
 1 



 2 

 



 3 

 
 

 

PLAN SPOTKAŃ CZŁONKÓW ZJEDNOCZENIA 

POLSKIEGO W JÖNKÖPING NA PIERWSZE PÓŁROCZE 

2021 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 PIERWSZYM PÓŁROCZU 2021 ROKU 

 

► 03 styczeń – Msza Św. godz. 10:00 i SPOTKANIE OPŁATKOWE 

► 17 styczeń – Msza Św. godz. 10:00 

► 07 luty – Msza Św. godz. 10:00 i spotkanie przy kawie 

► 21 luty – Msza Św. godz. 10:00 

► 07 marzec – Msza Św. godz. 10:00 i spotkanie przy kawie 

► 21 marzec – Msza Św. godz. 10:00 

► 05 kwiecień – PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY – Msza Św.  

                            godz. 10:00 i tradycyjne Wielkanocne Śniadanie oraz 

                            Zajączek dla dzieci 

► 18 kwiecień – Msza Św. godz. 10:00 

► 02 maj – Msza Św. godz. 10:00 i spotkanie przy kawie 

► 16 maj – Msza Św. godz. 10:00 

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

► 20 czerwiec – Msza Św. godz. 10:00 

 

W miesiącach wakacyjnych zapraszamy na polskie Msze Święte: 

 

► 04 lipiec – Msza Św. godz. 10:00 

► 18 lipiec – Msza Św. godz. 10:00 

► 01 sierpień – Msza Św. godz. 10:00 

► 15 sierpień – Msza Św. godz. 10:00 

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

                            spotkanie kawowe 
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POWITANIE OJCA RAFAŁA ZARZYCKIEGO OFMConv 

W PARAFII ŚWIĘTEGO FRANCISZKA Z ASYŻU W 

JÖNKÖPING  

 

 
 

 W niedzielę 02 sierpnia 2020 roku na Mszy Świętej o godzinie 11:00 

proboszcz parafii Św. Franciszka z Asyżu w Jönköping uroczyście powitał 

ojca Rafała Zarzyckiego OFMConv, który powrócił po 16 latach 

nieobecności do pracy w naszej parafii. 

 Pod koniec Mszy Świętej ojca Rafała przywitali przedstawiciele 

różnych grup działających w parafii, takich jak: Franciszkański Zakon 

Świecki, Polonia, grupa Erytrejska oraz dzieci a proboszcz zaprosił 
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wszystkich obecnych na poczęstunek, wspólne rozmowy i wspomnienia do 

sali św. Klary. 
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DZIEŃ DZIECKA W ZJEDNOCZENIU POLSKIM W 

JÖNKÖPING 

 
 W sobotę 05 września Zarząd Zjednoczenia Polskiego w Jönköping 

wraz z Bildą zorganizował Dzień Dziecka, przełożony z czerwca z powodu 

panującej w świecie pandemii covid-19. 

 Tym razem dzieci wraz z rodzicami bawiły się na terenie mini golfa w 

Jönköping. Zabawa cieszyła się dużym powodzeniem, pogoda dopisała 

wyśmienicie a quiz ze znajomości polskich bajek, dopełnił atrakcji tego 

dnia. Zabawa trwała od godziny 11:00 do 15:00 i zakończyła się jeszcze 

jedną niespodzianką – piknikiem. 

 Wszystkim, którzy zechcieli dzień ten spędzić z nami serdecznie 

dziękujemy i zapraszamy za rok. 
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LITERACKA NAGRODA NOBLA 

 

 

 
 

 

 10 grudnia 2019 roku w rocznicę śmierci Alfreda Nobla polska 

pisarka OLGA TOKARCZUK odebrała z rąk króla Szwecji Karola XVI 

Gustawa dyplom i medal w dziedzinie literackiej nagrody Nobla za rok 

2018. 

 Krótką charakterystykę postaci pisarki przygotowała dla Państwa 

Iwona Moszczyńska. 
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OLGA TOKARCZUK 

Olga Tokarczuk ur. 29 stycznia 1962 w Sulechowie) – polska pisarka, 

eseistka, poetka i autorka scenariuszy, laureatka Nagrody Nobla w 

dziedzinie literatury za rok 2018.  

