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Z okazji Świąt
Bożego Narodzenia
składamy wszystkim
Rodakom serdeczne

życzenia

Zarząd
Zjednoczenia Polskiego

w Jönköping

Ocalamy od zapomnienia – 
mamy tekst sprzed 60-ciu lat!

Poniżej  zamieszczamy  treść  Biuletynu
Informacyjnego  Nr  4  Zjednoczenia
Polskiego  i  Stowarzyszenia  Polskich
Kombatantów  –  Koła  Jönköping  z

grudnia  1953  roku.  W  ten  sposób
chcemy  ukazać  dorobek  literacki
naszych  poprzedników.  Pomimo
upływu  lat,  w  tym  przypadku  60-ciu,
myśli  tam  zawarte  nie  tracą  na
aktualności.  Naturalnie  zmieniła  się
sytuacja  geopolityczna.  Polska  jest  w
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pełni  demokratycznym  i  suwerennym
państwem.  Każdy  kto  chce  może
swobodnie  podróżować.  Natomiast
uczucie  tęsknoty  za ojczyzną pozostało
takie same.

Po  lewej  stronie  kopia  okładki  z
tamtego biuletynu.

<Zdrowych i Wesołych Świąt oraz 
Szczęśliwego Nowego Roku wszystkim 
Polkom i Polakom oraz Przyjaciołom 
Szwedom.
Boże Narodzenie, najpiękniejsze święto, 
jakie kultura chrześcijańska stworzyła, 
jednoczy wszystkie narody w wielkiej 
radości z przyjścia na świat Chrystusa 
Pana, niosącego światu w darze 
miłosierdzie i miłość. Wszystkie serca 
otwierają się, każdy człowiek chętnie 
przypomina sobie ojczyste tradycje i 
chętnie szuka bliskich sobie duchem.
My, Polacy, żyjący poza swoim krajem, 
dotkliwie odczuwamy brak ojczystego, 
polskiego i tak bliskiego nam środowiska, 
w którym pięknie i uroczyście świeciliśmy 
wieczór wigilijny w gronie naszych 
najbliższych zgodnie z wiekowa tradycją.
Gdziekolwiek jednak się znajdziemy, 
gdziekolwiek los nas rzuci - wszędzie w 
dniu Bożego Narodzenia ze wzruszeniem 
śpiewamy polskie kolędy - w świecie chyba 
najliczniejsze - świadczące o wysokiej 
wartości naszej kultury narodowej. I dziś 

nie ustawajmy w pielęgnowaniu naszych 
zwyczajów wigilijnych, łączmy się i bądźmy
sobie braćmi. Naród polski - jako jedyny - 
przechował ten piękny zwyczaj "łamania się
opłatkiem" – zwyczaj, wywodzący się z 
pierwszych czasów chrześcijańskich.
Ten symbol braterstwa i miłości niech łączy
nas wszystkich nie tylko w dni świąt lecz i 
podczas całego roku, abyśmy mogli z 
pełnych serc śpiewać i wprowadzić w czyn 
słowa ko lądy: "a pokój ludziom dobrej 
woli.” Do tej dobrej woli apelujemy i 
prosimy o zachowywanie swej polskości i 
łączenie się w Zjednoczeniu Polskim.
Ci z nas,którzy weszli w związki rodzinne z 
osobami innej narodowości błędnie sądzą, 
że nie wypada im łączyć się z Polakami.
W sercach naszych nigdy nie wygaśnie 
przywiązanie do stron ojczystych i miłość 
do wszystkiego, co polskie.
Nie mamy powodów zapierać się naszej 
narodowości - przeciwnie możemy być 
dumni z dorobku naszego w różnych 
dziedzinach i wielkiego wkładu polskiej 
kultury narodowej do rozwoju cywilizacji 
świata zachodniego. Naród polski nie tylko 
mężnie wsławił się podczas swej 
tysiącletniej historii i kilkakrotnie obronił 
Europę, ale również pracą swoją budował 
razem z innymi świat chrześcijański.
Korzystając z przychylnego dla łączenia się
nastroju świątecznego wzywamy wszystkie 
Polki i wszystkich Polaków do wstępowania
w szeregi Zjednoczenia Polskiego, 
organizacji skupiającej wszystkich bez 
różnicy zapatrywań osobistych, czy 
przynależności partyjnej, bez różnicy 
urodzenia i zawodu.
Nie można być Polakiem nie żyjąc życiem 
polskim. Mowa ojczysta nas łączy i znak 
nasz - Orzeł Biały. Wszystko inne to tylko 
małe nic nie znaczące różnice na tle 
osobistym. Nie ma usprawiedliwienia dla 
tych, którzy nie należą do organizacji 
ogólnopolskiej, gdyż jest to powinnością 
każdego z nas, władającego językiem 
polskim.
Celem naszym jest łączenie wszystkich 
Polaków dla pielęgnowania polskich 
tradycji, polskiej mowy, polskiej historii, 
literatury i sztuki. Urządzamy uroczystości, 
przypominające nam wydarzenia 
historyczne i święta narodowe, dorobek 
naszych poetów, powieściopisarzy, 

