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„ … 

 

Bije głową o ziemię z serdeczną rozpaczą, 

 

A Chrystus się pochylił nad klęczącym ciałem 

 

I rzeknie: "Powiedz ludziom, niech więcej nie płaczą, 

 

Dwa dni leżałem w grobie. I dziś zmartwychwstałem." 

 

 

Jan Lechoń  

„Wielkanoc” /fragment 
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NIECHAJ RADOŚĆ WIELKANOCNEGO PORANKA 

 

ROZPROSZY WSZELKI SMUTEK 

 

I NAPEŁNI SERCA POKOJEM I WESELEM 

 
 

TEGO Z OKAZJI ŚWIĄT WIELKIEJ NOCY 

 

WSZYSTKIM CZŁONKOM ZJEDNOCZENIA 

 

 RODAKOM I BLISKIM 

 

ŻYCZY 

 
ZARZĄD ZJEDNOCZENIA POLSKIEGO W JÖNKÖPING 
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PLAN SPOTKAŃ CZŁONKÓW ZJEDNOCZENIA 

POLSKIEGO W JÖNKÖPING NA DRUGIE PÓŁROCZE 

2019 ROKU 

 
Wszystkich członków Zjednoczenia Polskiego w Jönköping, gości 

oraz naszych sympatyków serdecznie zapraszamy na comiesięczne Msze 

Święte w języku polskim, które sprawowane są według ustalonego 

porządku: 

* pierwsza niedziela miesiąca Msza Św. o godzinie 10:00 

* trzecia niedziela miesiąca Msza Św. o godzinie 14:00. 

 

Serdecznie zapraszamy również na spotkania przy kawie i domowych 

ciastach, które pieką członkowie naszego Zjednoczenia. Przypominamy, że 

spotkania przy kawie odbywają się zawsze w pierwszą niedzielę miesiąca, 

po polskiej Mszy Świętej o godzinie 10:00. 

 W lipcu i sierpniu spotkania przy kawie są zawieszone z uwagi na 

przerwę wakacyjną.  

 

 

WAŻNA INFORMACJA!!! 

 

 Ponieważ terminarz polskich Mszy Świętych ustalany jest z 

półrocznym wyprzedzeniem, prosimy sprawdzać na stronie internetowej 

Zjednoczenia Polskiego w Jönköping www.pzj.se czy termin danej Mszy 

Św. nie uległ zmianie!  

 Informację taką można również uzyskać, telefonując do członków 

Zarządu, których numery telefonów znajdują się na tej samej stronie 

internetowej w zakładce  Z A R Z Ą D  lub  K O N T A K T. 

Można również dzwonić bezpośrednio do sekretariatu Parafii Św. 

Franciszka w Jönköping w godzinach urzędowania, tel 036 12 06 57. 

 

http://www.pzj.se/
http://www.pzj.se/
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PORZĄDEK NABOŻEŃSTW I SPOTKAŃ CZŁONKÓW, 

SYMPATYKÓW I GOŚCI ZJEDNOCZENIA POLSKIEGO W 

JÖNKÖPING W DRUGIM PÓŁROCZU 2019 ROKU 

 

W miesiącach wakacyjnych zapraszamy na polskie Msze Święte: 

 

► 07 lipiec – Msza Św. godz. 10:00 

► 21 lipiec – Msza Św. godz. 14:00 

► 04 sierpień – Msza Św. godz. 10:00 

► 18 sierpień – Msza Św. godz. 14:00 

► 01 wrzesień – Msza Św. godz. 10:00 i pierwsze po wakacyjnej przerwie  

                            spotkanie kawowe 

► 15 wrzesień – Msza Św. godz. 14:00 

► 06 październik – Msza Św. godz. 10:00 i spotkanie przy kawie 

► 20 październik – Msza Św. godz. 14:00 

► 03 listopad – Msza Św. godz. 10:00 i spotkanie przy kawie. 

                           Po comiesięcznym spotkaniu przy kawie o godz. 12:00 

                           udamy się wraz z księdzem na cmentarz Skogskyrkogården,  

                           by jak co roku pomodlić się za zmarłych, zapalić znicze i  

                           złożyć wiązanki kwiatów na grobach pochowanych w  

                           Jönköping Polaków.  

                           Uczcimy w ten sposób ŚWIĘTO ZMARŁYCH, które w 

                           tym roku przypada w piątek. 

► 17 listopad – Msza Św. godz. 14:00 

► 01 grudzień – Msza Św. godz. 10:00, spotkanie przy kawie i odwiedziny  

                             ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA 

► 15 grudzień – Msza Św. godz. 14:00 

► 26 grudzień - drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia – Msza Św. godz.  

                            10:00 ewentualnie godz. 14:00 

► 05 styczeń – Msza Św. godzina 10:00 i OPŁATEK 
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ZABAWA KARNAWAŁOWA I BAL PRZEBIERAŃCÓW 

JUŻ ZA NAMI 

 
 W przedostatnią sobotę karnawału okazją do wspólnego spotkania był   

b a l   p r z e b i e r a ń c ó w 

zorganizowany przez Zarząd ZPwJ przy współudziale BILDA. Jakże 

przyjemnie było popatrzeć na te wszystkie księżniczki, gejsze, celebrytki, 

żabeczki, królewny, piratów, kowbojów i inne baśniowe stwory!!!  

 

 
 

 
  

Dla dzieci przewidziane były pierwsze trzy godziny imprezy. W tym 

czasie parkiet należał do nich. Dzieci w swoich przebraniach uczestniczyły 

w zabawach i konkursach przygotowanych przez Kasię Filipowicz. Czynnie 

w organizację Balu Przebierańców włączyły się siostry Opiła. Alicja Opiła 
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wraz z wodzirejem, Konradem Filipowiczem zadbała o oprawę muzyczną 

tej części imprezy.  

 W tym czasie dorośli uczestnicy karnawałowej zabawy częstowali się 

przyniesionymi na wspólny stół smakołykami, rozmawiali, wymieniali 

doświadczenia … lub przeglądali karnawałową broszurkę, przygotowaną 

przez sekretarza ZPwJ. 

 

    
 

 W tym miejscu nie można nie wspomnieć, jak wiele serca i pracy w 

organizację dzisiejszej zabawy włożyła Iwona Moszczyńska, której bardzo 

serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i pomoc. 

 Szczególne podziękowania należą się również naszemu konsultantowi 

z Bilda, Mirosławowi Moszczyńskiemu. Bilda bowiem była fundatorem 

słodkich nagród dla dzieci i pokryła koszty wynajęcia sali na dzisiejszy bal. 