Laureatka The Man Booker International Prize 2018 za powieść Bieguni 

oraz dwukrotna laureatka Nagrody Literackiej „Nike” za powieści: Bieguni 

(2008) i Księgi Jakubowe (2015).  

https://pl.wikipedia.org/wiki/29_stycznia
https://pl.wikipedia.org/wiki/1962
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sulech%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pisarz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Esej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Poezja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Scenariusz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Laureaci_Nagrody_Nobla_w_dziedzinie_literatury
https://pl.wikipedia.org/wiki/Laureaci_Nagrody_Nobla_w_dziedzinie_literatury
https://pl.wikipedia.org/wiki/The_Man_Booker_International_Prize
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bieguni
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nagroda_Literacka_%E2%80%9ENike%E2%80%9D
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ksi%C4%99gi_Jakubowe
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Córka nauczycieli – Wandy i Józefa Tokarczuków. Ma siostrę. Urodziła się 

w Sulechowie ,a wychowała w Klenicy, skąd przeniosła się z rodzicami do 

Kietrza. Tam ukończyła Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila 

Norwida. Jest absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu 

Warszawskiego. W czasie studiów, jako wolontariuszka opiekowała się 

osobami z problemami psychicznymi. Zainteresowała się również pracami 

Carla Junga, co wywarło wpływ na jej twórczość. Po studiach pracowała 

jako psychoterapeutka w poradni zdrowia psychicznego w Wałbrzychu.  

Z pierwszego małżeństwa, zawartego w 1985, z wydawcą Romanem 

Fingasem ma syna, Zbigniewa (ur. 1986). Jej obecnym mężem jest Grzegorz 

Zygadło. Jest wegetarianką. Mieszka we Wrocławiu i posiada dom w 

Krajanowie.  

Zadebiutowała w 1979 na łamach pisma „Na przełaj”, gdzie pod 

pseudonimem „Natasza Borodin” opublikowała pierwsze opowiadania. Jako 

powieściopisarka zadebiutowała w 1993 wydaną wówczas Podróżą ludzi 

Księgi. Książka uzyskała nagrodę Polskiego Towarzystwa Wydawców 

Książek. Publikowała m.in. w „Mandragorze”.  

W 1995 ukazała się jej druga powieść, E.E. Książka opowiada o 

dojrzewaniu dziewczynki, która nagle uzyskuje zdolności parapsychiczne. 

Dużym sukcesem Tokarczuk okazała się wydana w 1996 powieść Prawiek i 

inne czasy. Rok 1997 przyniósł zbiór opowiadań zatytułowany Szafa, a w 

1998 pisarka opublikowała powieść pt. Dom dzienny, dom nocny. W 2004 

ukazały się Ostatnie historie. Książka ta składa się z trzech oddzielnych 

opowieści o babce, matce i wnuczce, ukazanych w niezależnych od siebie 

czasie i przestrzeni.  

Jest twórczynią opowiadania Bardo. Szopka, zawierającego opis ruchomej 

szopki z klasztoru redemptorystów w Bardzie.  

W pierwszej połowie października 2007 ukazała się jej powieść Bieguni. 

Pracowała nad nią trzy lata. Wspomina, że większość notatek robiła w czasie 

podróży. „Ale nie jest to książka o podróży. Nie ma w niej opisów zabytków 

i miejsc. Nie jest to dziennik podróży ani reportaż. Chciałam raczej 

przyjrzeć się temu, co to znaczy podróżować, poruszać się, przemieszczać. 

Jaki to ma sens? Co nam to daje? Co to znaczy” – napisała we wstępie. Jak 

mówi, „pisanie powieści jest dla mnie przeniesionym w dojrzałość 

opowiadaniem sobie samemu bajek. Tak jak to robią dzieci, zanim zasną. 

Posługują się przy tym językiem z pogranicza snu i jawy, opisują i 

zmyślają”.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sulech%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Klenica
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kietrz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wydzia%C5%82_Psychologii_Uniwersytetu_Warszawskiego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wydzia%C5%82_Psychologii_Uniwersytetu_Warszawskiego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wolontariat
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zaburzenia_psychiczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Carl_Gustav_Jung
https://pl.wikipedia.org/wiki/Psychoterapia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wa%C5%82brzych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wegetarianizm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wroc%C5%82aw
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krajan%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/1979_w_literaturze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Na_Prze%C5%82aj
https://pl.wikipedia.org/wiki/1993_w_literaturze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mandragora_(czasopismo)
https://pl.wikipedia.org/wiki/1995_w_literaturze
https://pl.wikipedia.org/wiki/1996_w_literaturze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawiek_i_inne_czasy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawiek_i_inne_czasy
https://pl.wikipedia.org/wiki/1997_w_literaturze
https://pl.wikipedia.org/wiki/1998_w_literaturze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dom_dzienny,_dom_nocny
https://pl.wikipedia.org/wiki/2004_w_literaturze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Redemptory%C5%9Bci
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bardo_(wojew%C3%B3dztwo_dolno%C5%9Bl%C4%85skie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/2007_w_literaturze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bieguni
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W rankingu tygodnika Wprost, obejmującym najlepiej zarabiających pisarzy 

w Polsce w 2019, zajęła 3. miejsce.  

