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PLAN SPOTKAŃ CZŁONKÓW ZJEDNOCZENIA 

POLSKIEGO W JÖNKÖPING NA DRUGIE PÓŁROCZE 

2020 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 10:00. 

 

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 przypadkiem 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/
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PORZĄDEK NABOŻEŃSTW I SPOTKAŃ CZŁONKÓW, 

SYMPATYKÓW I GOŚCI ZJEDNOCZENIA POLSKIEGO W 

JÖNKÖPING W DRUGIM PÓŁROCZU 2020 ROKU 

 

W miesiącach wakacyjnych zapraszamy na polskie Msze Święte: 

 

► 05 lipiec – Msza Św. godz. 10:00 

► 19 lipiec – Msza Św. godz. 10:00 

► 02 sierpień – Msza Św. godz. 10:00 

► 16 sierpień – Msza Św. godz. 10:00 

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

                            spotkanie kawowe 

► 20 wrzesień – Msza Św. godz. 10:00 

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

► 18 październik – Msza Św. godz. 10:00 

► 01 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 

► 15 listopad – Msza Św. godz. 10:00 

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

                             ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA 

► 20 grudzień – Msza Św. godz. 10:00 

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

                            10:00  

► 03 styczeń – Msza Św. godzina 10:00 i OPŁATEK 
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DZIEŃ ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH 

 
 Już po raz dziewiąty obchodzimy w naszej Ojczyźnie Narodowy 

Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Święto na stałe zagościło w kalendarzu 

świąt narodowych. Ustawę z dnia 09 lutego 2011roku o ustanowieniu 1 

marca Świętem Pamięci o Żołnierzach Wyklętych, podpisał ówczesny 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. 

 

 W niedzielę 01 marca członkowie Zjednoczenia Polskiego w 

Jönköping mieli okazję zobaczyć fragment filmu, w którym wspominano 

ostatniego żołnierza Wyklętego o pseudonimie „Lalek” i skorzystać z 

materiałów przygotowanych w formie broszury, którą można było zabrać do 

domu. 

 

 

 
 

 



 6 

W tym czasie dzieci pod kierownictwem Kasi i Marty miały swoje zajecia. 

 

 

 
 
 

 

 

Przez wiele lat rodziny poległych, organizacje patriotyczne i 

inni domagali się godnego uczczenia walczących o niepodległość. 
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Dzięki inicjatywie Janusza Kurtyki i Jerzego Szmida w 2009 roku 

została podjęta ustawa dotycząca ustanowienia 1 marca świętem 
Żołnierzy Wyklętych. Ostatecznie do Sejmu projekt ustawy 

skierował prezydent Lech Kaczyński. Data jest nieprzypadkowa – 

1 marca 1951 w mokotowskim więzieniu komuniści zamordowali 
przywódców IV Zarządu Zrzeszenia WiN. Określenie “żołnierze 

wyklęci” zostało po raz pierwszy użyte podczas wystawy 

poświęconej antykomunistycznemu podziemiu, zorganizowanej 
przez Ligę Republikańską w roku 1993.  

 

 

 
Żołnierze partyzantki niepodległościowej i antykomunistycznej. 

Od lewej: Henryk Wybranowski „Tarzan”, Edward Taraszkiewicz 

„Żelazny”, Mieczysław Małecki „Sokół” i Stanisław Pakuła  

ps. „Krzewina”, 1947 
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W 2011 r. dzień 1 marca został ustanowiony świętem 

państwowym – Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy 

Wyklętych”. Jest to święto, honorujące i upamiętniające żołnierzy 

polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego 

działającego w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych 

granic RP. 

Po upadku powstania warszawskiego władzę w Polsce przejęli 

komuniści. Nieufne wobec nowych władz Polskie Państwo 
Podziemne przygotowywało się do walki, jednak niestety w 

wyniku aresztowania przywódców podziemia upadło, a jedyną 

walczącą organizacją pozostała NSZ (Narodowe Siły Zbrojne). W 
maju 1945 powstała Delegatura Sił Zbrojnych na Kraj, 

przekształcona we wrześniu tego samego roku w Wolność i 

Niezawisłość. Sama nie prowadziła już działań zbrojnych, a jej 
głównym zadaniem było niedopuszczenie do zwycięstwa partii 

komunistycznej w wyborach. Walkę z komunistami prowadziło 

oprócz NSZ i WiN wiele innych organizacji konspiracyjnych .  
W 1947 roku polscy komuniści ogłosili amnestię, która pomogła 

ówczesnej władzy dotrzeć do struktur organizacji 

niepodległościowych oraz zniszczyć je od środka. NSZ i WiN 
przestały działać pod koniec roku. W wyniku walki śmierć 

poniosło około 15 tysięcy ludzi, z czego 7 tysięcy było członkami 

podziemia. Ostatni partyzant został zamordowany w październiku 
1963 roku.  

Uczestnicy ruchu partyzanckiego określani są jako „żołnierze 

wyklęci”, „żołnierze drugiej konspiracji” czy jako „żołnierze 

niezłomni”. Propaganda PRL określała żołnierzy podziemia 

niepodległościowego jako bandy reakcyjnego podziemia. 

Określenie „żołnierze wyklęci” powstało w 1993 – użyto go 

pierwszy raz w tytule wystawy Żołnierze Wyklęci – 

antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 r., organizowanej 

przez Ligę Republikańską na Uniwersytecie Warszawskim. Jego 

autorem był Leszek Żebrowski. Stanowi ono bezpośrednie 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Propaganda_w_Polskiej_Rzeczypospolitej_Ludowej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Reakcyjne_podziemie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Liga_Republika%C5%84ska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Warszawski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Leszek_%C5%BBebrowski
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odwołanie do listu otrzymanego przez wdowę po jednym z 

żołnierzy podziemia, w którym, zawiadamiając o wykonaniu 

wyroku śmierci na jej mężu, dowódca jednostki wojskowej pisze o 

nim: wieczna hańba i nienawiść naszych żołnierzy i oficerów 

towarzyszy mu i poza grób. Każdy, kto czuje w sobie polską krew, 

przeklina go – niech więc wyrzeknie się go własna jego żona i 

dziecko. Termin „żołnierze wyklęci” upowszechnił Jerzy Ślaski, 

publikując książkę o takim tytule. 

 

 

 
 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_%C5%9Alaski
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KARTKA WIELKANOCNA – KONKURS 
 

 

 
 

W ogłoszeniu, które ukazało się na naszej stronie internetowej, Prezes 

Katarzyna Filipowicz napisała:  

 

„Czas Świąt Wielkanocnych zbliża się wielkimi krokami, czas 

przygotowywać się do nich i pomyśleć o bliskich. To czas, kiedy chcemy 

spędzić z naszymi bliskimi na rozmowach, przy wspólnym śniadaniu. To 

czas, w którym dobrze jest również pamiętać o tych, z którymi nie dane jest 

zasiąść do świątecznego śniadania szczególnie w obecnej sytuacji. 