 Zarząd ZPwJ dziękuje wszystkim osobom zaangażowanym w 

organizację imprezy. Drodzy Państwo, każda pomoc choćby najdrobniejsza, 

jest przez członków Zarządu ZPwJ doceniania i nie zostanie zapomniana. 

 

 Punktem kulminacyjnym dziecięcego balu przebierańców była 

prezentacja strojów na „czerwonym dywanie”. Tę część prowadziła Kasia 

Filipowicz, której w rozdawaniu słodkich upominków, dzielnie pomagała 

córka Helenka. 
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 10 

Dla dorosłych przygotowany był quiz o karnawale. Dzisiaj drodzy 

Państwo wiemy, że quiz był za długi!!! W przyszłości nie popełnimy już 

takiego błędu.  

I w tej części karnawałowej zabawy prowadząca quiz mogła liczyć na 

pomoc młodego pokolenia. Bardzo dzielnie spisała się Zuzia Lewińska 

przebrana za pirata, która sprawnie rozdała kartki z pytaniami i równie 

sprawnie je zebrała.  

Quiz o karnawale wygrała Alicja Opiła. Nagrodę ufundowaną przez 

BILDA wręczył nasz konsultant, Mirosław Moszczyński. 

 

 
 

 Wszystkim uczestnikom wspólnej zabawy serdecznie dziękujemy za 

przyjęcie zaproszenia i przybycie. Dziękujemy rodzicom, którzy 

zaangażowali się w przebranie dzieci i poświęcili swój sobotni czas. 

Mamy świadomość, że nie wszystko przebiegło zgodnie z planem. Liczymy 

jednak na Państwa wyrozumiałość. Wciąż się uczymy, gromadząc nowe 

doświadczenia. 

 

     ZAPRASZAMY ZA ROK!!! 
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JUBILEUSZ OJCA JOSEPHA MARII NILSSON OFMConv 

NASZEGO PROBOSZCZA 

 

 
 

 

20 marca 2019 roku w naszej parafii odbyła się wielka uroczystość. 

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv obchodził swoje 60 urodziny. 

 

 Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 18:00,  Mszą Świętą 

dziękczynną w intencji Jubilata. Msza Święta celebrowana była przez 

wszystkich księży naszej parafii, księży – gości oraz wysłannika kardynała 

Andersa Arboreliusa. 

 Przed Mszą Świętą zebrani w kościele parafianie odmówili Różaniec 

za zmarłych rodziców, rodzeństwo i członków rodziny patera Josepha. 

 W czasie jubileuszowej Mszy Świętej ojciec Władysław Mężyk 

OFMConv, zainicjował polski zwyczaj modlitwy wstawienniczej za księży o 

wdzięcznej nazwie MARGARETKA. 7 osób przed ołtarzem złożyło 

ślubowanie, że będą polecać ojca Josepha w swoich codziennych 

modlitwach. 

 /Więcej na temat tej modlitwy znajdziemy pod adresem 

http://www.medjugorje.org.pl/dzial-modlitewny/apostolat-margaretka.html / 

http://www.medjugorje.org.pl/dzial-modlitewny/apostolat-margaretka.html
http://www.medjugorje.org.pl/dzial-modlitewny/apostolat-margaretka.html
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 Po zakończonej liturgii wszyscy zostali zaproszeni przez ojca Josepha 

do sali Św. Klary na urodzinowe przyjęcie, przygotowane przez 

współpracowników naszego proboszcza. 

 Wśród wielu serdecznych i ciepłych wspomnień, przemówień i 

życzeń kierowanych pod adresem szacownego Jubilata nie mogło zabraknąć 

życzeń błogosławieństwa bożego i tradycyjnych „100 Lat” od społeczności 

polskiej w Jönköping oraz od Zjednoczenia Polskiego w Jönköping. 
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 W miłej atmosferze wszyscy częstowali się różnymi smakołykami a 

grupa studencka działająca przy Parafii Św. Franciszka w Jönköping, 

sprezentowała ojcu Josephowi tort lodowy z jego wizerunkiem. 

 

 
 
        ZOFIA SAWIONEK  

       ZDJĘCIA KONRAD FILIPOWICZ 
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I JA TAM Z GOŚĆMI BYŁEM… 
 

FARMA BIZONÓW 

      20km na południe od Hjo można poczuć się jak na Dzikim Zachodzie i zobaczyć amerykańskie bizony. 

Bizon inaczej zwany żubrem amerykańskim, to kuzyn naszego polskiego żubra. Przed przybyciem białego 

człowieka bizony występowały na całym kontynencie Ameryki Północnej. W XIX w  masowe polowania 

doprowadziły bizony do niemal całkowitej zagłady, dlatego bizon jest zwierzęciem chronionym. Na terenie 

Polski w Puszczy Białowieskiej występuje europejski odpowiednik bizona- żubr. Żubr jest nieco wyższy od 

bizona. Ma mniejszą grzywę i dłuższe rogi. Środowiskiem żubra są lasy, natomiast bizona polany. 

Ciekawostki. Czy wiesz, że : 

 - bizon w zimie potrafi ugasić pragnienie śniegiem 

- bizon dziennie przemieszcza 3 km 

- bizon ma dość dobry wzrok. Potrafi dostrzec poruszające się obiekty w odległości 2 km. 

- głośność ryku bizona jest porównywalny do ryku lwa, słyszalna jest bowiem w odległości 5 km. 

 Jeśli jesteś chętny na wizytę farmie bizonów ZPwJ zaprasza na przejażdżkę wozem wśród bizonów 24 

sierpnia o g.11.00. Przejażdżka trwa około 35 min i kosztuje 100 kr os osoby dorosłej i 50 kr od dziecka. W 

trakcie przejażdżki przewodnik opowiada o bizonach, ich zwyczajach, zachowaniach oraz opowiada 

historię farmy. Po przejażdżce można zjeść obiad w restauracji lub odwiedzić butik z pamiątkami / 

http://www.gatebison.se / Zgłoszenia na wizytę w farmie przyjmuje Katarzyna Filipowicz drogą mailową 

najpóźniej do 17 sierpnia na adres info@pzj.se. 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie oko w oko z bizonem !                                        Katarzyna Filipowicz  
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OGŁOSZENIA ZARZĄDU ZJEDNOCZENIA POLSKIEGO 

 

W JÖNKÖPING NA DRUGIE PÓŁROCZE 2019 ROKU 

 
 

I   WYDARZYŁO SIĘ / JUŻ ZA NAMI: 
 

1) KOMUNIKAT KONGRESU POLAKÓW W SZWECJI 
 

ZBIÓRKA NA OŚRODEK POLSKICH 

ORGANIZACJI NIEPODLEGŁOŚCIOWYCH 
 

Szanowni Państwo, Drodzy Darczyńcy. 