Od 2019 asystentką Olgi Tokarczuk jest ukraińska poetka Iryna Wikyrczak. 

Była członkinią Stowarzyszenia Pisarzy Polskich do sierpnia 2020 roku. 

 

 

Księgi Jakubowe albo Wielka podróż przez siedem granic, pięć języków 

i trzy duże religie, nie licząc tych małych. Powieść historyczna Olgi 

Tokarczuk, wydana w październiku 2014 nakładem Wydawnictwa 

Literackiego. W 2015 książka została uhonorowana Nagrodą „Nike”, 

otrzymała również wyróżnienie czytelników przyznawane w ramach tej 

nagrody. 

Książka, która przyniosła Tokarczuk drugą w jej karierze nagrodę „Nike”, 

była pisana przez blisko siedem lat. Na 912 stronach autorka przedstawia 

barwny świat Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Bohaterami powieści są 

postacie historyczne, m.in. poetka barokowa Elżbieta Drużbacka, 

kasztelanowa kamieńska Katarzyna Kossakowska, arystokrata Antoni 

„Moliwda” Kossakowski, autor Nowych Aten, jednej z pierwszych polskich 

encyklopedii ksiądz Benedykt Chmielowski, a przede wszystkim Jakub 

Lejbowicz Frank, który ogłosił się Mesjaszem i doprowadził do powstania w 

łonie judaizmu heretyckiej sekty frankistów.  

Mimo że akcja książki toczy się m.in. na XVIII-wiecznym Podolu, porusza 

również tematy aktualne i ważne w XXI wieku. Obraz Rzeczypospolitej 

Obojga Narodów przedstawiony w Księgach Jakubowych daleki jest od 

wyidealizowanej wersji, którą znają czytelnicy Trylogii Sienkiewicza.  

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wprost
https://pl.wikipedia.org/wiki/Iryna_Wikyrczak
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stowarzyszenie_Pisarzy_Polskich
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powie%C5%9B%C4%87_historyczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Olga_Tokarczuk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Olga_Tokarczuk
https://pl.wikipedia.org/wiki/2014_w_literaturze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wydawnictwo_Literackie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wydawnictwo_Literackie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nagroda_Literacka_%E2%80%9ENike%E2%80%9D
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzeczpospolita_Obojga_Narod%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/El%C5%BCbieta_Dru%C5%BCbacka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Katarzyna_Kossakowska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Antoni_Kossakowski_(poeta)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Antoni_Kossakowski_(poeta)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nowe_Ateny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polskie_encyklopedie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polskie_encyklopedie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ksi%C4%85dz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Benedykt_Chmielowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jakub_Frank
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jakub_Frank
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomazaniec
https://pl.wikipedia.org/wiki/Judaizm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Franki%C5%9Bci
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podole
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzeczpospolita_Obojga_Narod%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzeczpospolita_Obojga_Narod%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Trylogia_Sienkiewicza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Henryk_Sienkiewicz
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 Nie bez powodu przypominamy Państwu postać Olgi Tokarczuk i 

przyznaną jej literacką Nagrodę Nobla. We wrześniu bowiem odbyło się 

pierwsze po dłuższej przerwie wtorkowe spotkanie. Tematem spotkania w 

ramach „dyskusyjnego klubu filmowo-książkowego przy kawie”, była 

twórczość Olgi Tokarczuk. 

 Zapraszamy wszystkich dysponujących czasem do wzięcia udziału we 

wtorkowych spotkaniach, które odbywają się zawsze w każdy drugi wtorek 

miesiąca. 
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Uroczystość Wszystkich Świętych (łac. Sollemnitas Omnium Sanctorum) – 

w Kościele katolickim uroczystość ku czci wszystkich chrześcijan, którzy 

osiągnęli stan zbawienia i przebywają w niebie, obchodzona corocznie w 

dniu 1 listopada, treściowo połączona z następującym po niej obchodem 

liturgicznym Dnia Zadusznego. W doktrynie Kościoła katolickiego jest 

wyrazem wiary w obcowanie świętych i powszechne powołanie do 

świętości
.
. 

 

Starożytność 

Uważa się, że uroczystość Wszystkich Świętych wywodzi się ze 

wspominania w jednym, wybranym dniu, wszystkich męczenników 

chrześcijańskich. Obchody takie, w różnych Kościołach wschodnich 

prowincji Cesarstwa Rzymskiego, wprowadzano w IV wieku. Ich daty były 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81acina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%82aci%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uroczysto%C5%9B%C4%87_liturgiczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chrze%C5%9Bcija%C5%84stwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zbawienie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niebo_(katolicyzm)
https://pl.wikipedia.org/wiki/1_listopada
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kalendarz_liturgiczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zaduszki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Katechizm_Ko%C5%9Bcio%C5%82a_Katolickiego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Obcowanie_%C5%9Bwi%C4%99tych
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to%C5%9B%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/M%C4%99czennik
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cesarstwo_Rzymskie
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zróżnicowane lokalnie, ale najczęściej przypadały w okresie Wielkanocy. 