 Może własnoręcznie zrobiona kartka będzie takim symbolem.  

Zachęcamy rodziny i ogłaszamy konkurs na najpiękniejszą kartkę…” 
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 Organizatorem konkursu na wielkanocną kartkę był Zarząd ZPwJ i 

Bilda. Konkurs skierowany był nie tylko do dzieci młodszych i starszych. 

Do udziału w tym konkursie zachęcaliśmy całe rodziny. 

  Na konkurs wpłynęło 18 prac w tym również prace rodziców. 

Za udział w konkursie wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy. 

Liczymy, że własnoręcznie wykonanymi świątecznymi kartkami 

obdarowani zostali nasi bliscy, przyjaciele, sąsiedzi… 

Żałujemy, że z powodu pandemii  COVID-19 nie mogliśmy 

zaprezentować Państwu oryginalnych prac na wystawie podczas 

Świątecznego Śniadania. 

Zachęcamy jednak do obejrzenia ich w tej relacji. 

 

 

 

          
      Julia Opiła lat 8              Natalia Opiła lat 11           Alicja Opiła lat 13 
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                Ewelina Czech-Opiła                       Magdalena Wolański lat 3 

 

 

 

                  
               Norbert Wolański lat 7                       Hubert Wolański lat 7 
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         Tymoteusz Modzelewski lat 5             Wiktoria Modzelewska lat 7 

 

 

 

         
           Jakub Michno lat 11                               Alicja Shamoun lat 7 
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        Markus Nadolski lat 8                             Marika Nadolska lat 11 

 

 

             
            Marta Nadolski                                    Emilia Pettersson lat 7 
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Patryk Filipowicz lat 6     Helenka Filipowicz lat 7     Marek Filipowicz lat 9 

 

Fundatorem nagród była BILDA. W zależności od wieku dzieci 

otrzymały karty prezentowe do Lekia (najmłodsi) i do kina (starsi).  
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2  MAJ   DZIEŃ  FLAGI 

 

DZIEŃ  POLONII  I  POLAKÓW  ZA  GRANICĄ 
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ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA 

 
 W tym roku z powodu szerzącej się na całym świecie pandemii 

koronawirusa żyjemy w izolacji, przestrzegając zasad wprowadzonych przez 

rządy poszczególnych krajów. Wiele zaplanowanych uroczystości, imprez, 

spotkań … o zasięgu światowym, międzynarodowym, lokalnym a nawet 

rodzinnym zostało odwołanych. 

  Nie inaczej jest w naszym Zjednoczeniu.  

Nie możemy uczestniczyć w comiesięcznych spotkaniach kawowych a Msze 

Święte zostały przeniesione do Internetu. Wszystko po to by zapewnić 

bezpieczeństwo i zdrowie ludzi. Tym ciężarem współodpowiedzialności 

obarczony jest każdy z nas. 

  Tym bardziej cieszy fakt, że pomimo fizycznej Rodaków 

nieobecności na polskiej Mszy Świętej 3 maja, w naszym kościele 

zaznaczony był akcent polskiego narodowego święta. A 3 maj to nie tylko 

Święto Konstytucji 3 Maja. W tym dniu obchodzone jest również Święto 

Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. 

 Wszystkim, którzy przyczynili się do wystroju i dekoracji obrazu 

Matki Boskiej Częstochowskiej, serdecznie dziękujemy. 
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Według Wikipedii: 

„Święto zostało ustanowione przez papieża Benedykta XV w 1920 na prośbę 

polskich biskupów po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918. 

Upamiętnia ono śluby lwowskie króla Jana Kazimierza, który podczas 

potopu szwedzkiego powierzył Polskę opiece Matki Bożej.   

Kult Królowej Korony Polskiej upowszechniał się po rozbiorach 

Polski, szczególnie w środowisku emigracji polskiej we Francji oraz wśród 

mieszkańców Lwowa i Krakowa, i odegrał wielką rolę w pracy nad 

budzeniem poczucia i świadomości narodowej. Zaborcy doceniali znaczenie 

tego kultu i prowadzili walkę z jego propagowaniem, nakazując m.in. 

usuwanie wezwania „Królowa Korony Polskiej” z Litanii loretańskiej, 

zwalczając pielgrzymki do Częstochowy, usuwając z bibliotek publikacje o 

Królowej Korony Polskiej i ścigając procesami posiadanie i 

rozpowszechnianie kopii obrazu jasnogórskiego.  

Inicjatywę ustanowienia specjalnego święta maryjnego związanego z 

tym tytułem wysunęło najprawdopodobniej powstałe we Lwowie Bractwo 

Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polskiej, poświęcające 

pierwszą niedzielę maja modlitwom dziękczynnym za opiekę Maryi nad 

Polską. Pomysł poparł arcybiskup Józef Bilczewski, a papież Pius X w 1909 

ustanowił święto Królowej Korony Polskiej dla diecezji lwowskiej i 

przemyskiej, polecając obchodzić je w pierwszą niedzielę maja. W 1914 

obchody przeniesiono z pierwszej niedzieli maja na 2 maja.  

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości biskupi polscy 

zaproponowali papieżowi ustanowienie święta Maryi Królowej Polski w 

dniu 3 maja, tak aby podkreślić związek tego święta z pierwszą polską 

konstytucją uchwaloną 3 maja 1791 przez Sejm Czteroletni. Konstytucja 

wypełniła w swoich założeniach część ślubowań Jana Kazimierza – król 

zobowiązywał się uroczyście wziąć pod opiekę lud polski i zaprowadzić 

sprawiedliwość.  

Na wniosek biskupów polskich Święta Kongregacja Obrzędów 

przeniosła w 1924 obchody tego święta na 3 maja. W 1925 roku 

rozciągnięto je na wszystkie polskie diecezje, tym samym połączono 

świętowanie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz święta Królowej 

Korony Polskiej.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Benedykt_XV
https://pl.wikipedia.org/wiki/Episkopat_Polski
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Aluby_lwowskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_II_Kazimierz_Waza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Potop_szwedzki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Maria_z_Nazaretu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rozbiory_Polski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rozbiory_Polski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lw%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krak%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Litania_loreta%C5%84ska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jasna_G%C3%B3ra
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99ta_maryjne
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Bilczewski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Papie%C5%BC
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pius_X
https://pl.wikipedia.org/wiki/Archidiecezja_lwowska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Archidiecezja_przemyska
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Konstytucja_3_Maja&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sejm_Czteroletni
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Po napaści Niemiec na Polskę w 1939 władze okupacyjne zakazały 

obchodzenia święta Królowej Korony Polskiej. Nie uznawały go również 

władze Polski Ludowej po II wojnie światowej, święto obchodzono tylko w 

liturgii kościelnej”.  