 

Po siedmiu miesiącach trwania zbiórki na Ośrodek Polskich Organizacji 
Niepodległościowych (OPON) w Sztokholmie, przekazane wpłaty wyniosły 
24 752 kr. 
Wszystkim Darczyńcom z całego serca dziękujemy! 

Państwa ofiarność sprawia, że funkcjonowanie OPON jest możliwe. 
Zbiórka trwa! 
Nasz apel kierujemy do wszystkich pragnących wspierać Ośrodek Polskich 
Organizacji Nieodległościowych w Sztokholmie. Chcemy podkreślić, że 
ofiarność darczyńców nie jest mierzona wysokością wpłaconej kwoty. 
Każdy, nawet niewielki datek jest pożądany. Każdy dobry uczynek można 
przecież powtarzać, a znaczna ilość niewielkich nawet kwot, wpłacanych 
systematycznie, ma ogromne znaczenie. 
Do wszystkich Państwa kierujemy prośbę o wspieranie akcji pomocy dla 
OPON, poprzez wpłaty własne, jak również przez propagowanie tej akcji 
wśród przyjaciół i znajomych. W załączeniu przesyłamy zestawienie wpłat 
za rok 2018. 
 
Z okazji Nowego Roku życzymy Państwu, aby rok 2019 był czasem pełnym 
optymizmu, szczęścia i realizacji osobistych zamierzeń. 
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Prezes KPwSz               Sekretarz KPwSz 
Janusz Górczyński            Elżbieta Szwejkowska-Olsson 

 
 Informujemy, że pełna lista darczyńców publikowana jest na stronie 
internetowej Kongresu Polaków w Szwecji www.polskakongressen.org  
Wszystkich zainteresowanych sprawami naszej macierzystej organizacji 
zachęcamy do odwiedzenia tej strony internetowej. Znajdą na niej Państwo 
ciekawe artykuły i wszelkie informacje dotyczące bieżących wydarzeń. 

 
2) WIZYTACJA KANONICZNA KARDYNAŁA ANDERSA 

ARBORELIUSA W PARAFII ŚW. FRANCISZKA W JÖNKÖPING 

 

 
 
W drugiej połowie stycznia gościliśmy w naszej parafii Jego Eminencję 

Kardynała Andersa Arboreliusa, który przyjechał do Jönköping na wizytację 

kanoniczną. W ciągu trzech dni pobytu Kardynał spotkał się z 

przedstawicielami wszystkich stanów i grup działających w parafii Świętego 

Franciszka w Jönköping. Wizytacja kanoniczna jest wizytą pasterską 

http://www.polskakongressen.org/
http://www.polskakongressen.org/
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zwierzchnika kościoła katolickiego i obejmuje wszystkie dziedziny życia 

religijnego, moralnego, apostolskiego i administracyjno-gospodarczego. 

 Najważniejszym dla nas, parafian momentem było spotkanie z 

Kardynałem podczas odprawionej przez niego w niedzielę Mszy Świętej, na 

której wygłosił dla wiernych przepiękne kazanie. 

Było to dla nas wszystkich prawdziwe duchowe przeżycie, za które 

dziękujemy. 
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3) ROCZNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE W ZPwJ  

 

 W niedzielę 03 lutego podczas comiesięcznego spotkania na kawie 

odbyło się zebranie sprawozdawcze z działalności ZPwJ za rok 2018. Choć 

zebranie przebiegło według ustalonego porządku, nie było zebraniem 

standardowym. Z początkiem 2019 roku swoje rezygnacje z funkcji prezesa 

i wiceprezesa ZPwJ ogłosiły Krystyna Haderberg i Liliana Kovač, 

zawiadamiając Zarząd ZPwJ o swoich decyzjach drogą mailową.  
 
* Niniejszym informuje, że ze względu na stan zdrowia( polecenie lekarza) rezygnuje z dniem 

dzisiejszym 9 stycznia 2019 z funkcji prezesa w Zjednoczeniu Polskim  i nie podejmuje się 

jakiejkolwiek innej działalności. 

(….) 

Nie jestem w stanie sporządzić raportu z rocznej działalności związku 2018. 

Krystyna Haderberg. 

 

* W związku z zaistniałą sytuacją w Zarządzie Zjednoczenia Polskiego w Jönköping i rezygnacją 

z pełnienia funkcji Prezesa Krystyny Haderberg, chciałabym podziękować (oraz jej rodzinie) za 

pracę i wkład który ofiarowała ZPwJ przez ponad 20 lat! 

Wiceprezes  

Liliana Kovač 

 

Z przykrością zawiadamiam że rezygnuje z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zjednoczenia 

Polskiego w Jönköping z dniem 10. 01. 2019 roku. 

Bardzo dziękuję za współpracę i życzę dalszej owocnej pracy. 

Z poważaniem 

Liliana Kovač 

 

* Z dniem 17 grudnia 2018r. rezygnuję z funkcji sekretarza ZPwJ z uwagi na konieczność 

ograniczenia aktywności w ZPwJ, pozostając jednocześnie w Zarządzie ZPwJ jako członek 

Zarządu bez funkcji. 

Elżbieta Solich-Atamaniuk  

 
Zaistniałe wakaty nie spowodowały wstrzymania prac Zarządu ZPwJ ani 

tym bardziej działalności Zjednoczenia Polskiego w Jönköping. 

 

WSZYSTKIM PANIOM DZIĘKUJEMY ZA WIELOLETNIĄ PRACĘ I 

ZAANGAŻOWANIE W SPRAWY 

ZJEDNOCZENIA POLSKIEGO W JÖNKÖPING 

ŻYCZĄC ZDROWIA I PRZEPIĘKNYCH CHWIL, 

BO „WAŻNE SĄ TYLKO TE DNI, KTÓRYCH JESZCZE NIE ZNAMY” 
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JÖNKÖPING 03 LUTY 2019 

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZJEDNOCZENIA 

POLSKIEGO W JÖNKÖPING ZA ROK 2018 

 
W roku 2018 Zjednoczenie Polskie w Jönköping liczyło 161 

członków, którzy dnia 04 lutego 2018 roku na Walnym Zebraniu wybrali 

Zarząd ZPwJ w składzie: 

Krystyna Haderberg – prezes 

Liliana Kovač – wiceprezes 

Zofia Sawionek – skarbnik 

Elżbieta Solich-Atamaniuk – sekretarz 

Alina Truchlewska – gospodarz 

Małgorzata Svensson – gospodarz 

Bartosz Lewiński – administrator strony internetowej 

Konrad Filipowicz – administrator strony internetowej 

Aneta Lewińska – członek Zarządu 

Maria Tarłowska – członek Zarządu 

 Delegaci na Kongres Polaków w Szwecji 

Sebastian Możdżyński 

Wiesław Szyniec 

 Członkowie Komisji Rewizyjnej 

Zofia Ahlqvist 

Leszek Graniczka 

Tomasz Haderberg 

 Członkowie Sądu Koleżeńskiego 

Katarzyna Filipowicz 

Wojciech Atamaniuk 

 

W tym składzie Zarząd pracował do 10 stycznia 2019 roku. 

