdy patrzymy na 
ołtarz od strony wejścia to zakrystia będzie 
po lewej stronie, a po prawej zostanie 
zbudowany rodzaj magazynu. Całość 



inwestycji planowana jest na 5,2 mln koron 
[szwedzkich]. Mam nadzieję, że uda nam 
się zmieścić w tej kwocie. Natomiast znając 
życie, będzie ona troszeczkę wyższa, 
ponieważ już po rozpoczęciu okazało się, 
że pewne rzeczy chcielibyśmy przy okazji, 
że tak powiem, zamontować i pozmieniać. 
Dodatkowo trzeba kupić meble do nowych 
salek itd. Prawdopodobnie nie starczy nam 
pieniędzy i dlatego będziemy prosić i już 
prosimy wszystkich parafian o dobrowolną 
składkę. Jeżeli każdy wpłaciłby nawet te 
100 koron, to można by zyskać bardzo dużą 
kwotę. Zarówno na stronie naszej parafii 
jak i w gmachu na tablicy ogłoszeń są 
przekazy, które można wypełnić i złożyć 
ofiarę. Jest tam dopisek „utbyggnad” czyli 
dobudówka.[od red.: konta na ten cel  
PlusGirokonto 468714-1 
lub bankgiro 5835-8946]

Dziękuję. Posługa ministrancka bardzo 
urozmaica i ubogaca Eucharystię. Jakieś 
słowo zachęty do młodych ludzi by 
podjęli tą posługę?
Zachęcam jak najbardziej, ponieważ jest to 
sposób zaangażowania się w Mszę św. 
Eucharystia jest naszym wspólnym 
dziełem. Dziełem Kościoła czyli 
wszystkich ludzi którzy w niej uczestniczą. 
Chciałem może przy tej okazji nie tylko 
zachęcić, ale również podziękować tym 
osobom, które już angażują się w 
ubogacenie tej liturgii, zwłaszcza jeśli 
chodzi o grę na organach, czy czytanie 
podczas Mszy św. Czytanie, proklamacja 
Słowa Bożego to bardzo ważna funkcja. 
Zachęcam nie tylko młodych chłopaków, 
ale również wszystkich dorosłych do 
aktywnego uczestnictwa podczas 
Eucharystii.

Uczestnictwo w np. w chórze, prawda?
Jak najbardziej. Jeżeli jest taka potrzeba i są 
osoby chętne to można pomyśleć nad 
stworzeniem chóru.

Proszę Ojcze powiedzieć, jaki pierwsze 
kroki powinien zrobić katolik 
przyjeżdżający do Szwecji na dłużej i 
chcący przynależeć do tutejszej parafii?
Przede wszystkich skontaktować się z nami 
czyli z proboszczem lub księżmi tu 

pracującymi, bądź z panią Iwoną z 
sekretariatu w celu zapoznania się z parafią. 
Każda parafia ma swoje zwyczaje, tradycje, 
inne godziny odprawiania mszy. Są też 
pewne różnice między Polską a Szwecją. 
Zwłaszcza jeśli chodzi o finansowanie 
parafii, czyli jest ten system procentowego 
podatku oraz umieszczenie swojego 
nazwiska w rejestrze. I z tymi wszystkimi 
regułami trzeba się po prostu zapoznać.

Dalsza część tekstu dostępna 
na stronie www.pzj.se. Znajdziemy w nim 
odpowiedzi na pytania: 
Jak można stracić prawo do sakramentów? 
W czym może przejawiać się patriotyzm?
Dowiemy się też o spostrzeżeniach z 
odbytej pielgrzymki O. Rafała do Ziemi 
Świętej. 

* * * * * * * * * * * *

Jak podaje Statistiska 
centralbyrån (SCB) Polacy z liczbą 
72851 osób stali się trzecią grupą 
cudzoziemską w Królestwie 
Szwecji. Pierwsze miejsce zajmują 
Finowie (166 tysięcy), a drugie 
Irakijczycy, których jest ponad 125 
tysięcy.
Kobiety stanowią większość wśród 
naszych rodaków (jest ich 58,6 %). 
Średniostatystyczny wiek Polki to 
45 lat, a mężczyzny polskiego 
pochodzenia to 39 lat. Co trzeci 
Polak zamieszkuje w Sztokholmie 
(jest ich tam prawie 27 tys.).

