
BIULETYN INFORMACYJNY
Zjednoczenia Polskiego w Jönköping

NR 121 - Kwiecień 2013 r.

Z okazji Świąt
Zmartwychwstania  

Pańskiego
składamy wszystkim 
Rodakom serdeczne 

życzenia
„Wesołego ALLELUJA”

Zarząd Zjednoczenia Polskiego w Jönköping

Wielkanoc w Przemyślu
Wielkanoc to dla katolików 
najważniejsze święta w roku. 
Wspominamy wtedy pamiątkę 
śmierci i zmartwychwstania 
Jezusa Chrystusa. Obchody 
Wielkanocy są wszędzie takie 

same, choć w różnych częściach 
Polski zdarzają się niewielkie 
wyjątki. Zapraszam Państwa na 
krótką podróż do Przemyśla, 
duchowej stolicy Podkarpacia. 
To miasto położone na 
południowym wschodzie kraju 
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przyciąga uwagę na wiele 
sposobów. Kiedy jedziemy 
drogą krajową od Rzeszowa i 
zjeżdżamy do centrum 
serpentyną, naszym oczom 
ukazuje się przepiękny widok 
Przemyśla, ulokowanego na 
siedmiu wzgórzach. Takie samo 
położenie ma Rzym, co sprawia, 
że cudowne obrazy jakie po 
drodze się przewijają na długo 
pozostają w naszej pamięci. 
Niegdyś potężna twierdza w 
Galicji, obecnie Przemyśl pełni 
funkcję bramy Karpat, tuż za 
miastem rozpoczynają się szlaki 
turystyczne, które zaprowadzą 
nas w Beskidy i jeszcze dalej. Z 
tego miasta szybko możemy się 
dostać na Ukrainę i do Lwowa. 
Klimat i egzotyczny zapach i 
aromat przypraw jakim pachnie 
miasto przypomina nam o tym, 
że na wschodzie pozostało 
polskie dziedzictwo kulturowe i 
religijne. 

Ludzie mieszkający na 
Podkarpaciu są niesamowicie 
otwarci, uczciwi, a przede 
wszystkim religijni. To właśnie 
religijność potrafi zaskoczyć 
niejednego mieszkańca wielkich 
metropolii, europejczyka z 
kilkunastoletnim stażem. 

Przeżywanie Świąt 
Wielkanocnych nabiera nowego 
wymiaru, wymiaru 
powszechnego. Każda ulica, 
każda kamienica i każdy kościół 
zdaje się wołać i ogłaszać 
całemu światu, że Chrystus 
Zmartwychwstał. Miasto wielu 
kultur i różnych religii zaprasza 
w ten wyjątkowy czas do 
wspólnego świętowania. Ulicami 
miasta w Wielki Piątek, 
podobnie jak w Sewilii, odbywa 
się wielka procesja drogi 
krzyżowej, w której barwnie 
biorą udział aktorzy i amatorzy. 
Tutaj spotkamy silną tradycję 
zwiedzania i nawiedzania Grobu 
Pańskiego. Rodziny, pielgrzymi i 
pojedyncze osoby wędrują od 
parafii do parafii aby pomodlić 
się przy grobie Jezusa. Poranek 
Zmartwychwstania to wielkie 
bicie dzwonów, które roznosi się 
po siedmiu wzgórzach na 
których położony jest Przemyśl. 
Na osobną uwagę zasługuje 
lany poniedziałek, każda wolna 
panna zostanie oblana wodą. W 
Przemyślu skosztujemy wiele 
dań, o których będziemy 
wspominać w chłodne, jesienne 
wieczory. Przemyśl to także 
stolica prawdziwych, polskich 
fajek. Oprócz zapachu tytoniu, 
kto wie, może gdzieś uliczkami 
zobaczymy przemykającego 
szybko dobrego wojaka 
Szwejka?  
Autor: Grzegorz Kryszczuk

***
Ustanowił Warszawę nową stolicą Polski. 

Był on też królem Szwecji. 
Jak nazywał się król Polski, który ma swoją 

statułę przed Zamkiem Królewskim w 
Warszawie?
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Ciąg dalszy wywiadu Marcina 
Koniecznego 
z O. Rafałem Milerem OFM Conv. 
18 listopada 2012 

Marcin Konieczny: 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.