 Uroczyste zazwyczaj obchody tego święta odbywały się na Jasnej 

Górze, gdzie znajduje się kaplica z cudownym obrazem Matki Boskiej 

Częstochowskiej. 

 Jakże inne było to w tym roku święto. 

 

   
 

 

 

 

 

 
 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Okupacja_niemiecka_ziem_polskich_(1939%E2%80%931945)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Rzeczpospolita_Ludowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/II_wojna_%C5%9Bwiatowa
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OBCHODY 100 ROCZNICY URODZIN 

ŚW. JANA PAWŁA II 
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List Papieża Benedykta XVI na 100-lecie urodzin  

św. Jana Pawła II 

 

Watykan, 4 maja 2020 r. 

Na stulecie urodzin 

Świętego Papieża Jana Pawła II 

18 maja 2020 r. 

 

18 maja upłynie 100 lat od urodzin papieża Jana Pawła II w małym polskim 

mieście Wadowice. Polska, którą trzy sąsiednie mocarstwa – Prusy, Rosja 

i Austria – podzieliły między siebie i okupowały przez ponad sto lat, po 

pierwszej wojnie światowej odzyskała niepodległość. Było to wydarzenie 
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budzące wielkie nadzieje, ale domagające się także wielkich wysiłków, 

ponieważ organizujące się na nowo państwo ciągle odczuwało nacisk obydwu 

mocarstw – Niemiec i Rosji. W tej sytuacji opresji, ale przede wszystkim 

nadziei, wzrastał młody Karol Wojtyła, który niestety bardzo wcześnie stracił 

swą matkę, brata, a na koniec także ojca, któremu zawdzięczał swoją głęboką 

i gorącą pobożność. Młodego Karola pociągały szczególnie literatura i teatr, 

dlatego po uzyskaniu matury zaczął najpierw studiować te dwa przedmioty. 

„Aby uchronić się przed wywózką na przymusowe roboty do Niemiec, jesienią 

roku 1940 zaczął pracę jako robotnik fizyczny w kamieniołomie, związanym 

z fabryką chemiczną Solvay” (por. Jan Paweł II, Dar i tajemnica, s. 12). 

„Jesienią roku 1942 podjął ostateczną decyzję wstąpienia do krakowskiego 

Seminarium Duchownego, które arcybiskup Krakowa Sapieha potajemnie 

zorganizował w swej rezydencji. Już jako fabryczny pracownik rozpoczął 

z pomocą starych książek studiowanie teologii, tak że 1 listopada 1946 mógł 

otrzymać święcenia kapłańskie” (por. tamże, s. 15). Teologii uczył się jednak 

nie tylko z książek, ale także poprzez doświadczenie konkretnej ciężkiej 

sytuacji, w której znajdował się on sam i jego kraj. Jest to poniekąd 

charakterystyczne dla całego jego życia i działalności. Studiuje książki, ale 

zawarte w nich pytania stają się treścią, którą przeżywa i której dogłębnie 

doświadcza. Tak też dla niego jako młodego biskupa – od 1958 roku biskupa 

pomocniczego, a od 1964 roku arcybiskupa Krakowa – Sobór Watykański II 

stanowi szkołę całego jego życia i pracy. Pojawiające się doniosłe pytania, 

przede wszystkim wiążące się z tak zwanym Schematem XIII – późniejszą 

Konstytucją Gaudium et spes – były jego osobistymi pytaniami. Wypracowane 

na soborze odpowiedzi wskazały mu drogę jego pracy jako biskupa, a później 

jako papieża. 

Gdy kardynał Wojtyła 16 października 1978 roku został obrany Następcą 

Świętego Piotra, Kościół znajdował się w sytuacji dramatycznej. Obrady 

soborowe przedstawiano na forum publicznym jako spieranie się o samą wiarę, 

która w ten sposób wydawała się pozbawiona swego charakteru nieomylnej 

i nienaruszalnej pewności. Tak na przykład pewien bawarski proboszcz 

sytuację tę scharakteryzował w następujących słowach: „Na koniec wpadliśmy 

w błędną wiarę”. To poczucie, że nic już nie jest pewne, że wszystko można 

kwestionować, podsycał jeszcze sposób przeprowadzania reformy liturgii. Na 

koniec wydawało się, że także w liturgii można wszystko tworzyć samemu. 

Paweł VI energicznie i zdecydowanie doprowadził do końca sobór, jednak po 

jego zakończeniu stawał przed coraz trudniejszymi problemami, które na 

koniec postawiły pod znakiem zapytania sam Kościół. Socjologowie 

porównywali w tamtym czasie sytuację Kościoła z sytuacją Związku 
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Sowieckiego pod rządami Gorbaczowa, w którym w procesie poszukiwania 

niezbędnych reform rozpadł się na koniec cały potężny wizerunek państwa 

sowieckiego. 

Tak więc na nowego papieża czekało w istocie zadanie po ludzku niemal 

niewykonalne. Już na pierwszy rzut oka okazało się jednak, że Jan Paweł II 

budził nowe zachwycenie się Chrystusem i Jego Kościołem. Najpierw jego 

słowa na rozpoczęcie pontyfikatu, zawołanie: „Nie lękajcie się! Otwórzcie, 

otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi!” Ten ton charakteryzował zresztą cały 

jego pontyfikat i uczynił go wyzwalającym odnowicielem Kościoła. Stało się 

tak dlatego, że nowy papież pochodził z kraju, w którym recepcja soboru była 

pozytywna. Decydujące było nie powątpiewanie we wszystko, lecz radosna 

odnowa wszystkiego. 

W 104 wielkich podróżach duszpasterskich papież przemierzył cały świat 

i wszędzie głosił Ewangelię jako radosną nowinę, wyjaśniając w ten sposób 

także swój obowiązek opowiadania się za dobrem, za Chrystusem. 

W 14 encyklikach na nowy sposób ukazywał wiarę Kościoła i jego ludzkie 

nauczanie. Nieuniknione więc było to, że wywołał sprzeciw w Kościołach 

Zachodu, które były przepełnione wątpliwościami. 

Dzisiaj istotne wydaje mi się wskazywanie na właściwe centrum, 

z perspektywy którego należy odczytywać przesłanie zawarte w jego różnych 

tekstach. Centrum to sugestywnie odsłoniła nam wszystkim godzina jego 

śmierci. Papież Jan Paweł II zmarł w pierwszych godzinach ustanowionego 

przez niego święta Miłosierdzia Bożego. Pozwólcie mi najpierw dołączyć tutaj 

małą osobistą uwagę, która ukazuje nam coś ważnego dla zrozumienia istoty 

i postępowania tego papieża. Jan Paweł II był od początku pod dużym 

wrażeniem orędzia krakowskiej zakonnicy Faustyny Kowalskiej, która 

przedstawiała miłosierdzie Boże jako istotne centrum całej chrześcijańskiej 

wiary i pragnęła ustanowienia jego święta. Po konsultacjach papież przewidział 

na nie Białą Niedzielę. W sprawie stosowności tej daty, przed podjęciem 

ostatecznej decyzji, poprosił jednak o opinię Kongregację Nauki Wiary. 