Wszystkim członkom Zarządu serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i  

pracę na rzecz ZPwJ. 

 

Rok 2018 okazał się trudnym rokiem dla działalności ZPwJ z powodu braku 

dotacji finansowej z Kongresu Polaków w Szwecji. Mimo to przy 

współpracy z Jönköping Kommun i Bilda zrealizowaliśmy wszystkie z 

zaplanowanych na ten rok spotkania i uroczystości, poza zabawą 
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andrzejkową, która została odwołana z powodu niskiej frekwencji. W roku 

2018 pojawiły się również propozycje nadprogramowe, które zostały przez 

Zarząd zaaprobowane i zrealizowane. 

• 07 stycznia odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe. Zarząd ZPwJ 

przygotował na to spotkanie niespodziankę w postaci wydania 

specjalnego 132 numeru Biuletynu Informacyjnego, dokumentującego 

nasze spotkania w latach 2016-2018 

• W lutym wybraliśmy nowy zarząd na Walnym Zebraniu Członków 

ZPwJ, który od razu przystąpił do pracy, organizując 10 lutego 

zabawę karnawałową. W zabawie uczestniczyło 70 osób. Tomaszowi 

Haderberg dziękujemy za oprawę muzyczną imprezy; Krystynie 

Haderberg za prowadzenie i konkursy dla dorosłych; Katarzynie 

Filipowicz za gry i konkursy dla dzieci; członkom Zarządu i 

wszystkim, którzy odpowiedzieli na apel przygotowania sali i 

posprzątania po imprezie – dziękujemy za wspólną pracę. 

• 04 marca na spotkaniu przy kawie przygotowana była przez prezes 

ZPwJ krótka prelekcja z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy 

Wyklętych. 

• Również w marcu Zarząd ZPwJ zdecydował o wysłaniu zgłoszenia na 

konkurs pt. Wydarzenie Historyczne Roku 2017”. Konkurs 

organizowany jest rokrocznie przez Muzeum Historii Polski przy 

współpracy z portalem historia.org.pl. Na konkurs, który popularyzuje 

lokalne wydarzenia historyczne, zgłoszona została uroczystość „70-

lecia Zjednoczenia Polskiego w Jönköping”. 

• W kwietniu spotkaliśmy się na Śniadaniu Wielkanocnym. Wszystkim 

zaangażowanym w przygotowanie tej uroczystości serdecznie 

dziękujemy. Szczególne podziękowania kierujemy do Państwa Ireny i 

Józefa Proszowski, którzy zaopatrzyli naszą uroczystość w polską 

białą kiełbasę i polskie dodatki. Dziękujemy także Katarzynie 

Filipowicz za zorganizowanie konkursu malowania pisanek dla dzieci. 

Uczestnicy konkursu otrzymali nagrody w postaci cukrowych 

baranków, jakże popularnych w naszym kraju. Wszystkie dzieci 

otrzymały również tradycyjnego „Zajączka” 

• 06 maja na spotkaniu uczciliśmy Narodowe Święto Uchwalenia 

Konstytucji Trzeciego Maja. 

• 18 maja gościem ZPwJ i Parafii Św. Franciszka w Jönköping była 

siostra Małgorzata Krupecka ze Zgromadzenia Sióstr Urszulanek 

Serca Jezusa Konającego. Siostra Krupecka przyjechała do Szwecji na 

zaproszenie Polskiego Komitetu Pomocy w Szwecji z cyklem 
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prelekcji o Św. Urszuli Ledóchowskiej. Prelekcje odbywały się w 

różnych miastach Szwecji i stanowiły część obchodów z okazji 100-

lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Zarządowi ZPwJ oraz 

proboszczowi parafii, ojcu Josephowi Marii Nilsson OFMConv, 

Iwonie Moszczyńskiej, Gunilli Ronquist,  Teresie Lind dziękujemy za 

wspólną pracę, włożoną w przygotowanie tego spotkania. 

• Czerwiec obfitował imprezami dla dzieci. Z okazji Dnia Dziecka 

dzieci na niedzielnym spotkaniu poczęstowane zostały ladami. 

Główna dziecięca impreza została zorganizowana w Eksjö 06 czerwca 

przez Iwonę Moszczyńską, Katarzynę Filipowicz, Marlenę 

Zacharzewską, Różę Eysymontt przy współudziale Bilda i ZPwJ. 

Były różne gry, zabawy, konkursy i zawody. Niesłabnącym 

powodzeniem cieszy się przejazd ciuchcią przez miasto. Wszystkie 

dzieci otrzymały drobne prezenty. 

• W czerwcu odpowiedzieliśmy na apel Prezesa Kongresu Polaków w 

Szwecji, pana Janusza Górczyńskiego, rozpoczynając zbiórkę 

pieniędzy na działalność Kongresu i Ośrodka Polskich Organizacji 

Niepodległościowych /OPON/. Zbiórka funduszy trwała od połowy 

czerwca do listopada. W IV kwartale 2018 roku skarbnik ZPwJ, Zofia 

Sawionek wysłała na konto KPwSz kwotę 1700 koron. 

• W miesiącu lipcu i sierpniu z inicjatywy Zofii Ahlqvist Zarząd ZPwJ 

organizował fike w pierwszą niedzielę miesiąca dla wszystkich 

parafian. Dzięki tej inicjatywie mogliśmy podreperować budżet ZPwJ. 

Do kasy wpłynęło 1320 koron. 

• Podczas wrześniowego spotkania /02.09.2018r./ Bartosz Lewiński 

zapoznał członków ZPwJ z zasadami korzystania ze strony 

internetowej naszego Zjednoczenia. Bartoszowi Lewińskiemu i 

Konradowi Filipowiczowi serdecznie dziękujemy za wkład w 

modernizację strony internetowej i bieżącą obsługę. 