Czy oficjalne zapisanie się do tutejszej 
parafii pozwala aby biskup mógł przesłać 
te informacje do parafii w Polsce?
To tak nie funkcjonuje, że biskup przesyła 
informacje. Sprawa zarejestrowania się to 
jest sprawa nie tylko finansów, a więc 
płacenia podatków, ale także tego, że 
według prawa kościelnego człowiek, który 
odmawia zapisania się, tym samym 
odmawia swojej przynależności do 
Kościoła katolickiego. Jeśli ktoś występuje 
z Kościoła, np. nie chce być dłużej 
zarejestrowany to jest jednoznaczne z tym 
że nie chce przynależeć do wspólnoty  
kościelnej. W takiej sytuacji parafia wysyła 
odpowiednią adnotację do parafii chrztu w 
Polsce, że ten człowiek wystąpił z Kościoła, 
a to skutkuje utratą prawa do sakramentów 
np. pogrzebów, przyjmowania komunii św. 
itd.

Polskie Msze św. są odprawiane zawsze 
w 1. niedzielę miesiąca, za wyjątkiem 
okresu wakacyjnego. Czy w następnym 
roku zachowujemy tą samą godzinę, tj. 
10.00?
Zachowujemy tę godzinę. Jeżeli jest 
życzenie zmiany tej godziny to jestem 
otwarty na rozmowy.

Jakie plusy i minusy widzi Ojciec, jako 
obserwator tej naszej wspólnoty 
Polaków, Zjednoczenia Polskiego? 
Proszę podzielić się spostrzeżeniami.
Bardzo się cieszę, że Zjednoczenie Polskie 
ma swoje spotkania właśnie po Mszy i że 
jest to w jakiś sposób powiązane. Dlatego, 
że można połączyć przyjemne z 
pożytecznym. Po drugie można poznać 
wielu Polaków, których być może nigdy by 
się nie spotkało. Poza tym msza w języku 
polskim jest też formą wyrażenia swojej 
jedności duchowej i kulturowej.

Czy nowoprzybyli Polacy znajdą pomoc 
wśród rodaków mieszkających tu nieco 
dłużej? 
Wierzę, że tak właśnie jest. Mam nadzieję, 
że rodacy są otwarci i udzielają takiej 
pomocy, czy to finansowej czy przede 
wszystkim informacyjnej. Wiemy, że 
człowiekowi, który przyjeżdża tutaj, do 
obcego kraju, jest ciężko wejść od razu w 
tutejsze struktury.

Czy Ojciec jako gospodarz tego miejsca 
chciałby wprowadzić jakieś zmiany we 
współpracę ze Zjednoczeniem Polskim? 
/parę sek. ciszy/

Długa cisza, bo uważam, że ta współpraca 
funkcjonuje bardzo dobrze. Nie mam 
żadnych zastrzeżeń, przynajmniej w chwili 
obecnej. Wydaje mi się, że zarówno 
Kościół jak i Zjednoczenie spełnia swoje 
funkcje. Są to funkcje służebne, które 
niejako się przenikają.

Wygląda to na pewnego rodzaju 
symbiozę.
Tak, zgadza się! Jest to symbioza oparta na 
współpracy. Na pewno można ją jeszcze 
zacieśnić żeby zrealizować jakieś wspólne 
przedsięwzięcia, które zaktywizowałyby 
jeszcze bardziej tutejszą Polonię. Do tego 
jeszcze trzeba chęci i zaangażowania ludzi.

Rozumiem, że takie wspólne projekty 
gdzie można starać się o wsparcie i 
dotacje od szwedzkiej gminy lub innych 
instytucji?
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Tak, tak! Jak najbardziej! My wtedy 
możemy np. udostępnić lokal oraz 
poświęcić swój czas na tę część duchową, 
jeżeli była by taka potrzebna.