Daliśmy odpowiedź negatywną, ponieważ uważaliśmy, że takiej wielkiej, starej 

i pełnej treści daty jak Biała Niedziela nie należy obciążać nowymi ideami. Dla 

Ojca Świętego przyjęcie naszego „nie” z pewnością nie było łatwe. On jednak 

zrobił to z całą pokorą i przyjął również nasze drugie „nie”. Na koniec 

sformułował propozycję, która Białej Niedzieli pozostawia jej historyczne 

znaczenie, ale w jej pierwotną treść wprowadza miłosierdzie Boże. Często 

zdarzały się takie przypadki, w których wywierała na mnie wrażenie pokora 

wielkiego papieża, rezygnującego ze swych ulubionych idei, gdy nie było na 
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nie zgody urzędowych organów, o którą zgodnie z klasycznym porządkiem 

należało je prosić. 

Gdy Jan Paweł II wydał ostatnie tchnienie na tym świecie, było akurat po 

pierwszych nieszporach święta Miłosierdzia Bożego. Rozjaśniło to godzinę 

jego śmierci: światło miłosierdzia Bożego rozbłysło nad jego konaniem jako 

krzepiące orędzie. W swojej ostatniej książce Pamięć i tożsamość, która 

ukazała się prawie w przeddzień jego śmierci, papież raz jeszcze po krótce 

przedstawił orędzie Bożego miłosierdzia. Wskazuje w niej, że siostra Faustyna 

zmarła jeszcze przed okropieństwem drugiej wojny światowej, ale przekazała 

już odpowiedź Pana na te potworności. „Zło nie odnosi ostatecznego 

zwycięstwa! Tajemnica paschalna potwierdza, że ostatecznie zwycięskie jest 

dobro; że życie odnosi zwycięstwo nad śmiercią; że nad nienawiścią tryumfuje 

miłość” (s. 62). 

Papieżowi przez całe życie chodziło o to, aby obiektywne centrum wiary 

chrześcijańskiej – naukę o zbawieniu – subiektywnie przyjąć za swoje 

i uzdalniać innych do jego przyjęcia. Dzięki zmartwychwstałemu Chrystusowi 

miłosierdzie Boże jest przeznaczone dla każdego. Mimo iż to centrum 

chrześcijańskiej egzystencji jest nam darowane tylko w wierze, ma ono 

jednocześnie znaczenie filozoficzne, bo skoro miłosierdzie Boże nie jest 

faktem, to musimy radzić sobie z takim światem, w którym ostateczna 

przeciwwaga dobra wobec zła nie jest rozpoznawalna. Ostatecznie poza tym 

obiektywnym historycznym znaczeniem każdy musi wiedzieć, że miłosierdzie 

Boże okaże się na koniec silniejsze od naszej słabości. W tym miejscu należy 

odnajdywać wewnętrzną jedność orędzia Jana Pawła II i zasadnicze intencje 

papieża Franciszka: wbrew spotykanej niekiedy opinii Jan Paweł II nie jest 

moralnym rygorystą. Ukazując istotne znaczenie Bożego miłosierdzia, daje on 

nam możność przyjęcia stawianych ludziom moralnych wymogów, mimo iż 

człowiek nigdy nie zdoła im w pełni sprostać. Nasze moralne wysiłki 

podejmujemy w świetle Bożego miłosierdzia, które dla naszej słabości okazuje 

się uzdrawiającą mocą. 

Gdy papież Jan Paweł II umierał, Plac św. Piotra był pełen ludzi, przede 

wszystkim młodych, którzy chcieli po raz ostatni spotkać się ze swym 

papieżem. Nigdy nie zapomnę chwili, w której arcybiskup Sandri podał 

wiadomość o odejściu papieża. Nie zapomnę przede wszystkim chwili, w której 

wielki dzwon św. Piotra ogłosił tę wiadomość. W dniu pogrzebu Ojca Świętego 

można było zobaczyć mnóstwo plakatów z napisem „Santo subito”. Było to 

wołanie, które płynęło ze spotkania z Janem Pawłem II ze wszystkich stron. 

I nie tylko na Placu św. Piotra, ale w różnych kręgach intelektualistów 

dyskutowano nad nadaniem Janowi Pawłowi II tytułu „Wielki”. 
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Słowo „święty” wskazuje na sferę Bożą, a słowo „wielki” na wymiar ludzki. 

Zgodnie z zasadami Kościoła świętość ocenia się na podstawie dwóch 

kryteriów: heroiczności cnót i cudu. Obydwa te kryteria są ściśle ze sobą 

związane. Bowiem pojęcie „cnoty heroicznej” oznacza nie jakiś sukces 

olimpijski, ale fakt, że w danym człowieku i przez niego widoczne jest to, co 

nie ma źródła w nim samym, lecz jest tym, co działanie Boga ukazuje w nim 

i przez niego. Chodzi tu nie o moralne współzawodnictwo, lecz o rezygnację 

z własnej wielkości. Chodzi o to, że człowiek pozwala Bogu działać w sobie 

i w ten sposób uwidaczniać przez siebie działanie i moc Boga. 

To samo odnosi się do kryterium cudu. Również tutaj nie chodzi o to, że dzieje 

się coś sensacyjnego, lecz o to, że uzdrawiająca dobroć Boga staje się widoczna 

w sposób przekraczający ludzkie możliwości. Święty jest człowiekiem 

otwartym, którego przenika Bóg. Święty to ktoś otwarty na Boga, to człowiek 

przeniknięty Bogiem. Świętym jest ten, kto nie koncentruje uwagi na sobie, ale 

sprawia, że widzimy i rozpoznajemy Boga. Celem procesów beatyfikacyjnego 

i kanonizacyjnego jest właśnie zbadanie tego zgodnie z normami prawa. 

W odniesieniu do Jana Pawła II obydwa te procesy zostały przeprowadzone 

ściśle według obowiązujących reguł. Stoi on więc teraz przed nami jako ojciec 

ukazujący nam miłosierdzie i dobroć Boga. 

Trudniejsze jest poprawne zdefiniowanie pojęcia „wielki”. W ciągu prawie 

dwutysiącletniej historii papiestwa tytuł „Wielki” przyjął się tylko 

w odniesieniu do dwóch papieży: do Leona I (440 – 461) i do Grzegorza I (590 

– 604). Słowo „wielki” ma u obydwu wydźwięk polityczny, ale w tym sensie, 

że dzięki sukcesom politycznym ukazuje się coś z tajemnicy samego Boga. 