• 16 września członkowie ZPwJ licznie uczestniczyli w spotkaniu z 

panem Jackiem Pulikowskim, ekspertem od spraw małżeńskich. I 

choć trzydniowa wizyta pana Jacka Pulikowskiego nie była 

organizowana pod egidą ZPwJ, to organizatorem byli nasi rodacy: 

Violetta Hällstorp i Konrad Filipowicz /członek ZPwJ/. 

• 07 października uroczyście obchodziliśmy w ZPwJ 100 rocznicę 

Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uroczystość prowadziła 

prezes Krystyna Haderberg. Dziękujemy dzieciom i ich rodzicom za 

przygotowanie krótkiego programu artystycznego i Bildzie za 

współudział w przygotowaniu uroczystości. 
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• W pierwszą niedzielę listopada – we Wszystkich Świętych udaliśmy 

się na Cmentarz Skogskyrkogården. Główne uroczystości odbyły się 

przy Pomniku Polaków zmarłych w latach 1945-1948.  Dzięki 

staraniom Zarządu obecnej kadencji została przeprowadzona 

renowacja pomnika. Wszystkim, którzy to miejsce odwiedzają i dbają 

o nie, dziękujemy. 

• 11 listopada zebraliśmy się, by uczestniczyć w akcji „Niepodległa do 

Hymnu”. Wspólnie z milionami Polaków w kraju i na świecie 

odśpiewaliśmy Hymn Polski. Natomiast 12 listopada Prezes Krystyna 

Haderberg i Magdalena Johansson uczestniczyły w uroczystościach 

zorganizowanych w Ambasadzie RP w Sztokholmie z okazji 100-

lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Była to uroczystość, 

na którą zaproszeni byli działacze i organizacje polonijne działające 

na terenie Królestwa Szwecji. 

• W grudniu zorganizowaliśmy „Mikołaja” dla dzieci. Wszystkie 

polskie dzieci, które przybyły na tą uroczystość, otrzymały 

mikołajkowe paczki. 

• Wszystkim członkom ZPwJ, którzy w tym roku piekli ciasta i pełnili 

dyżury w kuchni na naszych comiesięcznych spotkaniach, bardzo 

dziękujemy za zaangażowanie, wysiłek i pracę. 

 

Od marca 2018 roku w każdy drugi wtorek miesiąca odbywają się spotkania 

członków ZPwJ w  godzinach od 11:00- 13:00. W 2018 roku odbyło się 8 

spotkań o różnej tematyce. W spotkaniach regularnie uczestniczy około 15 

osób. Koordynatorką spotkań jest Iwona Moszczyńska. Spotkania odbywają 

się pod patronatem Bilda. 

 

Dwa razy w miesiącu odbywały się zajęcia sportowe dla dzieci w sali 

gimnastycznej w Oxhagsskolan. Z zajęć korzysta „+” „-„ 10-cioro  dzieci i 

rodzice. Zajęcia prowadzi Katarzyna Filipowicz. Szczegółowe rachunki 

opłaty za wynajem sali przedstawi skarbnik ZPwJ w swoim sprawozdaniu. 

 

Raz w tygodniu odbywały się 1,5 godzinne zajęcia z języka szwedzkiego. W 

zajęciach systematycznie uczestniczyły 4 osoby. Kurs prowadzi Maria 

Tarłowska. 

 

W roku 2018 prezes ZPwJ Krystyna Haderberg zwołała 9 zebrań Zarządu 

ZPwJ. 

Zaktualizowana została także lista członków ZPwJ. 

Na potrzeby zebrań Zarządu ZPwJ został zakupiony dyktafon. 
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W 2018 roku wydane zostały 3 Biuletyny Informacyjne. 

 

12 Jubilatom złożyliśmy urodzinowe życzenia, wręczając róże i szampana. 

 

W tym roku aktywność ZPwJ była możliwa dzięki dotacjom z Jönköping 

Kommun i Bilda. Wkładem własnym ZPwJ są natomiast kwoty zebrane na 

niedzielnych spotkaniach kawowych i podczas wakacyjnej akcji, oraz 80% 

kwoty od każdej wpłaconej składki członkowskiej (20% wpłacane jest do 

Kongresu Polaków w Szwecji). 

Szczegółowe rozliczenie przedstawi skarbnik, Zofia Sawionek. 

 

Powyższe sprawozdanie zostało przesłane Prezes ZPwJ, Krystynie 

Haderberg do wglądu i korekty. 

 
      Zarząd ZPwJ w składzie: 

     Zofia Sawionek 

     Alina Truchlewska 

     Małgorzata Svensson 

     Maria Tarłowska 

     Aneta Lewińska 

     Bartosz Lewiński 

     Konrad Filipowicz 

     Elżbieta Solich-Atamniuk 

 
 

SPRAWOZDANIE SKARBNIKA ZPwJ 
 

POLSKA FÖRENINGEN I JÖNKÖPING 

ROZLICZENIE FINANSOWE ZA ROK 2018 

01.01.2018 – 31.12.2018 

 

Dochody 

Składki członkowskie………………………………………….4400 

Dotacje z Jönköping Kommun………………………………...7776 

Dotacje z Bilda………………………………………………...3100 

Dochód z kawy niedzielnej…………………………………….3406 

Dochód z zabawy karnawałowej………………………………3310 

Zbiórka dla Kongresu PwSz..………………………………….1700 

Wybrano z banku do kasy……………………………………...5000 

        ------------ 
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           28692 

 

Wydatki 

Kawy niedzielne, Wielkanoc, Jubilaci…………………………3099 

100-lecia Niepodległości Polski………………………………  1375 

Zajączek, Dzień Dziecka, Mikołaj……………………………..3938 

Zabawa karnawałowa…………………………………………..3248 

Sport…………………………………………………………….2484 

Medlemavgift till Kongressen………………………………….3400 

Administracja…………………………………………………...3371 

Wybrano z banku do kasy podręcznej ........................................5000 

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

            25915 

 

Saldo za rok 2018 wynosi + 2777 

Suma wejściowa z dnia 01.01.2018 

   W banku   20474 

   W kasie podr.      374 

   +saldo     2777 

      23625 

 

Obecnie na dzień 31.12.2018 

   W banku   17222 

   W kasie podr.    6393 

      23615 

 
 

JÖNKÖPING 03 LUTY 2019 

 

PROTOKÓŁ Z ROCZNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO 

ZJEDNOCZENIA POLSKIEGO W JÖNKÖPING 

Z DNIA 03 LUTEGO 2019 R 
 

 Dnia 03 lutego 2019 roku w sali Św. Klary przy parafii Św. 

Franciszka w Jönköping, ulica Klostergatan 70B, odbyło się roczne zebranie 

sprawozdawcze ZPwJ za rok 2018. 