Efrem Syryjczyk zanotował, że w połowie IV wieku, w Edessie obchodzono 

wspomnienie wszystkich męczenników 13 maja. Według kalendarza z 

Nikomedii z IV wieku, przypadało ono na pierwszy piątek po Wielkanocy. 

Ten termin przyjął w V wieku Kościół perski, zachował się on współcześnie 

w kalendarzu Kościoła chaldejskiego.  

Jan Chryzostom wspomniał na początku V wieku, że w Konstantynopolu 

obchodzono laudację wszystkich męczenników chrześcijańskich, z całego 

świata, w pierwszą niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego. Termin ten 

potwierdzają bizantyjskie kalendarze liturgiczne.  

 

Średniowiecze 

Najstarsze świadectwa przeniesienia do Rzymu bizantyjskiego 

zwyczaju wspominania wszystkich męczenników w pierwszą niedzielę po 

Zesłaniu Ducha Świętego pochodzą z końca V wieku. W VI wieku obchody 

te rozszerzono w Rzymie na wszystkich zmarłych, którzy osiągnęli stan 

zbawienia. Jednak pod koniec VI wieku papież Grzegorz Wielki wykreślił to 

wspomnienie z rzymskiego kalendarza liturgicznego.  

Według części świadectw z VII wieku, obchody ku czci wszystkich 

świętych przeniesiono na święto ku czci apostołów Piotra i Pawła, 28 

czerwca, lub dzień następny po tym święcie. Inne świadectwa informują, że 

w VII wieku obchodzono wspomnienie wszystkich męczenników 13 maja, a 

dało temu terminowi początek przeniesienie przez papieża Bonifacego IV 

relikwii najbardziej czczonych męczenników do panteonu.  

Świętowanie 1 listopada w Rzymie rozpoczęto najprawdopodobniej w roku 

741. Papież Grzegorz III ufundował wówczas oratorium w Bazylice św. 

Piotra na Watykanie in honorem Salvatoris, sanctae Dei genitricis 

semperque virginis Mariae dominae nostrae, sanctorumque apostolorum, 

martyrum quoque et confessorum Christi, perfectorum iustorum, czyli ku 

czci Zbawiciela, Maryi, apostołów, męczenników i wyznawców. W 

dokumencie fundacyjnym papież polecił odprawiać w tym oratorium 

modlitwy do Wszystkich Świętych w dniu 1 listopada.  

1 listopada wprowadzono w Rzymie najprawdopodobniej pod wpływem 

dawnego zwyczaju, występującego u Anglosasów i Franków. Liczne 

bowiem świadectwa z IX wieku przekazują, że w Anglii i państwie Franków 

obchodzono 1 listopada uroczystość zwaną sollemnitas sanctissima. W 

związku z tym uważa się, że Wszystkich Świętych ma genezę 

przedchrześcijańską. Germanie oraz Celtowie organizowali jesienią 

uroczystości ku czci zmarłych zwane Samhain. Niektórzy uczeni wiążą 

Wszystkich Świętych z obrzędowością celtycką, ponieważ rok 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielkanoc
https://pl.wikipedia.org/wiki/Efrem_Syryjczyk
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eanl%C4%B1urfa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nikomedia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_perski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_chaldejski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Chryzostom
https://pl.wikipedia.org/wiki/Konstantynopol
https://pl.wikipedia.org/wiki/Laudacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zes%C5%82anie_Ducha_%C5%9Awi%C4%99tego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cesarstwo_Bizanty%C5%84skie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzym
https://pl.wikipedia.org/wiki/Grzegorz_I
https://pl.wikipedia.org/wiki/Piotr_Aposto%C5%82
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pawe%C5%82_z_Tarsu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bonifacy_IV
https://pl.wikipedia.org/wiki/Panteon_w_Rzymie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Grzegorz_III_(papie%C5%BC)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bazylika_%C5%9Bw._Piotra_na_Watykanie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bazylika_%C5%9Bw._Piotra_na_Watykanie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Anglosasi
https://pl.wikipedia.org/wiki/Frankowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Anglia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%84stwo_frankijskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Germanie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Celtowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Samhain
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kalendarzowy i obrzędowy Celtów rozpoczynał się w listopadzie.. W roku 

835 papież Grzegorz IV zwrócił się do cesarza Ludwika Pobożnego, aby ten 

wprowadził obowiązkowe obchody uroczystości sollemnitas sanctissima 1 

listopada w całym cesarstwie.  