W ubiegłą niedzielę obchodziliśmy 
Narodowe Święto Niepodległości 11. 
listopada – odzyskania przez Polskę 
niepodległości po 123 latach. Czego 
życzyłby Ojciec naszym rodakom… w 
Polsce?
Bardziej wolałbym życzyć naszym 
rodakom tutaj na obczyźnie.

Do tego zaraz wrócę… a w Polsce?
W Polsce przede wszystkim zgody i 
solidarności w kraju, żeby wysiłek każdego 
Polaka przekładał się na wspólne dobro.

A tutaj w Szwecji?
W Szwecji natomiast życzyłbym tego 
samego, ale również niezatracenia 
patriotyzmu i tożsamości narodowej. Jest 
zawsze niebezpieczeństwo, że te wartości 
zostaną zatracone. Nie wolno zapominać o 
swoich korzeniach. Nigdy! Trzeba je 
pielęgnować i tego bym właśnie życzył.

Ojcze Rafale, proszę powiedzieć w czym 
może przejawiać się patriotyzm, tu, w 
Szwecji, wśród naszych rodaków?
On przejawia się m. in. w tym co 
Zjednoczenie dobrze robi. Czyli 
upamiętnieniem ważnych dat z historii 
naszego narodu i docenieniem dorobku 
polskiej kultury. Wydaje mi się, że takie 
mini-akademie, które się odbywają podczas 
np. Dnia Niepodległości czy Konstytucji 3 
Maja, są bardzo cennymi inicjatywami. 
Podobają mi się one bardzo. W tym właśnie 
przejawia się duch patriotyzmu, jak również 
we wspólnych spotkaniach. Moim zdaniem 
to, że się spotykamy, potwierdza uznanie 
tożsamości narodowej i pewnej odrębności. 
Owszem jest kwestia zaadaptowania się 
tutaj do społeczeństwa, ale musimy 
pamiętać skąd wyszliśmy.

Zastanówmy się przez chwilę nad tzw. 
przeciętnym Kowalskim, który 
wyemigrował do Szwecji. Ciężko sobie 
wyobrazić, że on 11-stego listopada 
bierze flagę i maszeruje wespół ze swoimi 
kolegami dookoła miasta i zapala znicze 
przed miejscami upamiętniającymi 

naszych rodaków. Patriotyzm na 
obczyźnie przejawia się jeszcze w innych 
aspektach życia.
Hmm… dla mnie to są przede wszystkim 
spotkania, bo raczej przeciętny Kowalski 
nie będzie się za mocno przejmował 
wychodzeniem z flagą na zewnątrz. Tym 
bardziej w obcym kraju. Natomiast 
spotkanie z rodakami pomoże mu w 
dostrzeżeniu swojej tożsamości, a 
jednocześnie odrębności. Dlatego zawsze są 
potrzebni ludzie i mile widziani, którzy 
podejmą wysiłek przypominania właśnie o 
tych ważnych rzeczach, o tych cennych 
zdarzeniach z naszej historii. Dla mnie to 
jest przede wszystkim to. Chyba, że masz 
na myśli co innego?

Dla mnie patriotyzm przejawia się np. w 
godnym reprezentowaniu Polski w 
naszych miejscach pracy. Tym, że 
sumiennie wykonujemy swoje obowiązki 
i to, że Szwedzi mogą zauważyć, iż Polak 
nie musi kojarzyć się z niczym 
negatywnym. Mamy potencjał by wnosić 
coś pozytywnego w to tutejsze 
społeczeństwo, które jest de facto 
multikulturowe. 
Jak najbardziej się z tym zgodzę. Natomiast 
dla mnie ta kwestia jest nieco głębsza. 
Rozpatrując na płaszczyźnie czysto 
ludzkiej: jeżeli wykonujemy swoją robotę, 
to powinniśmy wykonywać ją jak najlepiej 
potrafimy, bo w tym dajemy świadectwo o 
nas. I tym bardziej, jeżeli jesteśmy 
Polakami to przez to co robimy i jak to 
robimy dajemy świadectwo o naszym kraju, 
bo stamtąd wyszliśmy.