http://www.pzj.se/


Wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom utworzyliśmy stronę internetową 

o adresie www.pzj.se. Umieszczamy tam na bieżąco informacje przede wszystkim dotyczące 

naszego Zjednoczenia, ale też Polonii w Szwecji. To ważne narzędzie, które usprawnia nam 

funkcjonowanie i kontakt z rodakami. Cieszy nas popularność witryny. Systematycznie rośnie 

liczba odwiedzin. W listopadzie padł kolejny rekord 1260. odwiedzin co oznacza, że dziennie 

odwiedza nas średnio ponad 42. osoby. Jak pokazuje poniższa tabela, w okresie wakacyjnym 

ubywa oglądających, ale to chyba dobrze. Lepiej przebywać nad wodą niż przed komputerem, 

prawda?

Lista religijnych świąt na pierwszą połowę 2013 r.

Nazwa Data
Objawienie Pańskie (Trzech Króli) 6 stycznia (Niedziela)
Tłusty czwartek 7 Lutego (Czwartek)
Ostatnia sobota karnawału 9 Lutego (Sobota)
Ostatki 12 Lutego (Wtorek)
Popielec 13 Lutego (Środa)
Niedziela Palmowa 24 Marca (Niedziela)
Wielki Czwartek 28 Marca (Czwartek)
Wielki Piątek 29 Marca (Piątek)
Wielka Sobota 30 Marca (Sobota)
Wielkanoc 31 Marca (Niedziela)
Poniedziałek Wielkanocny 1 Kwietnia (Poniedziałek)
Święto Bożego Miłosierdzia 7 Kwietnia (Niedziela)
Wniebowstąpienie 12 Maja (Niedziela)
Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki) 19 Maja (Niedziela)
Boże Ciało 30 Maja (Czwartek)
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Podróż na Syberię

W czerwcu tego roku Marcin Konieczny, prezes naszego Zjednoczenia, 

podróżował po Syberii. Pierwszym jego celem była wizyta w parafii rzymsko-katolickiej 

prowadzonej przez polskiego kapłana z zakonu Misjonarzy Klaretynów O. Tadeusza Szyjkę 

w Krasnojarsku (Rosja). Prezes przekazał na ręce proboszcza naszą darowiznę na cele 

charytatywne Polonii w Krasnojarsku. 

Na zdjęciu od lewej: Marcin Konieczny, O. Tadeusz Szyjka.
W tle nowo wybudowany kościół m.in. z darowizn, Krasnojarsk.

Krasnojarsk 17.06.2012

Pokwitowanie

Parafia Św. Rodziny w Krasnojarsku otrzymała darowiznę w kwocie 4532 koron 

szwedzkich na cele charytatywne Polonii w Krasnojarsku. Serdecznie dziękuję za okazaną 

pomoc i życzę dużo zdrowia i błogosławieństwa.

Proboszcz parafii Św. Rodziny w Krasnojarsku

o. Tadeusz Szyjka CMF



Podsumowanie 2012 roku

5 luty 2012 -  Walne Zebranie Członków wybrało grono dziewięciu osób, które na najbliższe 
dwa lata przejęły odpowiedzialność za stowarzyszenie. 

26 luty 2012 - ukonstytuował się Zarząd Zjednoczenia Polskiego w Jönköping 

31 marca 2012 - start witryny internetowej www.PZJ.se

1 kwiecień  2012 - w Niedzielę Palmową, odbyła się polska Msza Święta celebrowana przez 
O. Piotra Zacharewicza OFM Conv. Tuż po niej zebraliśmy się przy tradycyjnej kawie i 
ciastku. Frekwencja była wysoka. Można śmiało powiedzieć, że wśród przybyłych 
zobaczyliśmy trzy pokolenia Polaków. 

9 kwiecień 2012 - Jedenastu Polaków otrzymało Sakrament Bierzmowania 
Na tę specjalną okazję przyjechał biskup Anders Arborelius ocd. Na stronie internetowej 
Braci Franciszkanów www.grabroderna.vel.pl można zobaczyć zdjęcia z tej uroczystości. 

20 kwiecień 2012 - Strona internetowa rozrasta  się rownież multimedialnie. Zainstowaliśmuy 
zakładkę poświęconą wyłącznie patriotycznym akcentom. Jest tam m.in. Hymnu Polski – 
Mazurek Dąbrowskiego.