Biuletyn Nr 122 Zjednoczenia Polskiego w Jönköping / str. 2



muzyków, malarzy, rzeźbiarzy i myślicieli. 
Wieczory humoru i tańca dają rozrywkę i 
pozwalają zabawić się w gronie rodaków.
Wielu z nas spędziło kilka lat w obozach i 
stąd powstały luki w nauce czy 
wykształceniu ogólnym, wiele wiadomości 
poprzednio przyswojonych poszło w 
niepamięć.
Przychodźcie na nasze uroczystości i 
przypomnijcie sobie te dawno zasłyszane 
rzeczy tak ciekawe i tak drogie, bo 
zrozumiałe i kochane. Każdy może nauczyć 
się czegoś na tych odczytach i zawsze jest 
przyjemnie posłuchać polskiego wykładu, 
polskiej mowy. Niech wspomnienia stron 
rodzinnych i naszych najbliższych, których 
zostawiliśmy w kraju sprawi, że znajdziemy
w sobie dobrą wolę i uczynimy to, co nasi w
Polsce chętnie by wykonali, gdyby mogli 
znaleźć się tu - w wolnym świecie na 
gościnnej ziemi szwedzkiej. Wspomnijmy 
przy choince naszych najbliższych w Polsce
i zapewnijmy ich, że w sercach naszych 
zachowamy polskość niezmienioną.
Wyciągamy rękę do wszystkich i składając 
życzenia, łamiemy się chlebem, w którym 
"zapał ojców i hart naszych matek, niech w 
serca wasze, w progi wasze zstąpi Polski 
Opłatek.”>

* * *

Dla kogo podatek 
kościelny?
Poniższy tekst jest autorstwa rzymsko-
katolickiej parafii św. Franciszka z Jönköping

„W  związku  z  powracającymi  pytaniami

dotyczącymi  przynależności  religijnej  warto

poświecić  kilka słów na ten temat.  Według

istniejącego  w  Szwecji  prawa 

zatwierdzonego  zarówno  przez  szwedzkie

organy  państwowe  jak  i  Episkopat  krajów

nordyckich  osoby  wyznania  rzymsko-

katolickiego  powinny  zgłosić  się  i  wypełnić

odpowiednie  formularze,  które  znajdują  się

każdej  parafii  rzymsko-katolickiej.  Liczba

osób  zarejestrowanych  sięga  w  Szwecji

obecnie  ponad  100 000  i  rośnie  z  każdym

rokiem.  Nie  jest  to  jednak  wystarczająca

liczba osób, aby tak jak w niektórych krajach

pozwoliło  to  na  utrzymanie  działalności

kościelnej  z  datków.  Według  przepisów

Kościoła  katolickiego obowiązujących  w

Szwecji  osoby  pełnoletnie  pracujące  lub

będące  na  emeryturze  zobowiązują  się  do

wspierania Kościoła katolickiego poprzez 1%

pobieranego podatku rocznie.  Każdy  katolik

ma możliwość otrzymania rzetelnej informacji

na temat stanu finansowego miedzy innymi o

swojej parafii na corocznym zebraniu. Warto

zaznaczyć,  ze  odkąd  ten  system

wprowadzono udało się wyremontować wiele

budynków parafialnych,  jak  i  założyć  nowe

parafie, bo przecież bycie katolikiem to nasz

obowiązek,  aby  nas  samych  pogłębiać,  a

naszym  dzieciom  przekazać  wiarę  i

pozostawić  miejsce  gdzie  mogą  spotkać

Boga. 