Ostatnie dane statystycznie z grudnia 
2011 r. podane przez szwedzkie SCB 
podaje, że Polacy stanowią bardzo liczną 
grupę imigrantów. Znajdujemy się 
aktualnie na… no właśnie… jak myśli 
Ojciec, na którym miejscu?
Z tego co pamiętam to na trzecim.

Brawo! Pierwsi to Finowie, druga grupa 
to Irakijczycy a my jesteśmy na trzecim 
miejscu.
Mowa jest o kommun czy o kraju?

O całej Szwecji.
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Tak na zakończenie proszę opowiedzieć 
coś o Izraelu, gdyż wiemy że Ojciec 
ostatnio odbył prywatną pielgrzymkę do 
Ziemi Świętej. Jakieś spostrzeżenia bądź 
sugestie dla tych, którzy chcieliby udać 
się tam z pielgrzymką?
Bardzo pozytywnie odebrałem tą moją 
pielgrzymkę, którą odbyłem z grupą 
włoską. Wraz ze znajomym 
franciszkaninem z Włoch i tamtejszą 
parafią udaliśmy się do Izraela oraz na 2 dni 
do Egiptu, żeby wspiąć się na górę Synaj, 
na której Mojżesz otrzymał przykazania. 
Izrael zrobił na mnie ogromne wrażenie. 
Jest to kraj z wielkimi możliwościami. Tak 
to widzę. Kraj bardzo górzysty i niezwykle 
piękny. Moim zdaniem są tam piękniejsze 
widoki niż we Włoszech, w których jestem 
w jakimś sensie zakochany. Największe 
wrażenie zrobiła na mnie Jerozolima. 
Miasto, gdzie koegzystują ze sobą 
chrześcijanie, katolicy, luteranie, 
prawosławni, jak również żydzi i 
muzułmanie. Czyli największe religie 
tamtego regionu i można powiedzieć 
świata. I ten niesamowity klimat, który ma 
Jerozolima. 

[na zdjęciu O. Rafał Miler OFM Conv. 
w Jerozolimie ]

Dodatkowo świadomość, że pokonujemy te 
same odległości i przemierzamy te same 
uliczki, którymi przechadzał się kiedyś 
Jezus. Idziemy w jego ślady. Miałem 
możliwość zobaczyć na własne oczy, że 
stąd można było dojść tam, stamtąd tutaj. 
Że to właśnie tak wyglądało a nie inaczej. 
To troszeczkę wpływa na pojmowanie 
Biblii i rozumienie Jezusa Chrystusa. Na 
pewno przybliża. Druga sprawa to … 
byłem tam tydzień. Teraz wiem, że to 

zdecydowanie za mało. Moja kolejna 
refleksja jest taka że trzeba tam pojechać 
jeszcze raz. Tym razem dlaczego nie z 
Parafią? Gdzieś tam tli się myśl o 
zorganizowaniu pielgrzymki parafialnej do 
Izraela.

No właśnie, przecież to Zakon 
Franciszkański jest niejako gospodarzem 
w Ziemi Świętej. Z tego co pamiętam jest 
opiekunem Bożego Grobu, prawda?
Tak! Tak zwana Kustodia Ziemi Świętej to 
jednostka administracyjna Zakonu 
Franciszkanów, tak jak prowincja, która ma 
swoje klasztory na terenie Ziemi Świętej i 
opiekuje się ważniejszymi miejscami – 
sanktuariami, które miały związek z życiem 
Jezusa Chrystusa. Nie jest to wprawdzie 
moja „gałąź” franciszkańska, nie mniej 
jednak są to bracia Franciszkanie. 
Pozytywnie nas tam przyjęli. Nie 
nocowaliśmy u nich, ale wielokrotnie się 
spotykaliśmy, bo są tam obecni w różnych 
miejscach.