W roku 935 papież Jan XI wyznaczył na 1 listopada osobną uroczystość 

Wszystkich Świętych, które miało obowiązywać w całym Kościele. 

Wprowadził też wigilię tego święta. W roku 1475 papież Sykstus IV 

ustanowił w dniu 1 listopada obowiązkową dla wszystkich wiernych 

uroczystość i dołączył do niej oktawę obchodów. Wigilia i oktawa zostały 

zniesione w roku 1955 przez papieża Piusa XII.  

 

Obchody liturgiczne 

Obchody liturgiczne Wszystkich Świętych obejmują oficjum oraz 

uroczystą mszę. Sposoby odmawiania oficjum i odprawiania mszy, były w 

średniowieczu zróżnicowane lokalnie, bowiem Stolica Apostolska nie 

wprowadziła jednolitego formularza dla uroczystości 1 listopada. Wszystkie 

ryty opierały teksty liturgiczne na rozdziale siódmym Apokalipsy św. Jana: 

Potem ujrzałem: a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z 

każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed 

tronem i przed Barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. I 

głosem donośnym tak wołają: «Zbawienie u Boga naszego, Zasiadającego 

na tronie i u Baranka». A wszyscy aniołowie stanęli wokół tronu i Starców, i 

czworga Zwierząt, i na oblicza swe padli przed tronem, i pokłon oddali 

Bogu, mówiąc: «Amen. Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i 

dziękczynienie, i cześć, i moc, i potęga Bogu naszemu na wieki wieków! 

Amen».  

Dopiero w XVI wieku jednolity, obowiązujący w Kościele formularz 

zatwierdził i polecił stosować na całym świecie sobór trydencki. Formularz 

ten został stopniowo upowszechniony w całym Kościele katolickim.  

Wszystkie średniowieczne warianty oficjum zawierały psalmy wskazujące 

na powszechne powołanie ludzi do świętości. Współcześnie zachowano trzy 

najbardziej znane średniowieczne hymny – Christe caelorum habitater alme 

w godzinie czytań, Iesu, salvator saeculi w jutrzni oraz Christe, redemtor 

omnium, conserva w nieszporach.  

Formularz trydencki zachował, z różnych średniowiecznych rytów, introit 

Gaudeámus, kolektę Omnípotens sempitérne Deus, czytanie siódmego 

rozdziału Apokalipsy, graduał Timéte Dóminum, offertorium Iustórum 

ánimæ, modlitwę nad darami Múnera tibi, antyfonę na komunię Beáti 

mundo corde oraz modlitwę po komunii Da, quǽsumus, Dómine. Po soborze 

watykańskim II zmieniono tekst czytania, modlitw nad darami i po komunii, 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Grzegorz_IV_(papie%C5%BC)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ludwik_I_Pobo%C5%BCny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Imperium_Karoli%C5%84skie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_XI_(papie%C5%BC)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wigilia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sykstus_IV
https://pl.wikipedia.org/wiki/Oktawa_(religia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pius_XII
https://pl.wikipedia.org/wiki/Liturgia_godzin
https://pl.wikipedia.org/wiki/Msza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stolica_Apostolska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Apokalipsa_%C5%9Bw._Jana
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sob%C3%B3r_trydencki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Psalm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Godzina_Czyta%C5%84
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jutrznia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nieszpory
https://pl.wikipedia.org/wiki/Introit
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kolekta
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czytanie_(liturgia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gradua%C5%82
https://pl.wikipedia.org/wiki/Offertorium
https://pl.wikipedia.org/wiki/Modlitwa_nad_darami_(sekreta)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Antyfona
https://pl.wikipedia.org/wiki/Modlitwa_po_Komunii
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sob%C3%B3r_watyka%C5%84ski_II
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sob%C3%B3r_watyka%C5%84ski_II
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a także wprowadzono specjalną prefację oraz uroczystą formułę 

błogosławieństwa.  

 

Zwyczaje w Polsce 

 

 
Polski cmentarz wieczorem w dniu Wszystkich Świętych – Bączal Dolny 

 

 
Tłum zmierzający na warszawski Cmentarz Bródnowski w dniu Wszystkich 

Świętych 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Prefacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/B%C5%82ogos%C5%82awie%C5%84stwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/B%C4%85czal_Dolny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cmentarz_Br%C3%B3dnowski
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W dniu Uroczystości Wszystkich Świętych, a także następnego dnia 

(Dzień Zaduszny, 2 listopada) Polacy odwiedzają cmentarze, aby ozdobić 

groby swoich bliskich kwiatami i zapalić znicze. (Dzień Zaduszny, zwany 

też Zaduszkami, dla katolików łacińskich i wielu innych chrześcijan, to 

dzień modlitw za wszystkich wiernych zmarłych.)   