Pierwsza rzeczą, o która większość stara się

po  przybyciu  do  Szwecji  jest  numer

personalny,  jako  wyraz  przynależności  do

tego  społeczeństwa  i  wspierania  jego

funkcjonowania przez nasz niemały podatek

około  30  procent,  dlaczego  by  nie

zaangażować się z taka sama starannością

do  rejestracji  w  parafii,  jako  wyraz

przynależności  do  społeczności  Kościoła.

Wspólnota  parafialna  jest  miejscem  gdzie

Bóg obdarza dobrami nieprzemijającymi.

Tekst zamieszczony na prośbę proboszcza” 

[pater Joseph Maria Nilsson OFM Conv, 

kyrkoherde i Sankt Franciskus Katolska 

Församling, Jönköping]
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Kupić czy sprzedać? 

Kursy średnie korony szwedzkiej w NBP
od początku 2013 r.

Poniżej tabela kursu PLN w szwedzkim 
Forex bank

Nie  ma  perspektyw  na  przekroczenie
magicznej kwoty 50 groszy za koronę przed
końcem  roku.  Ostatnie  kursy  SEK  są
bardzo niskie. Spadek wartości szwedzkiej
waluty względem złotego notujemy już od
czerwca. Fakt ten bardziej może niepokoić
tych  z  nas,  którzy  planują  przyjazd  na
święta  Bożego  Narodzenia  do  Polski.
Niestety trzeba się będzie liczyć z tym, że
kursy  kantorowe  będą  jeszcze  niższe.  Już
teraz  /na  dzień  28  listopada  2013/  w
kantorach  prywatnych  na  terenie  Polski
średni skup SEK kształtuje się na poziomie
0,4459  zł.  Wysoki  kurs  PLN  zauważymy
też  w  szwedzkim  Forex  bank,  gdzie
ostatnio  tak  mocną  złotówkę  widziano  w
połowie grudnia 2012r. Handlujący walutą
zacierają  ręce  przed,  potocznie  mówiąc,
”żniwami”. W okresie świąt ściągną całymi
tabunami klienci, na co dzień mieszkający
za  granicą  RP,  chcący  wymienić  walutę.
Tak  duża  podaż  SEK  zapewne  utrzyma
tendencję spadkową szwedzkiej  waluty na

polskim  rynku,  przynajmniej  do  połowy
stycznia  przyszłego  roku.      
                             Analizę wykonał M.K.

źródło danych: http://nbp.pl/home.aspx?
f=/statystyka/kursy.html , 
http://www.bankier.pl/inwestowanie/waluty/narzedzia/pro
file/?symbol=SEK , 
http://www.forex.se/Valuta/Valutagrafer/?
c=PLN&bs=SELL 