Leon Wielki w rozmowie z wodzem Hunów Attylą przekonał go do 

oszczędzenia Rzymu, miasta apostołów Piotra i Pawła. Bez broni, bez władzy 

wojskowej czy politycznej, mocą swego przekonania do wiary zdołał 

straszliwego tyrana namówić do oszczędzenia Rzymu. W walce ducha 

z władzą, duch okazał się silniejszy. Grzegorz I nie odniósł żadnego podobnie 

spektakularnego sukcesu, ale mimo to potrafił kilka razy ocalić Rzym przed 

Longobardami – również on, przeciwstawiając władzy ducha, odnosił 

zwycięstwo ducha. 

Gdy zestawiamy historię tych dwóch papieży z historią Jana Pawła II, 

podobieństwo jest niezaprzeczalne. Także Jan Paweł II nie dysponował żadną 

siłą militarną ani władzą polityczną. W lutym 1945 roku, przy naradzaniu się 

nad przyszłym kształtem Europy i Niemiec, ktoś zwrócił uwagę, że trzeba też 

uwzględnić opinię papieża. Stalin zapytał wtedy: „Ile dywizji ma papież?” 

Oczywiście nie miał żadnej. Ale moc wiary okazała się siłą, która na koniec 

w roku 1989 wytrąciła z równowagi sowiecki system siły i umożliwiła nowy 
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początek. Nie ulega wątpliwości, że wiara papieża stanowiła istotny element 

w przełamaniu sił. I z pewnością także tutaj widoczna jest owa wielkość, która 

ujawniła się w przypadku Leona I i Grzegorza I. 

Pytanie, czy w tym przypadku przydomek „wielki” przyjmie się czy nie, 

pozostawmy otwarte. Prawdą jest, że w Janie Pawle II uwidoczniły się nam 

wszystkim moc i dobroć Boga. W czasie, kiedy Kościół na nowo cierpi 

z powodu naporu zła, jest on dla nas oznaką nadziei i otuchy. 

Drogi Święty Janie Pawle II, módl się za nami! 

Benedykt XVI  

 
 W naszej parafii 100 Rocznicę Urodzin Świętego Jana Pawła II 

Papieża, uczciliśmy uroczystą Mszą Świętą, Litanią Loretańską i 

zorganizowaną w kuluarach kościoła wystawą o Świętym Janie Pawle II. 

   

Uroczystości z powodu panującej na świecie pandemii Covid-19 

zostały bardzo mocno okrojone. Nie wszystkie z zaplanowanych na ten czas 

przedsięwzięcia można było zrealizować. A szkoda! 
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SPŁYW KAJAKOWY RZEKĄ TIDAN 

 

 
 
 Już po raz drugi Zjednoczenie Polskie w Jönköping zorganizowało 

rodzinny spływ kajakowy rzeką Tidan/Stråke.  

 Trasa przestudiowana, pogoda wyśmienita, dobry nastrój uczestnikom 

dopisuje, prowiant zabrany, przepiękne krajobrazy gwarantowane… zatem 

w drogę!  

Cieszy nas fakt, że z roku na rok chętnych przybywa. 

 

ZAPRASZAMY ZA ROK!!! 
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25-LECIE ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH 

OJCA WŁADYSŁAWA MĘŻYK OFMConv. 

 
 W sobotę 13 czerwca 2020 roku minęło dokładnie 25 lat kiedy nasz 

duszpasterz, ojciec Władek, przyjął święcenia kapłańskie. 

 Uroczystości w naszym kościele rozpoczęły się o godzinie 12:00 w 

południe Mszą Świętą, którą celebrował czcigodny Jubilat w asyście ojca 

Josepha Marii Nilsson OFMConv. i ojca Arkadiusza Skodowskiego 

OFMConv. 

 Po uroczystej liturgii Mszy Świętej pater Joseph w imieniu Jubilata i 

swoim własnym zaprosił wszystkich zebranych na osobiste spotkanie z 

ojcem Władysławem do sali Św. Klary. Były życzenia; zaśpiewano „100 

LAT” po szwedzku i po polsku; było wiele wspomnień i wzruszających dla 

Jubilata chwil zwłaszcza, że przygotowana była kronika ze zdjęć, 

przedstawiająca drogę ojca Władka do miejsca i dnia, w którym jest dzisiaj. 

 

 

OJCU WŁADYSŁAWOWI 

ŻYCZYMY 

BY DROGA, KTÓRĄ WYBRAŁ, 

PEŁNA BYŁA ŻYCZLIWYCH DOBRYCH LUDZI 

A BÓG W TRÓJCY JEDYNY NIECHAJ OBDARZA GO 

ZDROWIEM I WSZELKIMI ŁASKAMI 

NA DALSZE LATA KAPŁAŃSKIEJ POSŁUGI. 
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OGŁOSZENIA ZARZĄDU ZJEDNOCZENIA POLSKIEGO 

 

W JÖNKÖPING NA DRUGIE PÓŁROCZE 2020 ROKU 

 
 

I   WYDARZYŁO SIĘ / JUŻ ZA NAMI: 
 

 

1) WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW ZJEDNOCZENIA 

POLSKIEGO W JÖNKÖPING 

 

Dnia 02 lutego 2020 roku odbyło się Walne Zebranie Członków ZPwJ. 

Na zebraniu członkowie Zjednoczenia wybierali nowy Zarząd na 

dwuletnią kadencję 2020 – 2022 
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 Zebranie wyborcze otworzyła Prezes Katarzyna Filipowicz. 

Na wstępie wybrano trzyosobowe prezydium Walnego Zebrania w 

składzie: 

Katarzyna Klimasz – przewodnicząca prezydium 

Alina Truchlewska – protokolant 

Konrad Filipowicz – członek prezydium 

 Alina Truchlewska odczytała Protokół z Walnego Zebrania z 04 

lutego 2018 roku a Katarzyna Filipowicz przedstawiła sprawozdanie z 

prac ZPwJ za ostatni rok. Wszyscy zebrani zapoznali się również ze 

sprawozdaniem finansowym, które zaprezentowała Skarbnik ZPwJ, Zofia 

Sawionek. 
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 

ZJEDNOCZENIA POLSKIEGO W JÖNKÖPING  

ZA ROK 2019 
 

W roku 2019 Zjednoczenie Polskie w Jönköping liczyło 166 członków. 

 

• 6 stycznia odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe.  

• 9 stycznia rezygnację z funkcji prezesa złożyła drogą mailową Krystyna 

Hadeberg 

• 10 stycznia rezygnację z funkcji Wiceprezesa złożyła drogą mailową 

Liliana Kovač 

• 3 lutego odbyło się Roczne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2018. Członek 

Zarządu Bartosz Lewiński odczytał oświadczenie dotyczące rezygnacji z 

funkcji prezesa Krystyny Hadeberg, wiceprezesa Liliany Kovač i sekretarza 

Elżbiety Solich-Atamaniuk. Zgodnie ze Statutem ZPwJ Zarząd dokonał 

wyboru nowego prezesa i wiceprezesa. Zgłoszono kandydaturę Katarzyny 

Filipowicz- pełniącej funkcję prezesa i Aliny Truchlewskiej - pełniącej 

funkcję Wiceprezesa. Dzięki szybko podjętym działaniom, mógł się 

ukonstytuować nowy Zarząd ZPwJ, który służył do czasu Walnych 

Wyborów w lutym 2020. 