Dzień ten był dniem wolnym od pracy, również w czasach PRL-u, ale 

kładziono nacisk na świecki charakter i nazywano je Świętem Zmarłych, 

Dniem Zmarłych lub Dniem Zmarłych i Poległych. Nazwa ta utrwaliła się w 

świadomości wielu osób jako kościelna nazwa uroczystości liturgicznej: 

Wszyscy Święci.  

 

Święta prawosławne 

W Kościele prawosławnym nie ma tradycji modlitwy za zmarłych w 

dniu 1 listopada, ale ze względu na wiernych (szczególnie mieszane 

rodziny), którzy jak np. w Polsce w tym dniu idą również do grobów swoich 

bliskich, w świątyniach wznoszone są modlitwy w intencji zmarłych.  

Modlitwy za zmarłych odbywają się w 3, 9 i 40 dniu po pochówku oraz 

pierwszą rocznicę od pochówka.  

Okresem szczególnych modlitw za zmarłych jest czas od Zmartwychwstania 

do Pięćdziesiątnicy.  

Występują dwie soboty szczególnych modlitw za zmarłych nazywane 

Powszechnymi Sobotami Dusz („Sobotami Rodzicielskimi”). Pierwsza to 

tzw. sobota mięsopustna przypadająca przed Wielkim Postem, druga to 

sobota przed świętem Pięćdziesiątnicy.  

Szczególne dni, gdy wierni odwiedzają groby zmarłych to: sobota 

poprzedzająca dzień św. Dymitra z Tesaloniki (Dymitriewskaja 

Roditielskaja Subbota), Niedziela Przewodnia oraz święto Radonicy 

wypadające w dziesiąty dzień po Passze.  

Druga, trzecia i czwarta sobota Wielkiego Postu uznawane są jako dni 

modlitwy za zmarłych, ale nie są równoznaczne powszechnym sobotom 

wspominania zmarłych.  

 

       Iwona Moszczyńska 

 
 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zaduszki
https://pl.wikipedia.org/wiki/2_listopada
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dni_wolne_od_pracy_w_Polsce
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Rzeczpospolita_Ludowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cerkiew_prawos%C5%82awna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zmartwychwstanie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zes%C5%82anie_Ducha_%C5%9Awi%C4%99tego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielki_post
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zes%C5%82anie_Ducha_%C5%9Awi%C4%99tego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dymitr_z_Tesaloniki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niedziela_Przewodnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Radonica
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielkanoc
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 Jednym ze sposobów, aby uczcić Dzień Niepodległości wśród Polonii 

w Szwecji jest bieg o nazwie Polonia Run 2018. Zjednoczenie Polskie w 

Jönköping i w tym roku dołączyło się do organizacji Biegu dla rodaków 

mieszkających w Jönköping i okolicy. Do wspólnego biegu dołączyli też 

Polacy z Borås i Norrköping.  

 Bieg rozpoczęliśmy od wspólnej rozgrzewki, by potem pokonać trasę 

1918 metrów. Wszyscy uczestnicy ruszyli w tym samym czasie a do mety 
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jako pierwsza dotarła młodzież i dzieci. Pierwsze miejsce zajął Miłosz, 

drugie Patryk a trzecie Blanka. Na wszystkich uczestników biegu czekały 

upominki i medale. 

 Po biegu i rozdaniu nagród wspólnie odśpiewaliśmy Hymn Polski. 

Kolejnym punktem programu był poczęstunek z polskimi tradycyjnymi 

potrawami takimi jak bigos, smalec, domowy chleb czy pasztet. Podczas 

poczęstunku można było rozwiązać quiz historyczny o tematyce 

niepodległościowej. 

 W tym roku dzięki uprzejmości właścicielki polskiego sklepu w Borås 

nasz poczęstunek został wzbogacony pysznymi ciastami prosto z Polski. 

 Wszystkim uczestnikom i organizatorom dziękujemy za możliwość 

wspólnego świętowania tak ważnego dla każdego Polaka dnia jakim jest 

Dzień Odzyskania przez Polskę Niepodległości. 

 Organizatorami i sponsorami Polonia Run w Jönköping byli: 

Zjednoczenie Polskie w Jönköping, Polka International, Bilda, Kongres 

Polaków w Szwecji oraz sklep Polska Delikatesser w Borås. 

 

      Katarzyna Filipowicz 

      Prezes ZPwJ 
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OGŁOSZENIA ZARZĄDU ZJEDNOCZENIA POLSKIEGO 

 

W JÖNKÖPING NA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU 

 

 

Z PRZYKROŚCIĄ ZAWIADAMIAMY, ŻE Z POWODU 

SZRZĄCEJ SIĘ JESIENNEJ TZW. DRUGIEJ FALI 

PANDEMII COVID-19 NIE WSZYSTKIE 

ZAPLANOWANE PRZEZ ZARZĄD ZJEDNOCZENIA 

POLSKIEGO W JÖNKÖPING  IMPREZY, MOGŁY 

ZOSTAĆ ZREALIZOWANE. 