Ostatnie pytanie. Wielokrotnie 
wchodziłem na stronę internetową 
tutejszej parafii. Pięknie to tam wygląda. 
Rozumiem , że prowadzi to O. Józef. 
Zamieszcza filmiki, teksty, czasami 
bardzo zabawne. Proszę przypomnieć 
jaka to konkretnie strona? Www…
Nie pamiętam! Jest to długa nazwa 
natomiast zawsze mam ją w zakładkach 
ulubione, więc stamtąd biorę. Muszę 
przyznać, że od dawna przyświeca mi myśl, 
żeby zmienić ten adres na prostszy. Taki, 
który mógłbym nawet i ja zapamiętać.

Obiecuję, że po zakończeniu tego 
wywiadu też zamieszczę link do tejże 
strony. Serdecznie Ojcu dziękuję! Bóg 
zapłać za ten wywiad!
Dziękuję również, Bóg zapłać!

Całość tekstu dostępna na 

stronie www.pzj.se. Znajdziemy w nim 

odpowiedzi na pytania: Czy Szwecja to 

kraj misyjny? Jakie są planowane koszty 

inwestycji w parafii w Jönöping?
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”Żółty bilecik”
Mieszkam w Tranås - niedużej, gminnej 
miejscowości na pograniczu Jönköping, a 
Östergotland. Jest to urokliwe miasteczko 
położone nad jeziorem Sommen. Nie mamy 
tu stałego posterunku policji. Ten który jest 
czynny jest tylko raz w tygodniu, parę 
godzin. Jak się coś nadzwyczajnego dzieje 
to przyjeżdża radiowóz z oddalonego o 50 
km Eksjö. Moje spotkania z policją można 
policzyć na palcu jednej ręki. Najczęściej 
były to rutynowe kontrole drogowe na 
sprawdzenie trzeźwości kierujących. 
Ciekawostką jest, że zawsze zdarzają mi się 
one w niedziele z rana, kiedy wyruszam do 
Jönköping na mszę św. 
Raz wzbudziłem ciekawość mundurowych 
stylem parkowania. Nauczony w Polsce 
parkować „dzióbkiem” naprzeciw 
kierunkowi jazdy robiłem podobnie i tu. 
Ale do chwili kiedy usłużna sąsiadka 
poinformowała mnie, że policja dopytywała 
się: czyj to samochód no i dlaczego tak 
dziwacznie stoi? Wdzięczny, że obyło się 
tylko na upomnieniu, od tamtego momentu 
zaprzestałem tak parkować. 
Szczęście odwróciło się w kwietniu 
zeszłego roku. Przyjechałem wtedy do 
kościoła w Jönköping. Czasu do 
rozpoczęcia Eucharystii było niewiele, 
dlatego zaparkowałem tuż za sklepem 
Willys. Stanąłem grzecznie w rządku, za 
innymi pojazdami. Jakież było moje 
zaskoczenie kiedy po 1,5 godzinie 
wróciłem do pojazdu. Wesoło za 
wycieraczką powiewał żółty druk mandatu. 
Okazało się, że zaparkowałem na 
VÄNDPLATS. Ta wątpliwa przyjemność 
kosztowała mnie 600 kr. 
W grudniu znowu dostałem mandat. Tym 
razem zabolało mnie bardziej choć kwota 
była niższa (500 kr). Znajomy żółty bilecik 
otrzymałem przed moim domem. Okazało 
się, że w Tranås obowiązuje zasada 
naprzemiennego parkowania zależnie od 
daty i numeru domu, przy którym zostawia 
się samochód. W parzyste dni po jednej 
stronie ulicy, a w nieparzyste po drugiej. 
Dla rozjaśnienia sprawy podaję konkretny 
przykład: mieszkam przy ulicy oznaczonej  
numerem 1 /jeden/ to nie mogę zatrzymać 
pojazdu od strony budynku w dzień 
nieparzysty, np. 19 /dziewiętnastego/*. 