 

Od lutego 2019 do Walnych Wyborów w lutym 2020 został wybrany 

Zarząd, w którego składzie wchodzili: 

Katarzyna Filipowicz- prezes 

Alina Truchlewska- wiceprezes 

Zofia Sawionek- skarbnik 

Elżbieta Solich-Atamaniuk- sekretarz 

Małgorzata Svensson- gospodarz 

Bartosz Lewiński- adm.strony internetowej 

Konrad Filipowicz- adm. strony internetowej 

Aneta Lewińska - członek Zarządu 

Maria Tarłowska - członek Zarządu 

 

Delegaci do Kongresu: 

Wiesław Szyniec i Sebastian Możdżyński 

 

Członkowie Komisji Rewizyjnej 

Zofia Ahlqvist 

Leszek Graniczka 
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Tomasz Hadeberg 

 

Członkowie Sądu Koleżeńskiego 

Marlena Zacharzewska 

Wojciech Atamaniuk 

 

• W lutym odbyła się Zabawa Karnawałowa z balem przebierańców dla 

dzieci. Punktem kulminacyjnym zabawy była prezentacja strojów dzieci na 

czerwonym dywanie. Dla dorosłych był przygotowany Quiz z pytaniami o 

tematyce karnawałowej z nagrodą rzeczową ufundowaną przez Bildę. 

• 19 marca w ramach wtorkowych spotkań odbył się odczyt prowadzony 

przez nauczyciela akademickiego Elżbietę Nadolską-Persson. Tematem 

spotkania była praca zespołowa i komunikacja interpersonalna w grupie. 

• 30 marca odbyło się zebranie delegatów wszystkich organizacji należących 

do Kongresu Polaków w Szwecji. Nasze Zjednoczenie reprezentowali 

delegaci Sebastian Możdżyński i Wiesław Szyniec. Kongresowi przyznano 

na powrót dotację, z czego się bardzo cieszymy. Delegatom dziękujemy za 

poświęcony czas i godne reprezentowanie ZPwJ. 

• W kwietniu odbyło się Wielkanocne Śniadanie z polskimi potrawami. Dla 

dzieci zorganizowany był konkurs malowania pisanek. Wszystkie dzieci 

były obdarowane prezentami od Zajączka 

• 5 maja na spotkaniu uczciliśmy Narodowe Święto Uchwalenia Konstytucji 

3 maja. W tym dniu dzieci mogły wziąć udział w tworzeniu prac 

plastycznych o tematyce patriotycznej. 

• W maju PZwJ zorganizował spływ kajakowy rzeką Tidan z pieczeniem 

kiełbasek. Dziękujemy Bildzie za współpracę. 

• W czerwcu na niedzielnym spotkaniu z okazji Dnia Dziecka dzieci zostały 

poczęstowane lodami, a 6 czerwca Zjednoczenie Polskie przy współudziale 

z Bildą zorganizował Dzień Dziecka w Eksjö. Były zabawy, gry, konkursy i 

puszczanie baniek mydlanych. Punktem kulminacyjnym była przejażdżka 

ciuchcią po uliczkach Eksjö. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy 

zaangażowali się w organizację Dnia Dziecka. 

• 18 sierpnia Zarząd Zjednoczenia ze współpracą z Kongresem Polskim w 

Sztokholmie zorganizował pokaz filmu o Powstaniu Warszawskim. Film w 

całości był złożony z archiwalnych materiałów dokumentalnych, nagrany 

przez uczestników sierpniowych wydarzeń 1944r. Film przyciągnął widzów 

w różnym wieku, zarówno dzieci i młodzież jak i dorosłych i starszych. 

• ZPwJ oraz Bilda ogłosiło konkurs wakacyjny dla dzieci w 

kategoriach: plastycznej, fotograficznej, pisarskiej i filmowej. Tematem 

konkursu były: Wspomnienia o Polsce z ostatniego wyjazdu do kraju 
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• 1 września członkowie Zjednoczenia uczcili 80-tą Rocznicę Wybuchu II 

Wojny Światowej krótką akademią i odśpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego. 

Zofii Sawionek dziękujemy za poprowadzenie akademii. 

• 1 września dzieci i młodzież biorąca udział w wakacyjnym konkursie 

zaprezentowały swoje prace. Na konkurs wpłynęło 7 prac. Wszyscy 

uczestnicy zostali nagrodzeni ogromnymi brawami i biletami do kina. 

Fundatorem nagród była BILDA. Uczestnikom dziękujemy za udział w 

konkursie, a rodzicom za mobilizację. 

• 5 października odbyło się drugie w 2019 r zebranie Zarządu Kongresu 

Polaków w Szwecji. Delegatami ZPwJ byli Zofia Sawionek i Konrad 

Filipowicz. Nasze Zjednoczenie czynnie włączyło się w projekt 

proponowany przez Kongres o nazwie Bieg Niepodległości Polonia RUN 

1918. 

Otrzymaliśmy również materiały w postaci książek o Fryderyku Chopinie, 

które były przeznaczone dla dzieci i rozdane podczas spotkania z Mikołajem 

w grudniu. 

• 19 października rozpoczęliśmy cykliczny projekt Polskie Tradycje na 

szwedzkiej ziemi. Pierwszym wydarzeniem było: Święto pieczonego 

ziemniaka, na który entuzjastycznie odpowiedziały rodziny z dziećmi. 

Oprócz pieczenia ziemniaków, były zorganizowane zawody na świeżym 

powietrzu oraz prace plastyczne o tematyce jesiennej. Główną atrakcją był 

przejazd dzieci bryczką z konikiem oraz na kucykach. Bardzo dziękujemy 

rodzicom dzieci za sprawne zorganizowanie wydarzenia i wszelką okazaną 

pomoc. 

• 3 listopada udaliśmy się z księdzem Władysławem na cmentarz, 

nawiedzając groby bliskich, przyjaciół i znajomych. Pomnik był pięknie 

udekorowany przez Elżbietę Solich-Atamaniuk. Dziękujemy Elżbiecie za 

pieczę nad Pomnikiem PRO MEMORIA upamiętniającego zmarłych 

rodaków na szwedzkiej ziemi. 

• W drugą niedzielę listopada w imieniu wszystkich członków PZwJ Zarząd 

złożył życzenia urodzinowe najstarszemu członkowi Zjednoczenia Panu 

Wojciechowi Warchałowskiemu. 