 CZYNIMY TO W TROSCE O PAŃSTWA ZDROWIE I 

BEZPIECZEŃSTWO. 

 

 INFORMUJEMY RÓWNIEŻ O MOŻLIWOŚCI 

ZMIANY ZAPLANOWANYCH IMPREZ NA PIERWSZE 

PÓŁROCZE 2021 ROKU. 

 AKTUALIZACJE WYDARZEŃ BĘDĄ PODAWANE 

NA STRONIE INTERNETOWEJ ZJEDNOCZENIA 

POLSKIEGO W JÖNKÖPING. 
 

 

I   WYDARZYŁO SIĘ / JUŻ ZA NAMI:  

 
1) GIMNASTYKA DLA KOBIET. 
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2) UCZCZENIE ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA 

WARSZAWSZKIEGO. 
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 W pierwszą niedzielę września po polskiej Mszy Świętej odbyło się 

pierwsze po długiej przerwie spotkanie przy kawie. Tematem 

przewodnim spotkania była 76 rocznica wybuchu Powstania 

Warszawskiego. Dorośli mogli zapoznać się z przygotowaną broszurą na 

temat „Powstania Warszawskiego”. Broszurkę drukujemy poniżej w 

całości.  

 Tej niedzieli przygotowaliśmy również dla Państwa nowy numer 

naszej zjednoczeniowej gazetki.  

Informujemy jednocześnie, że za zgodą Zarządu Zjednoczenia 

Polskiego w Jönköping zmianie uległ terminu wydawania Biuletynu 

Informacyjnego. Od tego numeru Biuletyn Informacyjny wydawany 

będzie w pierwszą niedzielę stycznia i w pierwszą niedzielę września. 
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POWSTANIE WARSZAWSKIE 
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1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17:00, która przeszła do historii jako 

„Godzina W”, oficjalnie rozpoczęło się powstanie warszawskie. Polska 

została zaatakowana 1 września 1939 roku przez żołnierzy III Rzeszy i to 

wydarzenie traktowane jest jako początek II wojny światowej. 

 

Żołnierze walczący w powstaniu warszawskim 

Pięć lat później, w 1944 roku Polska pozostawała pod wpływem władzy 

niemieckiej i sowieckiej. Aby odzyskać niepodległość Rzeczypospolitej, 

członkowie Polskiego Państwa Podziemnego oraz Armii Krajowej 

zdecydowali się zorganizować wystąpienie zbrojne w ramach akcji „Burza”. 

Na terenie Warszawy przez 63 dni powstańcy odpierali ataki żołnierzy III 

Rzeszy. W walkę z okupantem włączyli się żołnierze, harcerze i ochotnicy, a 

wśród nich były także dzieci. 

Chłopcy w wieku 11-19 lat samodzielnie zgłaszali swoją gotowość do 

wsparcia powstania. Dzieci służyły jako łącznicy, przewodnicy po kanałach 

albo brały bezpośredni udział w starciach, walcząc przeciwko czołgom i 

karabinom. Bez względu na wiek, tych powstańców, którzy wyróżnili się 

podczas akcji odwagą i determinacją, awansowano na wyższe szczebla 

wojskowe lub uhonorowano odznaczeniami wojskowymi. Trzech chłopców 

zasłużyło na przyznanie im najwyższego polskiego odznaczenia 

wojskowego – Krzyża Virtuti Militari. 
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Mały powstaniec 
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Najmłodszy Powstaniec Warszawski: dlaczego dzieci chciały walczyć? 

Miał 9 lat, gdy wybuchło Powstanie Warszawskie. Do metryki dodał sobie 

ponad 5 lat, by móc walczyć. Dlaczego tak małe dzieci chciały iść do 

powstania? Nie bały się, że zginą? 

 

Jerzy Grzelak miał 4 lata, gdy wybuchła wojna, 9 lat - kiedy rozpoczęło się 

Powstanie Warszawskie. Tak małym dzieciom nie pozwalano walczyć. Do 

metryki dodał sobie ponad 5 lat, żeby móc brać udział w powstaniu. - 1 

sierpnia ojciec założył marynarkę w angielskim stylu, czapkę i wyszedł z 

domu. Mama płakała, bo przyznał się jej, że to dziś. Przed wyjściem 

uspokajał ją, powiedział, że powstanie "potrwa kilka godzin, najwyżej trzy 

dni" - opowiada Jerzy Grzelak. 

Ojciec zginął w Śródmieściu, trzeciego dnia powstania.  