* * *

Spawozdanie z wakacji

W dniach od 20 do 27 czerwca 2013 Polska
Föreningen  realizowało  projekt  "Polskie
msze św. w okresie wakacyjnym". W tym
celu  zaprosiliśmy  do  Szwecji  O.  Marka
Chmielewskiego  OFM  Cap.  -  polskiego
kapłana  z  Zakonu  Br.  Mniejszych
Kapucynów, Prowincji Krakowskiej. 
Przez  cały  ten  okres  mieszkał  u  polskiej
rodziny w Tranås. Głównym celem projektu
było  zorganizowanie  minimum  dwóch
mszy  św.  w  języku  polskim.  W  sumie
odbyło  się  ich  aż  sześć,  w  tym  cztery
ogólnodostępne:  w  Tranås, Jönköping,
Eksjö i Vadstena-Omberg. Informowaliśmy
o nich  na  naszej  stronie  internetowej  pod
adresami  www.pzj.se  i
www.polskaforeningen.se  .  Największą
frekwencją  cieszyła  się  msza  w  rzym-kat.
kościele  pw. sw. Franciszka w  Jönköping.
Zarówno  przed  jak  i  po  każdej  z  nich
istniała możliwość  przystąpienia  do
sakramentu  spowiedzi,  z  którego
skorzystało łącznie ok. 18 osób. Spowiedź
po  polsku  u  Kapucyna  była  miłym
zaskoczeniem. Dla niektórych osób była to
jedyna  okazja  pełnego  uczestnictwa  w
Eucharystii.  Dodatkowo  zostaly
wygłoszone kazania.
Pobyt O. Marka wiązał się również z jego
aktywnym  odpoczynkiem.  Staraliśmy  się
pokazać  atrakcje  Småland'u i  przybliżyć
kulturę  Szwedów.  Obejrzał  świętowanie
Midsommar.  Zwiedził  tutejsze  muzea  jak
Flygvapenmuseum,  Fabryki  Huskvarna,
Fågelmuseum,  skansen  w  Stadsparken
Jkpg.  Zwiedził  on  osadę  Sevedstorp  czyli
książkowe  „Bullerbyn” A.  Lindgren.
Przepłynął  promem  przez  jezioro  Vättern
aby  obejrzeć  wyspę  Visingsjö z  jego
główną atrakcją: kurhany Vikingów. 
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[O. Marek Chmielewski wygłaszający kazanie 
w Jönköping]

Brat  Marek  Chmielewski  uczestniczył  w
koncelebrze  mszy  w  klasztorze  sióstr
Benedyktynek  /Heliga  Hjärtas  Kloster  i
Vadstena-Omberg/.Tego  samego  dnia
oglądał  ruiny  klasztoru  Cystersów  w
Alvastra  i  spacerował  po  parku
krajobrazowym Omberg.
Widział  miejsca  kultu  religijnego
protestanckiej  Szwecji  (w  tym  zabytkowe
kościoły w Habo, w Saby kyrka, na wyspie
Visingsjo  czy  katedrę  w  Linköping)  i
tutejsze  cmentarze.  Modlił  się  przy
relikwiach  świętej  Brygidy  w  Vadstenie.
Złożył kwiaty i zapalił znicze pod polskim
pomnikiem  upamiętniającym  Polaków
przybyłych  tu  w  latach  1945-47  do
Jönköping län. 
Polacy  gościli  go  też  w  swoich  domach.
Mógł  tam  zasmakować  specjałów
skandynawskiej  kuchni  i  obejrzeć
domostwa ze skandynawskimi akcentami.
Zaprosiliśmy O. Marka trzykrotnie na lunch
do  azjatyckich  restauracji.  Była  to  miła
odmiana  od  polsko-szwedzkiej  kuchni  a
nade  wszystko  umożliwiło  realizację
napiętego planu.
Nasz  gość  miał  też  okazję  obcowania  z
tutejszą  przyrodą.  Zbierał  grzyby  i
wędkował. Udało mu się złowić kilka ryb.
Byliśmy  mobilni.  Łącznie  przejechaliśmy
samochodem 1750 km. 
W naszym odczuciu projekt udał się tylko
dzięki  współpracy wielu  osób i  instytucji.
Przede  wszystkim  dofinansowaniu  Polska
Kongressen ze Sztokholmu. 
Wspomnieć  też  należy  o  udziale  w
projekcie  rzym-kat.  parafii  pw.  św.
Franciszka  w  Jönköping, Heliga  Hjärtas
Kloster  oraz  Svenska  Kyrka  w  Tranås  i

Eksjö. W tym ostatnim przypadku miało to
wymiar ekumeniczny
Podsumowując trzeba przyznać, że cel jaki
sobie  postawiliśmy  w  projekcie  został
osiągnięty.  Wierni  kościoła  katolickiego  z
Jönköping län mieli  możliwość
uczestnictwa w polskich mszach w okresie
kiedy  tutejsi,  polscy kapłani mają urlopy i
wyjeżdżają do Polski. 
O. Marek Chmielewski  OFM Cap.  poznał
kulturę Szwecji  i  doświadczył  gościnności
Rodaków. Pozytywny odbiór w/w projektu
potwierdza  fakt,  że  podtrzymuje  On  chęć
współpracy z Polska Föreningen.
Wszystkim  zaangażowanym  osobom  w
przedmiotowy  projekt  serdecznie
dziękujemy!