• 10 listopada odbył się po raz pierwszy w Jönköping Bieg Niepodległości w 

przeddzień 101-szej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości przy 

współudziale Kongresu Polaków w Szwecji, Międzynarodowej Asocjacji 

Kobiet Polskich Polka International oraz Bilda. Dystans 1918 metrów 

nawiązywał do daty odzyskania przez Polskę Niepodległości. Przewidziane 

były 3 kategorie wiekowe: dzieci, młodzież i dorośli oraz spacer dla 

seniorów. Szczegółowy opis wydarzenia oraz zdjęcia można znaleźć w 

ostatnim Biuletynie Zjednoczenia. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za 
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liczne przybycie oraz osobom które czynnie włączyły się w organizację 

wydarzenia. 

• 30 listopada odbyło się drugie wydarzenie z cyklu Polskie tradycje na 

szwedzkiej ziemi: zabawa Andrzejkowa na którą zapisało się 80 osób. 

Szczególne podziękowania kierujemy DJowi Patrykowi za oprawę 

muzyczną i prowadzenie konkursu. 

• 1 grudnia odbyły się Mikołajki dla dzieci z prawdziwym Mikołajem, który 

rozdawał świąteczne słodycze oraz książki o Chopinie. 

• 8 grudnia w kameralnym gronie Zarząd ZPwJ podziękował sekretarzowi 

Elżbiedzie Solich-Atamaniuk za wkład pracy włożony na rzecz 

Zjednoczenia. Elżbieta zmieniła miejsce zamieszkania lecz wciąż pozostanie 

ze Zjednoczeniem w łączności redagując Biuletyn. 

 

Ponadto: 

- W roku 2019 odbyło się 10 zebrań Zarządu ZPwJ. 

- W 2019 roku zostały wydane 3 Biuletyny. 

- 13 jubilatom złożono urodzinowe życzenia wręczając różę i szampana. 

- Od stycznia 2019 co dwa tygodnie odbywały się zajęcia sportowe dla 

dzieci z rodzicami. 

- W 2019 odbyło się 11 wtorkowych spotkań dla Polonii 

- Od września 2019 została zorganizowana gimnastyka dla kobiet. 

Dziękujemy Annie Sarocie za prowadzenie gimnastyki. 

 

Szczegółowe informacje o działalności Zjednoczenia można znaleźć w 

ostatnim Biuletynie Zjednoczenia nr.135 i 136 oraz w wydaniu specjalnym. 

Aktywność Zjednoczenia Polskiego w Jönköping była możliwa dzięki 

wsparciu finansowemu z Jönköping kommun, Kongresu Polaków w 

Szwecji, Bildzie. Szczegółowe rozliczenie finansowe przedstawi skarbnik 

Zofia Sawionek. 

Powyższe sprawozdanie zostało przesłane do wglądu i korekty członkom 

Zarządu na ostatnim zebraniu 19 stycznia 2020 r. 

 

Sprawozdanie pisała Katarzyna Filipowicz pełniąca funkcję prezesa w 2019. 
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NOWY ZARZĄD 

ZJEDNOCZENIA POLSKIEGO W JÖNKÖPING 
NA KADENCJĘ 2020 – 2022 

 

 

                     
            Prezes                            Wiceprezes                  Wiceprezes Katarzyna 

 Katarzyna Filipowicz        Iwona Moszczyńska             Olender- Pettersson 

 

 

 

                         
         Skarbnik                              Sekretarz                           Gospodarz 

    Zofia Sawionek             Monika Dolik-Michno           Alina Truchlewska 
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CZŁONKOWIE ZARZĄDU 
  

 

             
      Marta Nadolski                 Konrad Filipowicz         Mirosław Majdański 

 

 

 

DELEGACI DO KONGRESU POLAKÓW W SZWECJI 

 

               
Zofia Sawionek                Konrad Filipowicz        Elżbieta Solich-Atamaniuk 
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SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ 

 

                       
                     Sonia Ahlqvist                            Katarzyna Klimasz 

 

 

SKŁAD SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO 
 

                           
                         Zofia Sawionek                  Marlena Zacharzewska 

 

NOWEMU ZARZĄDOWI ŻYCZYMY SATYSFAKCJI Z PRACY NA 

RZECZ POLONII W JÖNKÖPING 
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Z POWODU OGARNIAJĄCEJ ŚWIAT 

PANDEMII COVID-19 

ZAWIESZENIU ULEGŁY SPOTKANIA I 

PRZEWIDZIANE 

NA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 ROKU 

IMPREZY ZAPLANOWANE PRZEZ ZARZĄD 

ZJEDNOCZENIA POLSKIEGO W 

JÖNKÖPING 

 

ZARZĄD KOORDYNUJE PRACE ONLINE 

MODYFIKUJĄC DZIAŁANIA STOSOWNE DO 

SYTUACJI 

 
 

2) PIŁKA NOŻNA DLA DZIECI 

 

Przed rozpowszechnieniem się pandemii, zdążyliśmy jeszcze 

zaproponować nowy rodzaj aktywności dla dzieci. Zgłosił się trener, 

Fadi, który poprowadzi profesjonalny trening piłki nożnej dla 

określonej grupy wiekowej. 
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Zarząd ZPwJ zobowiązał się do wynajęcia sali, zakupu strojów 

sportowych i sprzętu. 
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W połowie maja sezon piłkarski został wznowiony. Zajęcia odbywały się na 

Vappenvallen w każdy piątek o godzinie 18:00. 
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3) WTORKOWE SPOTKANIE  

 

   
 

 

 

 

 

 

11 lutego 2020 roku uczestnicy wtorkowych spotkań mieli okazję 

zobaczyć film o życiu, pracy, śmierci i drodze do wolności błogosławionego 

księdza Jerzego Popiełuszko. Nikt się wtedy jeszcze nie spodziewał, że 

będzie to ostatnie spotkanie w pierwszej połowie 2020 roku.  

W połowie marca ksiądz proboszcz o. Joseph Maria Nilsson 

OFMConv zawiesił wszelkie spotkania do odwołania z powodu pandemii 

COVID-19. 

Mamy nadzieję, że od września nasze życie wróci do normalnego 

trybu i będziemy mogli wznowić nasze polonijne spotkania, na które 

wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.     
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Spotkania odbywają się w każdy drugi wtorek miesiąca o godzinie 

11:00 w sali Św. Antoniego przy Parafii Św. Franciszka z Asyżu w 

Jönköping i zaplanowane są na: 

► 08 wrzesień 

► 13 październik 

► 10 listopad 

► 08 grudzień                                                      

 
 

4) ZEBRANIE W KONGRESIE POLAKÓW W SZWECJI 

 

Zaplanowane na 14 marca 2020 roku Zebranie w Kongresie Polaków w 

Szwecji zostało odwołane z powodu pandemii COVID-19. 