Pewnie zrobione jest to na potrzeby 
sprzątania ulic. 
Napisałem odwołanie na policję wraz z 
wyjaśnieniami o tylko chwilowym 
zaparkowaniu /i to przy swoim domu/. Na 
nic się zdały wyjaśnienienia, że ten system 
zakazu postoju jest raczej nieznany 
obcokrajowcom. A w ogóle, że mieszkam 
na skraju miasteczka, z dala od centrum i 
takim parkowaniem nie wyrządziłem 
wielkiej szkody. Dołączyłem dokumentację 
zdjęciową na których widać wielkie zwały 
śniegu po drugiej stronie ulicy co 
skutecznie uniemożliwiło mi potencjalne 
prawidłowe parkowanie. Na zdjęciu 
uwidoczniłem też inne auta, które też były 
źle zaparkowane.
Nic nie pomogło. Jak widac na moim 
przykladzie – nauka kosztuje!
Przedmiotowy znak załączam powyżej. 
Uwaga, bo stawiają go tylko na wjazdach 
do miejscowości!  Autor: M.K.
* system ten nie dotyczy jeśli po jednej  
stronie ulicy numeracja domów zrobiona  
jest w porządku 1,2,3,4,5 itd. Szczegółowe 
informacje znajdziecie Państwo w 
internecie wpisując m.in. zdanie”parkerat  
på fel sida av vägen enligt bestämmelser  
om datumparkering” lub zapisach  
szwedzkiego prawa (1976:206) i  
(1976:1128).
Czytelniku, czy ty masz podobne historie 
zwiazane z mandatami? Przeslij je nam na 
info@pzj.se. Najciekawsze opublikujemy.
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          Józefa Skarbiński

* 22/1 1923    + 10/2  2013

MINNESORD:
”Jozefa kom till Sverige på 40-talet efter att ha upplevt fyra  

och ett halvt fruktansvärda år i koncentrationslägret Rawensbrük.  
Hon vägde endast 35 kg efter det omänskliga hon fick uppleva där. 
Efter att ha tillfrisknat hamnade hon i Oskarström, en mil från  
Halmstad, där hon fick två döttrar 1948 och 1950, som ensamstående  
fick hon arbeta och kämpa hårt för sin tillvaro. När hon arbetade var  
flickorna i ett kloster i Oskarström. På 60-talet fick Jozefa ett  
sladdbarn, Peter. 

Jozefa kände ett starkt band till familjen Bernadotte  
eftersom hon kom till Sverige med de vita bussarna och Folke  
Bernadotte. Folkes fru Estelle närvarade vid ett jubileum på 50-talet  
när en av Jozefas döttrar uppträdde med Polsk folkdans. Jozefa satt  
då i publiken inte långt från Estelle Bernadotte. 

Jozefa levde ett bra liv i Sverige tills hon var 90 år.”

KRISTINA SKARBINSKI

ÄR DET SANT ATT DU ÄR BORTA
ÄR DET SANT ATT DU ÄR DÖD
DU SOM VILLE OSS DET BÄSTA

DU SOM VAR VÅRT KÄRA STÖD
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Wszelkich informacji dotyczących Zjednoczenia udzielają:
Marcin Konieczny, prezes,  tel.  076-2667836.

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
Tradycyjnie spotykamy się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca (za wyjątkiem 

lipca i sierpnia) w kościele pw. św. Franciszka w Jönköping (Klostergatan 70B) o 
godz. 10.00. Wtedy odbywa się Msza Św. w języku polskim a tuż po niej "fika", na 
którą zaproszeni są Polacy i wszyscy nasi przyjaciele. 

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 

5 maja 2013 Lönoff Maria i Leif, Lind Teresa.
Michalek Ewelina i Majdanski Mirosław. 

2 czerwca 2013 Malko Lucia i Gregor.
Lundstedt Zofia, Madejska Maria, Majerska Wanda. 

1 września 
2013

Możdźyński Sebastian, Pitura Maria, 
Puzio Elżbieta i Jerzy, Proszowski Józef

6. października 
2013

Rządkowska Katarzyna, Rzepa Agnieszka i Sebastian, 
Sobczyk Ewa i Paweł

3 listopada 
2013

Stork Jadwiga, Strozzi Janina, Stypa Alicja i Tomasz,
 Truchlewska Alina

1 grudnia 2013 Walhberg Bożena, Wicik Marta, Wicik Ros Bożena, 
Wielondek Iwona i Mirosław
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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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