Autor: M.K.
* * *

Po Polsce bez ”dubb”

                    Na  stronie
http://www.transportstyrelsen.se/sv/Vag/Fo
rdon/fordonsregler/Dack/Vinterdack/
możemy przeczytać, że od 1 grudnia do 31
marca  mamy  obowiązek  jeżdżenia  na
zimowych oponach na terenie  Szwecji.  W
trosce  o  nasze  bezpieczeństwo  zakładamy
zimówki do naszych samochodów. Czasami
jednak zdarza się, że są to tzw. ”vinterdäck
med  dubbdäck”  tzn.  opony  z  kolcami.  
Z reguły nie ma problemu gdy poruszamy
się  po  Królestwie  Szwecji.  Jednak  gdy
planujemy  przyjazd  do  Polski  to  mamy
kłopot. 
Co może zdarzyć się już na promowisku po
polskiej stronie? 
Jak  opisują  forumowicze  na  polonijnych
portalach  jest  kilka  możliwych  wariantów
wydarzeń.  Najbardziej  optymistyczny  to
taki  gdzie  przejeżdżamy  niekontrolowani
przez policję i trzymamy zaciśnięte kciuki
by  nie  spotkała  nas  kontrola  po  drodze.  
W opcjach pesymistycznych: 
a/  policjant  każe  nam  wyciągać  samemu
kolce  z  opon  i  poczeka,  aż  to  przy  nim
zrobimy,
b/ nakaże pozostawić auto na promowisku
jako  niezdatne  do  poruszania  się  po
polskich drogach.
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Niestety możemy usłyszeć głosy, że na czas
krótkotrwałego  pobytu,  zwłaszcza  w
okresie świąt Bożego Narodzenia, możemy
jeździć samochodem po Polsce na oponach
z  kolcami.  Aby  zdementować  te  plotki
wystosowałem  zapytanie  do  Wydziału
Ruch Drogowego Komendy Wojewódzkiej
Policji we Wrocławiu.
Wkrótce otrzymałem pismo drogą e-mail z
rzeczową  odpowiedzią,  popartą  zapisami
ustawy o ruchu drogowym (treść poniżej).

„(...)  W odpowiedzi  na Pana pytanie

dot.  możliwości  poruszania  się  po

naszych  drogach,  samochodem

wyposażonym  w  opony  z  kolcami

uprzejmie  informuję,  że  w aktualnie

obowiązującym  stanie  prawnym,

zgodnie z art. 60 i 66 ustawy z dnia

20  czerwca  1997  r.  Prawo  o  ruchu

drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108,

poz.  908,  z  późn.  zm.)  jest  to

zabronione.

Art. 60. 

2. Zabrania się kierującemu:

5)   używania opon z umieszczonymi w 

nich na trwałe elementami 

przeciwślizgowymi.

3. Używanie łańcuchów 

przeciwślizgowych na oponach jest 

dozwolone tylko na drodze pokrytej 

śniegiem.

Art. 66. 1. Pojazd uczestniczący w ruchu 

ma być tak zbudowany, wyposażony i 

utrzymany, aby korzystanie z niego:

4)   nie powodowało niszczenia drogi.”

Tą  drogą  chciałbym  raz
jeszcze  podziękować  wrocławskiej  Policji
za szybką i rzeczową odpowiedź. 
Wierzę,  że  tym  artykułem  rozwiałem
wątpliwości nt. legalności poruszania się po
polskich drogach na oponach z kolcami.

Napisał: M.K. 
Dane adresowe i personalne funkcjonariusza do 
wiadomości redakcji.

* * *

Mamy nowe logo!
Przed  wakacjami  ogłosiliśmy  konkurs

na  logo  Polska  Föreningen.  Był  on

adresowany tylko do naszych członków.

Regulamin konkursu udostępniliśmy na

naszej stronie internetowej. W dniu 17

listopada  komisja  w  składzie: Alina

Truchlewska, Stefania Półtorak, Janina

Sbrozzi,  Lidia  Kulig,  Marta  Sawionek,

Zofia  Sawionek  Józef  Kulig,  Dawid

Nadolski  dokonała  wyboru.