Prezes Kongresu Polaków w Szwecji. Pan Janusz Górczyński po 

konsultacji z Prezesami organizacji wchodzących w skład KPwSz 

zdecydował o przesunięciu terminu zebrania na bezpieczniejszy czas. 

 Zebranie odbyło się w sobotę 16 maja 2020 roku a delegaci 

wszystkich organizacji uczestniczyli online za pośrednictwem Internetu.  

Z radością zawiadamiamy, że zgłoszone przez Zjednoczenie Polskie w 

Jönköping projekty dotyczące zajęć sportowych dla dzieci i dorosłych, 

imprez integracyjnych i kulturalnych zyskały aprobatę Komisji KPwSz. 

Innymi słowy, otrzymaliśmy dotacje na działalność w 2020 roku. 

 
 

 

II PRZED NAMI JESZCZE: 

 
 

1) ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU Z OKAZJI 100 

ROCZNICY URODZIN ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II 

PAPIEŻA 

październik 

 

2) DZIEŃ DZIECKA 

sierpień/wrzesień 
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3) WZNOWIENIE ZAJĘĆ PIŁKI NOŻNEJ DLA DZIECI I 

AEROBIKU DLA KOBIET 

wrzesień - grudzień 

 

4) ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA 

październik 

 

5) WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 

niedziela 01 listopad 

 

6) III BIEG „POLONIA RUN 1918” 

listopad 

 

7) ZABAWA ANDRZEJKOWA 

listopad 

 

8) MIKOŁAJ DLA DZIECI 

grudzień 

 

 

Wszystkich naszych czytelników, sympatyków i członków ZPwJ 

informujemy, że terminy i miejsca zaplanowanych imprez na drugą połowę 

2020 roku, będą ogłaszane na niedzielnych spotkaniach kawowych i na 

stronie internetowej Zjednoczenia pod adresem www.pzj.se  

 Za niedogodności, przepraszamy. 

   Zarząd ZPwJ 
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●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ● 

 

 SKŁADKI CZŁONKOWSKIE  

 
●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ● 

 

 

Zarząd Zjednoczenia Polskiego w Jönköping 

przypomina wszystkim członkom Zjednoczenia o 

uregulowaniu zaległych składek członkowskich i 

opłacaniu aktualnych. 

 Zjednoczenie Polskie w Jönköping nie jest organizacją 
dochodową a działalność ekonomiczna opiera się głównie na 

składkach członkowskich, dotacjach z Kongresu Polaków w 

Szwecji, Bilda i Jönköpings Kommun. Znikomą część kwoty 
stanowią również Państwa datki za niedzielną kawę. 

 

 Przypominamy, że składki członkowskie wynoszą: 

100 koron od osoby dorosłej 

200 koron od rodziny  

 

Wpłaty przyjmuje i wszelkich informacji udziela 

Skarbnik ZPwJ, Zofia Sawionek na niedzielnych 

comiesięcznych kawach. 

 

Składki członkowskie można również wpłacać na konto: 

 

Bankgiro 5533-3207 

 

Przy wpłatach na konto prosimy podać imię, nazwisko i 

tytuł wpłaty! 
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●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ● 

 

● ZOSTAŃ CZŁONKIEM ZJEDNOCZENIA 

POLSKIEGO W JÖNKÖPING ● 

 
●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ●   ● 

  
 

                                                                                      JÖNKÖPING .................................. 

 

ZARZĄD ZJEDNOCZENIA POLSKIEGO W JÖNKÖPING 

 

 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA 

 

 

PROSZĘ O PRZYJĘCIE MNIE W POCZET CZŁONKÓW ZJEDNOCZENIA 

POLSKIEGO W JÖNKÖPING 

 

IMIĘ, NAZWISKO ………………………………………………………………………... 

 

DATA URODZENIA ……………………………………………………………………... 

 

AKTUALNY ADRES ZAMIESZKANIA ………………………………………………... 

 

                                   ………………………………………………………………………. 

 

                                   ………………………………………………………………………. 

 

 

NUMER TELEFONU …………………………………………………………………….. 

 

E-MAIL ……………………………………………………………………………………. 

 

                                                                                            PODPIS 

                                                                       ………………………………………………. 

 

ADNOTACJE ZARZĄDU 

………………………….. 

………………………….. 

………………………….. 
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LISTA DYŻURÓW CZŁONKÓW ZARZĄDU PODCZAS 

NIEDZIELNYCH SPOTKAŃ PRZY KAWIE W DRUGIM 

PÓŁROCZU 2020 ROKU 
 

 

06 wrzesień –  Katarzyna Olender - Pettersson 

 

04 październik – Monika Dolik - Michno 

 

01 listopad – Marta Nadolski 

 

06 grudzień -  Konrad Filipowicz 

 

Dyżur w kuchni rozpoczyna się o godzinie 9:00. 
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LISTA DYŻURÓW PIECZENIA CIASTA PRZEZ 

CZŁONKÓW ZJEDNOCZENIA POLSKIEGO W 

JÖNKÖPING W DRUGIM PÓŁROCZU 2020 ROKU 

 
 

06 wrzesień –  Lidia Kulig, Marzena i Krzysztof Laskowscy 

 

04 październik –  Sonia Ahlqvist, Róża i Michał Eysymont 

                             

01 listopad –  Małgorzata Svensson, Anna i Leszek Graniczka 

 

06 grudzień –  Ewelina i Tomasz Jelonek, Magda i Paweł Modzelewscy 
 

 
 

 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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Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny, 

Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie, 

Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny 

Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie. 

Ten biały kruchy opłatek, pszenna kruszyna chleba, 

a symbol wielkich rzeczy, symbol pokoju i nieba. 

Na ziemię w noc wtuloną, Bóg schodzi jak przed wiekami. 

Braćmi się znowu poczyńmy, przebaczmy krzywdy, gdy 

trzeba. 

Podzielmy się opłatkiem, chlebem pokoju i nieba. 

CYPRIAN KAMIL NORWID “OPŁATEK” 
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NA NADCHODZĄCE ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA 

WSZYSTKIM CZŁONKOM 

ZJEDNOCZENIA POLSKIEGO W JÖNKÖPING 

NASZYM BLISKIM ORAZ SYMPATYKOM 

ZARZĄD 

ZJEDNOCZENIA POLSKIEGO W JÖNKÖPING 

ŻYCZY 

BY PRZEŻYWANIE TAJEMNICY NARODZENIA PANA 

PRZYNIOSŁO KAŻDEJ RODZINIE I WSZYSTKIM 

SAMOTNYM 

RADOŚĆ, SPOKÓJ I NADZIEJĘ NA LEPSZY CZAS 

 

 



 60 

 

 

 
 

 

              

  
 
 

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 – redakcja 

Wojciech Atamaniuk – strona tytułowa i korekta 

Ojciec Władysław Mężyk – plakat konkursowy 

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/