I 

Zebranie otworzyła pełniąca tymczasowo funkcje sekretarza Zjednoczenia 

Polskiego w Jönköping Elżbieta Solich-Atamaniuk. 

Porządek zebrania: 

1) otwarcie zebrania i powitanie  

2) wybór prezydium 
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3) sprawozdanie Zarządu za rok 2018 

4) sprawozdanie skarbnika 

5) sprawozdanie komisji rewizyjnej 

6) sprawozdanie sądu koleżeńskiego 

7) dyskusja nad sprawozdaniami 

8) wolne wnioski 

9) zakończenie zebrania 

II 

Na początku członek Zarządu Bartosz Lewiński odczytał oświadczenia 

dotyczące rezygnacji z funkcji: prezesa – Krystyny Haderberg, wiceprezesa 

– Liliany Kovač i sekretarza –Elżbiety Solich-Atamaniuk. Pełny tekst 

rezygnacji w załączniku oznaczonym  sygnaturą 1/03.02.2019 

III 

Wybrano prezydium zebrania w składzie: 

Konrad Filipowicz – członek prezydium 

Bartosz Lewiński – członek prezydium 

Aneta lewińska – protokolant 

Elżbieta Solich-Atamaniuk – przewodnicząca prezydium 

IV 

Przewodnicząca prezydium oddała głos Bartoszowi Lewińskiemu, który 

odczytał sprawozdanie z rocznej pracy ZPwJ. Pełny tekst sprawozdania w 

załączniku oznaczonym sygnaturą 2/03.02.2019  

Sprawozdanie podpisali wszyscy członkowie Zarządu obecni na zebraniu. 

V 

Następnie głos zabrała skarbnik ZPwJ Zofia Sawionek, która przedstawiła 

sprawozdanie finansowe za rok 2018. Pełne zestawienie finansowe w 

załączniku oznaczonym sygnaturą 3/03.02.2019 

VI 

Żadnych uwag do sprawozdań nie zgłoszono. 

Sprawozdania zostały przyjęte jednogłośnie.  

Nie odnotowano również żadnych uwag ze strony Komisji Rewizyjnej ani 

Sądu Koleżeńskiego. 

VII 

Wolne wnioski 

Przewodnicząca prezydium przedstawiła możliwości uzupełnienia wakatów. 

Ustalono, że członkowie ZPwJ zgłaszać będą swoje kandydatury do 

następnego zebrania dnia 03 marca 2019 roku.  

VIII 

Zebranie sprawozdawcze zakończono o godzinie 12:15 

 



 26 

     Protokolant zebrania sprawozdawczego 

     Aneta Lewińska 

 
 

4) WYBORY NOWEGO PREZESA ZJEDNOCZENIA POLSKIEGO 

W JÖNKÖPING  

JÖNKÖPING 03 LUTY 2019 

 

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZARZĄDU ZPwJ – WYBÓR NOWEGO 

PREZESA. 

 

Dnia 03 lutego o godzinie 12:30 w sali Św. Klary przy parafii Św. 

Franciszka w Jönköping, ulica Klostergatan 70B, odbyło się zebranie 

Zarządu ZPwJ w składzie: Zofia Sawionek, Alina Truchlewska, Katarzyna 

Filipowicz, Konrad Filipowicz, Elżbieta Solich-Atamaniuk, Aneta 

Lewińska, Bartosz Lewiński, Zofia Ahlqvist, Wojciech Atamaniuk na 

którym przyjęto rezygnację Krystyny Haderberg z funkcji prezesa ZPwJ i 

Liliany Kovač z funkcji wiceprezesa ZPwJ. 

  

 Zgodnie ze Statutem ZPwJ Zarząd dokonał wyboru nowego prezesa i 

wiceprezesa ZPwJ. Zgłoszono kandydaturę Katarzyny Filipowicz – prezes i 

Aliny Truchlewskiej – wiceprezes ZPwJ.  

 Kandydatury poddano głosowaniu, w którym wzięli udział wszyscy 

obecni na zebraniu członkowie Zarządu. Wszystkie głosy były „za”. Nikt nie 

był przeciw ani nie wstrzymał się od głosu.  

 Katarzyna Filipowicz i Alina Truchlewska przyjęły pełnienie nowych 

funkcji w ZPwJ. Jednocześnie przywrócono Elżbietę Solich-Atamaniuk do 

dalszego pełnienia funkcji sekretarza ZPwJ. 

 
Elżbieta Solich-Atamaniuk 

Sekretarz ZPwJ 

 
  Dzięki szybko podjętym decyzjom, mógł się ukonstytuować nowy 

Zarząd ZPwJ, który służyć będzie państwu do czasu Walnych Wyborów 

zaplanowanych na luty 2020 roku. 
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Wybór nowego prezesa był konieczny, bowiem do połowy marca 

każdego roku nasza organizacja obowiązana jest złożyć sprawozdania i 

różnego rodzaju dokumenty do instytucji wspomagających ZPwJ finansowo. 

By starać się o nowy bidrag z Jönköping Kommun, czy z Kongresu Polaków 

w Szwecji musimy się bardzo szczegółowo rozliczyć z otrzymanych dotacji 

za miniony rok. Nikogo nie powinien dziwić fakt, że na owych dokumentach 

potrzebny jest podpis prezesa a nierzadko i całego Zarządu.  

Dlatego wybór nowego prezesa ZPwJ i nowego Zarządu był tak ważny, 

mimo ogłoszonego na zebraniu sprawozdawczym miesięcznego terminu 

zgłaszania kandydatur na funkcję prezesa i wiceprezesa. 

 

 Od lutego 2019 roku do Walnych Wyborów w lutym 2020 roku w 

Zarządzie Zjednoczenia Polskiego w Jönköping pracować dla Państwa będą: 

Katarzyna Filipowicz – prezes  

Alina Truchlewska – wiceprezes 

Zofia Sawionek – skarbnik 

Elżbieta Solich-Atamaniuk – sekretarz 

Małgorzata Svensson – gospodarz 

Bartosz Lewiński – administrator strony internetowej 

Konrad Filipowicz – administrator strony internetowej 

Aneta Lewińska – członek Zarządu 

Maria Tarłowska – członek Zarządu 

Delegaci na Kongres Polaków w Szwecji  

Wiesław Szyniec 

Sebastian Możdżyński 

 Członkowie Komisji Rewizyjnej 

Zofia Ahlqvist 

Leszek Graniczka 

Tomasz Haderberg 

 Członkowie Sądu Koleżeńskiego 

Marlena Zacharzewska 

Wojciech Atamaniuk 

 

 Wybranym osobom, które przyjęły nowe funkcje w Zarządzie ZPwJ a 

w szczególności Katarzynie Filipowicz, Alinie Truchlewskiej i Marlenie 

Zacharzewskiej życzymy, by praca na rzecz Zjednoczenia przyniosła wiele 

satysfakcji i spotkała się z wdzięcznością członków ZPwJ. 
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 Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy do Marii Tarłowskiej, 

która przy współpracy i pomocy Zofii Sawionek, wypełniła obowiązkowe 

dokumenty do Jönköping Kommun.  