2 maja 2012 - Dzień Polonii i Polaków za Granicą
Święto  ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dowód uznania dla Polonii za 
ich dorobek i wkład w odzyskaniu przez Polskę niepodległości, w celu potwierdzenia więzi z 
ojczyzną i jedności wszystkich Polaków na świecie.

6 maja  2012 - – Msza Św. po polsku, a tuż po niej wspólna ”fika”.

6 maja 2012 –  Z uwagi na niską frekwencję nie odbył się planowany na ten dzień turniej 
szachowy. Mimo to rozegrano kilka szybkich partii. 

2 czerwca 2012 - Dzień Dziecka w Stadsparku. Z tej okazji spotkaliśmy się z najmłodszymi 
na świeżym powietrzu. 

3 czerwca 2012 - przeprowadziliśmy zbiórkę pieniędzy wśród członków Zjednoczenia 
Polskiego na rzecz Polonii z okolic Krasnojarska i Irkucka w Rosji. Zebrana kwota to 1320 
koron szwedzkich. Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy!
 
24 czerwca 2012 - Wyjatkowa Msza św. prymicyjna.
Została ona odprawiana przez nowo wyświęconego kapłana O. Łukasza Śliwińskiego. Jest 
wielce prawdopodobne ze o. Łukasz będzie skierowany w niedalekiej przyszłosci do naszej 
parafii. 

2 września  2012 -  -Msza św. po polsku w kościele OO. Franciszkanów.

2 września  2012 -  Pani Zofia Świtalska, prezes Rodziny Katyńskiej z Wrocławia, 
uczestniczyła w polskiej Mszy świętej  celebrowanej przez O. Piotra Zacharewicza OFM 
Conv. Później była gościem roboczego zebrania Zarządu Zjednoczenia Polskiego w 
Jönköping. Na spotkaniu zostały wymienione doświadczenia z prowadzenia obu organizacji 
oraz plany ich rozwoju na najbliższe miesiące.

2 września 2012, podczas uroczystej Mszy świętej wspólnota katolików powitała O. Rafała 
Milera w nowej funkcji proboszcza parafii pw. św. Franciszka w Jönköping.



29 września  2012 - Zebranie Zarządu Kongresu Polaków w Szwecji. Zarząd składa się z 
Prezydium Kongresu i przedstawicieli Zarządów wszystkich organizacji członkowskich. 
Zjednoczenie Polskie z Jönköping było reprezentowane przez prezesa Marcina Koniecznego.
W pierwszej części zebrania uczestniczył Ambasador RP w Sztokholmie pan Adam 
Hałaciński i Kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP pani Barbara Sośnicka, która 
w sierpniu rozpoczęła swą misję w Sztokholmie.
Spotkanie miało charakter roboczy i związane było z sytuacją po IV Zjeździe Polonii i 
Polaków z Zagranicy, oraz zmianami związanymi z przeniesieniem dyspozycji funduszy na 
opiekę nad Polonią z Senatu do MSZ. 

7 października  2012 - Niedzielna Msza św. po polsku w kościele rzymsko-katolickim OO. 
Franciszkanów. Tuż po niej członkowie i sympatycy „Polska Föreningen” w luźnej 
atmosferze, przy kawie i ciastku, mogli wysłuchać relacji z dwutygodniowej podróży po 
Rosji. Prelegentem był p. Marcin Konieczny. W jej trakcie odbyło się losowanie nagród 
rzeczowych – płyt CD z muzyką instrumentalną zespołu młodzieżowego „The Heliosis  
Orchestra” z Krasnojarska. 

4 listopada 2012 - Msza św. w języku polskim, a później przedstawiciele naszego 
Zjednoczenia złożyli kwiaty i znicze przed pomnikiem upamiętniającym zmarłych Polaków 
na tej ziemi. Pomnik znajduje się na cmentarzu Skogskyrkogården (Norrahammarsvägen, 
Jönkoping). 

4 listopada  2012 - odbyło się tradycyjne spotkanie Polaków i przyjaciół Polska Föreningen – 
naszego stowarzyszenia. W jego trakcie został zorganizowany konkurs rysunkowy dla dzieci 
o tematyce patriotycznej. Zdobywcami ex aequo pierwszego miejsca w konkursie 
plastycznym pt. „Dzień Niepodległości 1918″ zostali: Victoria Hällstorp i Karol Możdżynski. 