Jednogłośnie  wybrano  znak  graficzny

stanowiący  skrót  literowy  naszego

stowarzyszenia,  w  barwach  biało-

czerwonych  (4).  Prace  nie  były

podpisane,  by  komisja  nie  sugerowała

się  nazwiskami  twórców.  Zwycięzcą

konkursu  został  Marcin  Konieczny.

Jego  decyzją  główna  nagroda  została

równo  podzielona  między  wszystkich

autorów  prac.  Każdy  z  nich  otrzyma

kartę  prezentową  do  sklepu  ICA  na

kwotę 700kr. 

Konkurs  został  sfinansowany  przez

Kongres Polaków w Szwecji.
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[Wybrane logo: nr 4]

Pozostałe Propozycje znaku graficznego 

nadesłał Wiktor Pregiel (1) i Katarzyna 

Filipowicz (2, 3). Wszystkim 

uczestnikom konkursu dziękujemy!

* * *

„Pani Elżbiecie Złotej składamy 

serdeczne podziękowania za 

uświetnianie oprawą muzyczną 

niedzielnych Mszy Świętych – 

Rodacy ze Zjednoczenia Polskiego

w Jönköping, Anno Domini 2013” 

– taką treść pod herbem Polski 

wygrawerowano na pamiątkowym 

wazonie, który kilka miesięcy temu 

otrzymała nasza organistka. 

Pani Ela przez długie lata grała podczas 

mszy w Jönköping. Dojeżdżała z 

oddalonego o 60 km Eksjö. Pomagał jej 

pan Sven-Olof Danielsson. Jemu też 

podziękowaliśmy i wręczyliśmy 

pamiątkowy dyplom. 

Z początkiem października otrzymaliśmy 
list o następującej treści:

”Serdecznie pozdrawiam 
wszystkich Członków Zjednoczenia 
Polskiego.
Bardzo Państwu dziękuję za wspaniały
prezent i piękne kwiaty, które p. Marta
i Marcin Konieczny przekazali mi 
podczas Mszy świętej w Eksjö w dniu 
15.września.

Elżbieta 
ZłotaSven-Olof tackar och hälsar till 
Er alla och önskar lycka till 
i fortsättningen.   Eksjö, 2013-10-03”

* * *

Pomagaliśmy organizować 
projekt wakacyjny 

Od maja do końca czerwca 
nasze stowarzyszenie pomagało 
organizować wypoczynek dla młodzieży, w
wieku 13-17 lat, w ramach projektu „In one
boat. Wikingowie i Słowianie”. Nasza 
strona internetowa stanowiła platformę 
informacyjną dla uczestników i ich 
rodziców. Natomiast Marcin Konieczny, 
prezes Polska Föreningen, został 
poproszony przez Kongres o 
koordynowanie pracami 
przygotowawczymi ze strony szwedzkiej. 
Partnerami programu było Stowarzyszenie 
na Rzecz Rozwoju Inicjatyw Lokalnych i 
Oświatowych ”Cogito” i „Polska 
Kongressen i Sverige”. Wypoczynek odbył 
się w terminie 1-8 lipca 2013 w czterech 
polskich miastach: Warszawa, 
Zwierzyniec, Zamość i Lublin. Głównym 
miejscem noclegowym był Zwierzyniec 
/ok. 70 km od granicy z Ukrainą/. Przeloty 
i pobyt na tych wakacjach był dla 
młodzieży bezpłatny, rwnie koszty 
transportu na/z lotniska były pokrywane. 
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W programie wzięło udział 24. uczestników
(w tym 12. osób z Polski i 12. ze Szwecji) i 
czwórka opiekunów (w tym dwóch ze 
Szwecji).
W czasie realizacji projektu zostały 
przeprowadzone zajęcia, tj:
- ”Budowanie osad Słowian i Wikingów”- 
zajęcia warsztatowe obejmujące poznanie 
wyglądu, funkcji i sposobów wykonania 
wczesnośredniowiecznych osad Wikingów 
i Słowian, tworzenie imitacji takich osad, 
zajęcia zakończono ”próbami
przejęcia” osad przez mieszane drużyny;
- ”Mity Słowian i Wikingów”- poznanie 
najsłynniejszych mitów, inscenizacje 
wybranych mitów;
- ”Ubrania Słowian i Wikingów”- warsztaty
wykonania wzorcowych ubrań i ozdób 
słowiańskich i wikingowskich;
- ”Muzyka i taniec Słowian i Wikingów”- 
zajęcia warsztatowe, ruchowe;
- ”Uczty Słowian iWikingów”- 
przygotowanie wybranych potraw z obu 
kręgów kulturowych, warsztat połączono z 
wieczorem kultury;
-”In one boat” – spływ kajakowy połączony
z inscenizacją historyczną, z 
wykorzystaniem przygotowanych wcześniej
strojów,
- Flash mob w Zamościu, czyli krótka 
forma taneczna na rynku zamojskim, 
wykorzystująca stroje słowiańskie i 
wikingowskie, połączona z elementami gry 
miejskiej;
- Gra terenowa w Lublinie ”Królewski 
płaszcz” – jako sposób poznania zabytków 
Lublina,
- Spotkanie ze społecznością lokalną- 
spotkanie uczestników projektu z młodzieżą
uczęszczającą do Gimnazjum w Jastkowie, 
z Dyrekcją i nauczycielami, 
przedstawicielami organizacji 
pozarządowych oraz z przedstawicielami 
samorządu lokalnego.