 
5) ZEBRANIE W KONGRESIE POLAKÓW W SZWECJI 

 

 W sobotę 30 marca 2019 roku odbyło się w siedzibie OPON w 

Sztokholmie zebranie delegatów wszystkich organizacji należących do 

Kongresu Polaków w Szwecji. 

 Zjednoczenie Polskie w Jönköping reprezentowali delegaci Sebastian 

Możdżyński i Wiesław Szyniec. 

 Zaproszenie wystosował prezes Kongresu Polaków w Szwecji Janusz 

Górczyński, jednocześnie informując organizacje członkowskie Kongresu „o 

przyznanej przez Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 

dotacji dla Kongresu na rok 2019”. 
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 Z przekazanych przez naszych delegatów informacji wynika, że 

Zjednoczenie Polskie w Jönköping otrzymało wsparcie finansowe z 

Kongresu Polaków w Szwecji na działalność sportową i organizację imprez 

dla dzieci /Dzień Dziecka, Zajączek i Mikołajki/. Inne projekty zawarte w 

dokumentacji nie zyskały aprobaty. 

 Sebastianowi Możdżyńskiemu i Wiesławowi Szyniec dziękujemy za 

poświęcony czas i godne reprezentowanie Zjednoczenia Polskiego w 

Jönköping. 

 
 

II PRZED NAMI JESZCZE: 
 
 

1) WAKACYJNY KONKURS DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

 

 

            
 

 

ZARZĄD ZJEDNOCZENIA POLSKIEGO W JÖNKÖPING I BILDA 

ZAPRASZA DZIECI I MŁODZIEŻ DO UDZIAŁU W 

WAKACYJNYM KONKURSIE 

PLASYCZNO – FOTOGRAFICZNO – PISARSKO - FILMOWYM 

POD TYTUŁEM: 

 

„WSPOMNIENIA O POLSCE Z OSTATNIEGO 

WYJAZDU DO KRAJU” 

 
 

KONKURS BĘDZIE ROZGRYWANY W CZTERECH 

KATEGORIACH: 
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PLASTYCZNEJ                                FOTOGRAFICZNEJ 
RYSUNEK, SZKIC, AKWARELA…                      ZDJĘCIA, ALBUMY, SKŁADANKI 

             
 

PISARSKIEJ                                             FILMOWEJ 
OPOWIADANIE, ESEJ, KOMIKS…                                 ETIUDA, FILM, REPORTAŻ… 

 

 

TERMIN NADSYŁANIA PRAC 

NIEDZIELA 25 SIERPIEŃ 2019 ROKU 

 
Warunkiem uczestnictwa w wakacyjnym konkursie „Wspomnienia o Polsce 

z ostatniego wyjazdu do kraju” jest: 

• nadesłanie pracy plastycznej drogą mailową ( prosimy o zrobienie 

zdjęcia pracy plastycznej i wysłanie na adres info@pzj.se) 

• wysłanie zdjęć drogą mailową na maila info@pzj.se 

• wysłanie eseju lub opowiadania na adres info@pzj.se 

• wysłanie filmu przez www.wetransfer.com na adres info@pzj.se 

• podaniu w mailu z wysłaną pracą imienia i nazwiska uczestnika z 

podanym numerem personalnym i numerem personalnym rodzica 

• można wybrać tylko jedną kategorię 

 
GŁOSOWANIE ODBĘDZIE SIĘ W PIERWSZĄ NIEDZIELĘ 

WRZEŚNIA. W TYM DNIU PROSIMY DOSTARCZYĆ ORYGINAŁY 

PRAC PRZED POLSKĄ MSZĄ ŚWIĘTĄ O GODZ. 10:00 

 

https://poczta.o2.pl/d/
https://poczta.o2.pl/d/
https://poczta.o2.pl/d/
https://poczta.o2.pl/d/
http://www.wetransfer.com/
http://www.wetransfer.com/
https://poczta.o2.pl/d/
https://poczta.o2.pl/d/
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ZASADY ODDAWANIA GŁOSÓW ZOSTANĄ PODANE PRZY 

GŁOSOWANIU. 

 

NA ZWYCIĘZCÓW CZEKAJĄ NAGRODY!!! 

FUNDATOREM NAGRÓD W WAKACYJNYM KONKURSIE JEST 

BILDA. 

 
  

2) ZABAWA ANDRZEJKOWA 

 

 Zarząd Zjednoczenia Polskiego w Jönköping stoi przed poważnym 

dylematem o zasadności organizowania zabawy andrzejkowej. Z powodu 

bardzo słabej frekwencji nie odbyły się owe taneczne spotkania ani w 2017, 

ani w 2018 roku.  

 W najbliższym czasie przeprowadzimy sondę wśród członków ZPwJ. 

Jeśli zdecydują Państwo o dalszej organizacji Andrzejek, będziemy tę 

zabawę organizować na dotychczasowych zasadach. 

 

 Jednocześnie POSZUKUJEMY OSOBY, KTÓRA ZECHCIAŁABY 

ZAJĄĆ SIĘ OPRAWĄ MUZYCZNĄ NASZYCH ZABAW!!! 

 

 Zgłoszenia prosimy kierować do Prezes ZPwJ, Katarzyny Filipowicz 

na adres e-mailowy ZPwJ info@pzj.se lub pod numer telefonu 0707266291 

 
 

 30 (23) listopada 2019 roku Zarząd Zjednoczenia Polskiego w 

Jönköping serdecznie zaprasza członków Zjednoczenia i wszystkich 

Rodaków na Zabawę Andrzejkową. Bawimy się od godziny 17:00 – 24:00 

w sali ÖXNEGÅRDEN na ÖXNEHAGA.  

Wstęp dla członków Zjednoczenia – 70 koron, osoby nie będące członkami 

Zjednoczenia – 120 koron, dzieci – wstęp wolny od opłat. 