24 listopada 2012 - zorganizowaliśmy tradycyjne andrzejki. Było nas 55. osób dorosłych i 
spora liczba dzieci. Bawiliśmy się przy tradycyjnej polskiej muzyce. Organizowaliśmy 
konkursy z nagrodami dla dzieci jak i dorosłych. W przerwie między tańcami 
rozkoszowaliśmy się potrawami i wypiekami, które zostały przyniesione przez uczestników 
zabawy. 

2. grudnia 2012– polska Msza św., polska ”fika” i mikołajki dla dzieci. Publikacja Biuletynu.

* * *
Wszelkich informacji dotyczących Zjednoczenia udzielają:
prezes Marcin ,  tel.  076-2667836.
skarbnik Zofia,   tel.  073-617 9898

INFORMACJE O OPŁATACH CZŁONKOWSKICH:
Roczna składka członkowska wynosi 100 kr od osoby.
Roczna składka rodzinna wynosi 200 kr  ( niezależnie od ilości członków 
rodziny). Składki można regulować u skarbnika Zofia Sawionek na każdym 
spotkaniu przy kawie lub przez wpłatę na bankgiro 5533-3207 (podając na 
blankiecie swoje imię i nazwisko oraz jaki rok obejmuje wpłata )

skarbnik:  Zofia Sawionek  /mob. 073-617 98 98/



       SPOTKANIA CZŁONKÓW ZJEDNOCZENIA POLSKIEGO W JÖNKÖPING   _     
Msze Święte w języku polskim, odbywają się o godz. 10:00. w każdą pierwszą niedzielę 
miesiąca, (za wyjątkiem lipca i sierpnia). 
Spotkania odbywają się o godz. 11.00 przy kawie i wypiekach przygotowanych przez naszych 
członków. Miejsce spotkania sala św. KLARY przy parafii św. Franciszka.

REGULAMIN DYŻURÓW W KUCHNI
1. Na nasze comiesięczne spotkania przy kawie każdy z nas zobowiązany jest upiec lub kupić 40 

kawałków ciasta (patrz lista dyżurów pieczenia ciast).

2. Zarząd Zjednoczenia odpowiedzialny jest za zakup kawy, herbaty, soku.

3. Na każdą niedzielę wybrano 5 dyżurnych (członków Zjednoczenia),  którzy odpowiadają  za 
upieczenie  ciasta,  nakrycie  do  stołu,  przygotowanie  kawy,  herbaty  i  soku  oraz  dwóch 
dyżurnych (członków Zarządu) do pomocy (patrz lista).

4. Dyżurni powinni stawić się w kuchni najpóźniej o godz. 9.30 a po zakończeniu spotkania umyć 
naczynia oraz posprzątać salę i kuchnię.

W razie potrzeby zmiany terminu dyżuru prosimy kontaktować się z p. Lilianą Kovac 036-140823. 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ  
ORAZ LISTA DYŻURÓW W KUCHNI I PIECZENIA CIAST

DATA DYŻURNI 

6 styczeń
2013

Dybicz Bogumila i Andrzej,Filipowicz Katarzyna.
Flejmer Veronika i Krzysztof. 

3 luty 
2013

Flisiak Bozena i Tomasz,Grabowska Helena.
Graniczka Anna i Leszek. 

3 marzec 
2013

Haderberg Krystyna i Tomas.
Jesionowski Alicja i Grzegorz, Hällstorp Wioletta. 

1 kwiecień 2013
śniadanie 

wielkanocne

Kaminska Dorota i Grzegorz, Isacsson Maria.
Kulig Lidia i Josef. 

7 kwiecień
2013

Klisowska Mariola i Lukasz, Kovac Marijan.
Larsson Lars-Olof i Stork Jadwiga. 

5 maj
2013

Lönoff Maria i Leif, Lind Teresa.
Michalek Ewelina i Majdanski Mirosław. 

2 czerwiec
2013

Malko Lucia i Gregor.
Lundstedt Zofia, Madejska Maria, Majerska Wanda. 