Poniżej treść listu jaki otrzymaliśmy od 
jednej z dziewczynek.

„Dzień dobry Panie 

Marcinie                Piszemy z projektu 

”In one boat”. Chcielibyśmy tylko 

powiedzieć, że jest supeerr!!! Warunki 

świetne, ludzie genialni i oczywiście 

czadowo spędzamy czas ( więc się nie 

nudzimy z czego się bardzo cieszymy    

Dzisiaj od rana ćwiczymy nasz układ 

choreograficzny. Będziemy dziś jeszcze

organizować podchody nocne a jutro 

robimy flash mob w Zamościu czyli 

taniec na rynku. Jeszcze wspomnę 

szybciutko o wczorajszym dniu. 

Byliśmy wczoraj na spływie 

kajakowym. Niektórzy się bali ale 

daliśmy radę. Wielkieee pozdrowienia 

od Wikingów i Słowian hi hi                 

Cieplutkie pozdrowienia!

uczestniczka wymiany -

Miriam                ”

Powyższy program udał się dzięki 
zaangażowaniu ludzi dobrej woli. Na 
wyróżnienie zasługuje pani Renata 
Pardieu– nauczycielka j. polskiego z 
Göteborg, Joanna Jodłowska-koordynator 
ze strony polskiej, Janusz Górczyński – 
skarbnik Polskakongressen.se, Urszula 
Szymańska i Katarzyna Turos – opiekunki 
dzieci ze Szwecji.
Wszystkim wymienionym, w imieniu 
naszym i dzieci, serdecznie dziękujemy!

* * *

Pamiętamy o Święcie Niepodległości

W  pierwszą  niedzielę  listopada  2013r.
przeprowadziliśmy konkurs  rysunkowy  pt.
„marszałek Józef Piłsudski”. Dzieci biorące w
nim  udział  miały  namalować  portret
Naczelnika Państwa. Zadanie nie było łatwe.
Poniżej publikujemy wyróżnione prace. 

[od lewej: rysunki Wiktorii i Miriam]
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ZAWIADOMIENIE

W dniu 2. lutego 2014 o godz. 11.00 w
sali s:t.  Klara  przy  parafii  pw.  św.
Franciszka  (Klostergatan  70  B
Jönköping) odbędzie  się  WALNE
ZEBRANIE  członków  Zjednoczenia
Polskiego w Jönköping.
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA.

Poniżej podajemy  porządek  dzienny
Walnego  Zebrania.  Informujemy,  że
każdy z  członków  naszego
Zjednoczenia  ma  prawo  zgłosić
nazwiska  kandydatów  na  członków
Zarządu,  wnieść  poprawkę  lub  nowy
punkt do porządku dziennego, a także
wystąpić  z  wnioskiem  lub  postulatem
dotyczącym  działalności  naszego
Zjednoczenia.