 Z uwagi na konieczność opłacenia sali przed imprezą, prosimy w 

miarę możliwości dokonywać wpłat za uczestnictwo przy zapisach. Zapisy i 

wpłaty przyjmuje skarbnik ZPwJ, Zofia Sawionek. Jest to również powód, 

dla którego nie zwracamy wpisowego, jeśli nastąpi rezygnacja uczestnika na 

krótko przed imprezą. 

mailto:info@pzj.se
mailto:info@pzj.se
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 Sprawdzonym zwyczajem poczęstunek przynosimy we własnym 

zakresie na wspólny stół.  

 Przypominamy również, że organizacja zabawy zależy od ilości 

zgłoszeń. Wymagane minimum to 40 osób. 

 Każdego, kto w wieczór poprzedzający zabawę /piątek, godz. 19:00/ 

będzie mógł przybyć i pomóc w przygotowaniu sali, szczególnie w 

ustawianiu stołów, krzeseł, dekoracji, sprzątaniu, przygotowaniu foyer, 

kuchni, sanitariatów, miejsc dla palących… powitamy z otwartym sercem. 

Będziemy wdzięczni za każdy przejaw Państwa aktywności. 

Zapraszamy do czynnego zaangażowania się w przygotowania wspólnej 

zabawy! 

 
 

3) PODZIĘKOWANIA DLA TOMASZA HADERBERG 

 

Tomaszowi Haderberg Zarząd Zjednoczenia Polskiego w Jönköping  i 

wszyscy członkowie  Zjednoczenia z serca dziękują za wieloletnią pracę 

przy oprawie muzycznej naszych tanecznych zabaw. Doceniamy trud i 

zaangażowanie w tworzenie oryginalnej i wspaniałej atmosfery na zabawach 

andrzejkowych i karnawałowych. Cieszymy się, że mogliśmy być i dla 

niego częścią radosnej przygody. 

Tomaszowi życzymy wielu sukcesów osobistych i zawodowych, 

mając nadzieję, że będzie nas wspominać z życzliwością. 

 
 

4) MIKOŁAJKOWE SPOTKANIE 
 

 Zapraszamy wszystkie dzieci w niedzielę 01 grudnia na spotkanie ze 

Świętym Mikołajem, który odwiedzi nas po polskiej Mszy Świętej o godz. 

10:00. 

 
 

5) OPŁATEK W ZJEDNOCZENIU przewidziany jest w niedzielę 05 

stycznia 2020 roku. Zapraszamy!!! 
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LISTA DYŻURÓW CZŁONKÓW ZARZĄDU PODCZAS 

NIEDZIELNYCH SPOTKAŃ PRZY KAWIE W DRUGIM 

PÓŁROCZU 2019 ROKU 

 
01 wrzesień – Zofia Sawionek, Maria Tarłowska  

 

06 październik – Alina Truchlewska, Elżbieta Solich-Atamaniuk 

 

03 listopad – Zofia Sawionek, Elżbieta Solich-Atamaniuk 

 

01 grudzień -  Zofia Sawionek, Katarzyna Filipowicz 
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LISTA DYŻURÓW PIECZENIA CIASTA PRZEZ 

CZŁONKÓW ZJEDNOCZENIA POLSKIEGO W 

JÖNKÖPING W DRUGIM PÓŁROCZU 2019 ROKU 

 
01 wrzesień – Karolina Możdżyńska, Sebastian Możdżyński, 

                        Marta Nadolski, Dawid Nadolski 

 

06 październik – Ewelina Opiła, Irena Proszowski, Józef Proszowski, 

                             Elżbieta Nadolska 

 

03 listopad – Anna-Maria Saliba, Alicja Stypa, Tomasz Stypa,  

                      Janina Strozzi 

 

01 grudzień – Anna Shamoun, Adnan Shamoun, Justyna Modzelewska, 

                        Marcin Modzelewski 

 
 

 

 

 Każda osoba wyznaczona do dyżuru jest zobowiązana upiec 40 

kawałków ciasta oraz nakryć stół i wystawić naczynia. Po kawie należy 

umyć naczynia, sprzątnąć kuchnię i salę. Dyżurni powinni stawić się w 

wyznaczonym dniu dyżuru o godzinie 9-tej. 

 Życzymy smacznych doznań i miłych wspomnień ze spotkań. 
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Niechaj słowa tego wiersza będą mottem obecnego numeru Biuletynu Informacyjnego 

“JEŚLI SIĘ TYLKO OTWORZYSZ…” 

 

Wnieś radość do życia. 

Wyrzuć z siebie wszystkie troski,  

bo troski o jutro pojawiają się zawsze o dzień za wcześnie. 

Bądź optymistą. 

 

Jest na świecie jeszcze miłość i światło, 

także w twoim świecie,  

jeśli się tylko otworzysz i odemkniesz oczy. 

Są ludzie, którzy twierdzą,  

że życie jest mroczne, zimne, smutne i ponure. 

Ale okna ich serc są zawsze szczelnie zamknięte  

przed ciepłem i każdym promykiem słońca. 

Świadomie skrywają się w cieniu 

ponurych myśli i mrocznych uczuć. 

Żyją za murem, który sami sobie zbudowali. 

Życie jest drogą, która prowadzi ku przestworzom. 

Życie jest czymś otwartym, wschodzącym, co ma przyszłość. 

Tak jak wznoszącymi się liniami rysuje się góry. 

Dlatego wnieś radość do życia. 

I jeśli zdarzy się, że niebo będzie pełne chmur, 

a świat pełen nieszczęść i kłótni, 

nie trać pogody ducha, lecz pozostań ufny. 

Jeśli na dworze nie będzie słońca, 

zachowaj słońce w swoim sercu, 

a wszystko, wszystko znów się jakoś ułoży. 

Phil Bosmans 
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Biuletyn Informacyjny jest bezpłatnym pismem Zjednoczenia Polskiego w 

Jönköping. Każdy numer ukazuje się w wersji drukowanej oraz w wersji 

elektronicznej, zamieszczanej na stronie internetowej Zjednoczenia Polskiego w 

Jönköping pod adresem  www.pzj.se  

 

 Biuletyn Informacyjny redagują: 

Elżbieta Solich-Atamaniuk – tekst, zdjęcia, redakcja 

Wojciech Atamaniuk – strona tytułowa i korekta 

Zofia Sawionek – lista dyżurów Członków i Zarządu ZPwJ 

Iwona Moszczyńska – druk 

Bartosz Lewiński – strona internetowa 

 Wszystkie informacje ukazują się za zgodą i z upoważnienia Zarządu 

Zjednoczenia Polskiego w Jönköping. 

Prawa zastrzeżone. Kolportowanie poza ZPwJ zabronione.  
 

http://www.pzj.se/
http://www.pzj.se/