Informacje statystyczne o Jönköpings kommun

Jönköping jest dziesiąta co do wielkosci gmina Szwecji i  powieksza się średnio o 1000 mieszkańców 
rocznie. Istnieje tu zróżnicowany rynek pracy w liczbie 500 branż. Jest ważnym węzłem komunikacyjnym i 
wiadącym centrum logistyki (zwanym Logpoint), ktory wzrasta wzdluż autostrady E4 we wspolpracy z 
powiatem Vaggerryd. W promieniu 350 km zamieszkuje tu 2/3 ludnosci Szwecji.

Ilosc mieszkancow w 
poszczegolnych 
czesciach gminy:

2005 2010 2011

Jönköping 55 303 59 163 59 781
Huskvarna 21 454 22 558 22 677
Gränna 3 959 4 007 4 039
Visingsö 764 738 736
Skärstad-Ölmstad 4 539 4 755 4 775
Lekeryd 2 662 2 798 2 818
Tenhult 4 741 4 891 4 905
Barnarp 3 240 3 438 3 461
Norrahammar-Hovslätt 8 867 9 100 9 126
Månsarp-Taberg 4 550 4 739 4 754
Bankeryd 8 492 8 892 8 958
Norra Mo  2 394 2 303 2 275
Razem Jönköpings kommun 120 965 127 382 128305

Podzial wiekowy 2005 2010 2011

  0- 5 7 952 9 288 9 543
  6-15 15 009 13 648 13 640
16-20 8 160 9 357 9 093
21-64 68 588 71 996 72 505
65-79 14 485 16 076 16 545
80-w    6 771 7 017 6 979

Najwieksi pracodawcy w komunie 2011
(ilosc osob zatrudnionych) Kobiety Mezczyzni Razem
Jönköpings kommun 8 335 2 160 10 495
Jönköpings läns landsting 4 020 1 040 5 060
Husqvarna AB 445 1 290 1 735
IKEA 345 435 780
Högskolan 445 325 770
Statens Jordbruksverk 445 265 710
SAAB-koncernen 95 560 655
Arla Foods 135 385 520
Polisen i Jönköping 150 335 485
Posten 120 310 430
Fläkt Woods AB 55 340 395
KABE 70 320 390
TeliaSonera Sverige AB 155 225 380

  PRZEMYSL I HANDEL 
Ilosc zatrudnionych w poszczegolnych 
sektorach

2010

Ludnosc zatrudniona w dzien powyzej 16-roku zycia Antal %
Rolnictwo, lesnictwo, rybolostwo  727 1,2
Produkcja i wydobycie 8 889 14,3
Energia i srodowisko  428 0,7
Bydownictwo 3 423 5,5
Handel 8 667 14,0
Transport i magazynowanie 4 296 6,9
Hotele i restauracje 2 013 3,3
Informacja i komunikacja 1 678 2,7
Instytucje kredytowe i firmy ubezp.  692 1,1
Obsluga nieruchomosci  860 1,4
Uslugi dla firm 5 466 8,8
Wladzed cywilne i obronne 3 983 6,4
Wyksztalcenie 6 391 10,3
Zdrowie i opieka spoleczna 11 513 18,6
Prywatne i kulturalne uslugi 2 438 3,9
Sektor nieznany  525 0,9
Razem  61 989 100

ŹRÓDŁO: STADSKONTORET, Utredningsenheten,
opracowane przez K.  Mozdzynska

DOCHODY
Sredni dochod na mieszkanca 
rocznie 2010, tkr

Kobiety Mezczyzni Razem

Zsumowane dochody osob pozwyzej

 20-go roku zycia plus bezdochodowi

205,4 285,3 244,5



Bądź aktywny! 

Działalność na rzecz Zjednoczenia i  
naszej polskiej społeczności może dać  
wiele satysfakcji. Zależy to tylko od nas.
Kierujemy apel do nowoprzybyłych  
Polaków o aktywny udział w 
stowarzyszeniu. 

Poniżej ankieta członkowska

-----------------------------------------------

Jönköping dnia ................................
Zarząd Zjednoczenia Polskiego w Jönköping

Deklaracja Członkowska

Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Zjednoczenia Polskiego w Jönköping.

Imię, nazwisko …………………………………………………………………………………………

Data urodzenia …………………………………………………………………………………………

Aktualny adres …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Nr. telefonu …………………………………………………………………………………………

e-mail  …………………………………………………………………………………………

Podpis …………………………………………..

Adnotacje Zarządu  …………………………………………
…………………………………………
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