PROPOZYCJA PORZĄDKU 
WALNEGO ZEBRANIA 

na dzień 2. lutego 2014

1. Otwarcie zebrania i powitanie 
zebranych,

2.  Wybór prezydium Walnego Zebrania 
(3 osoby),

3.  Odczytanie protokołu z ostatniego 
Walnego Zebrania,

4.  Sprawozdanie Zarządu z działalności 
Zjednoczenia z ostatnich 2 lat,

5.  Sprawozdanie Skarbnika,
6.  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
7.  Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego,
8.  Dyskusja nad sprawozdaniami,
9.  Udzielenie absolutorium ustępującemu

Zarządowi, 
/przerwa/

10.  Wybór Komisji Skrutacyjnej,
11.  Wybory tajne 9-ciu członków Zarządu,

a/ prezesa, 
b/ wice-prezesa, 
c/ sekretarza, 
d/ skarbnika, 
e/ gospodarza,

12.  Wybór Komisji Rewizyjnej,
13.  Wybór Sądu Koleżeńskiego,
14.  Wybór Delegata na Kongres,
15.  Wolne wnioski,
16. Zakończenie.

***

Wychodzimy z cienia

[prezes Marcin Konieczny podczas obrad plenarnych]

W  dniach  27  lipca  –  2  sierpnia  2013  roku
PKOL zorganizował XXII Światowy Polonijny
Sejmik  Olimpijski.  Początkowo  otrzymaliśmy
tylko  jedno  miejsce  dla  naszej  organizacji,
później mieliśmy dwa. Musieliśmy uzasadniać
każdą z kandydatur dlatego, po konsultacjach z
członkami  naszego  Zjednoczenia,
zaproponowałem  wyjazd  panu  Mirosławowi
Moszczyńskiemu  –  wielokrotnemu
reprezentantowi  kadry  narodowej  juniorow  i
seniorow w tenisie  stolowym na turniejach w
kraju i za granicą. 
Niestety choroba wyeliminowała  go tuż przed
wyjazdem.  Dlatego  w  Giżycku  Marcin
Konieczny  był  jedynym  przedstawicielem
Zjednoczenia Polskiego z Jönköping. 
Co  wydarzyło  się  podczas  tego  polonijnego
spotkania  na  Marurach  będzie  można  już
niedługo  przeczytać  na  naszej  stronie
www.pzj.se.

* * *
Muzeum Emigracji
W  Gdyni  będzie  miejsce,  które  ukaże  historię
emigracji  z  ziem  polskich.  Powstaje  on  w
budynku  Dworca  Morskiego,  przez  lata
służącym obsłudze ruchu emigracyjnego. 
Więcej na http://muzeumemigracji.pl/

* * *
Humor z życia wzięty
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Wszelkich informacji dotyczących Zjednoczenia udziela:
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 - Zofii 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 )
Informacji o składkach udziela 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 pod 
numerem telefonu 036-140823. 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ  
ORAZ LISTA DYŻURÓW W KUCHNI I PIECZENIA CIAST

DATA DYŻURNI 

5 stycznia 2014
Wiesiołek Maria, Ahlqvist Zofia, Anderson Maria, 

Bäckman Danuta, Bolc Arkadiusz

2 lutego 2014
Baron Katarzyna, Baron Tomasz, 

Bejnarowicz Beata i Robert, Cedervine Marianna

2 marca 2014
Boruc Anna i Paweł, Broda Wojciech i Renata, 

Czech-Opiła Ewelina

6 kwietnia 2014
Draus Jerzy i Joanna, Dybicz Andrzej i Bogumiła, 

Grabowska Helena
21 kwietnia 2014,

Śniadanie Wielkanocne
Filipowicz Katarzyna, Flisiak Bożena i Tomasz, 

Hällstorp Wioletta, Teresa Lind 

4 maja 2014
Graniczka Anna i Leszek, Isacsson Maria,

Hadeberg Krystyna i Tomasz

1 czerwca 2014
Jesionowska Alicja i Grzegorz, Johansson Magdalena

Josefsson Aleksandra i Jan
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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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SZCZĘŚLIWEGO
NOWEGO ROKU

2014!
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