To było jedno wielkie cmentarzystko 

Dlaczego dzieci szły do powstania? Chłopcy w wieku 11-18 lat zgłaszali się 

sami do oddziałów powstańczych, wręcz żądając, by pozwolono im podjąć 

walkę ze znienawidzonym wrogiem. Część z nich już wcześniej działała w 

strukturach Szarych Szeregów. 

- Proszę wyobrazić sobie sytuację młodego chłopaka, którego ojca 

wyciągnięto z tramwaju i rozstrzelano, a matkę wywieziono do obozu. 

Przecież on chciałby zamordować Niemców, choćby gołymi rękami - mówi 

Jerzy Grzelak. Swój udział w powstaniu wspomina tak: 

- Miałem opaskę, przepustkę, żeby móc przechodzić przez nasze posterunki, 

zadania. Zlecano mi głównie przenoszenie listów, paczek, lekarstw, czasami 

amunicji. 

Tak małym dzieciom nie pozwalano walczyć z bronią, choć było to 

marzeniem większości małych powstańców. 

- Stale przynosili martwych kolegów. W Parku Dreszera wszystkich się 

chowało, to było straszne. To jest dosłownie jedno, wielkie cmentarzysko - 

wspomina Jerzy Grzelak. 

   

 

Zapachu melona nie zapomnę do końca życia 
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Ogromnym problemem był brak wody i jedzenia. 

- Czołgałem się po kilkanaście pomidorów. Gdy wróciłem z tą "zdobyczą" 

oraz dwoma melonami, które udało mi się zgarnąć za jednym zamachem, 

zostałem lokalnym bohaterem. A smaku melona, a głównie jego zapachu, 

nie zapomnę do końca życia! - opowiada. 

Miał też zadanie podtrzymywania na duchu ludzi poukrywanych w 

piwnicach. 25 września zaczął się nalot dywanowy nad Mokotowem. – To 

była makabra. Część kolegów w obliczu kapitulacji chciała przejść kanałami 

do Śródmieścia. Weszli przy Racławickiej, ale Niemcy wpuścili gaz. 

 

   

 
   

 
Mali bohaterowie – warszawscy powstańcy 
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Niemcy mieli ich rozstrzelać 

Niemcy nakazali wszystkim opuścić Warszawę. Mały Jerzy z mamą został, 

bo była tuż po operacji przepukliny. Ukrywali się w piwnicy, wraz z 

kilkoma rodzinami. Za pozostanie w Warszawie groziła śmierć. Niemcy 

burzyli miasto. 

Nie było nic do jedzenia. Jerzy wspomina, jak kiedyś poczuł w jednej z 

piwnic zapach smalcu i po zapachu znalazł słoiczek z odrobiną smalcu na 

dnie: "to była rozkosz"! 

Zimą do Warszawy weszli Węgrzy, zaczęli wysadzać po kolei budynki. - 

Mama wybiegła z naszego domu i zaczęła krzyczeć, by tego nie robili, bo 

przecież tu jesteśmy - opowiada. Zgarnęli ich na Aleję Szucha. Mieli 

rozstrzelać, uratowała ich znajomość niemieckiego przez mamę i jej 

zaświadczenie, że z powodu operacji nie mogli opuścić domu. 

Trafili do obozu w Pruszkowie. Tam, w głodzie, dotrwali do czasu, gdy 

Niemcy zaczęli uciekać z Warszawy. Wrócili do Warszawy: – Księżycowy 

krajobraz, pustynia! Gdzieś jakiś koń leży jeszcze, tramwaj przewrócony. 

Nasz dom cudem ocalał, zniszczony, ale ocalał - opowiada. 

Zaczęli organizować nowe życie. 

- Walka o wolność była makabryczna. Mam to wszystko przed oczami. 

Mogę nie pamiętać, co działo się 5 lat temu, ale okresu Powstania 

Warszawskiego nie zapomnę nigdy! Mam to w głowie jak film, który slajd 

po slajdzie odwijam. 

 

   

 
11-letni powstaniec Jędruś Szwajkert, ps. "Jędrek" budował barykady, 

pomagał przy opatrywaniu ran, roznosił wodę. Zginął 29 września 1944 r. 
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Jerzy Grzelak jako dowódca sztafety pamięci rozpala ognień na Kopcu 

Powstania Warszawskiego 1.08.2016 

 

Jerzy Grzelak, pseudonim „Pilot” w czasie powstania był łącznikiem i 

kurierem pułku AK Baszta. Od kilku lat jest dowódcą sztafety pokoleń, która 

1 sierpnia przenosi symboliczny ogień pamięci z grobu Nieznanego 

Żołnierza na warszawski Kopiec Powstania Warszawskiego 

 

 

Wskutek przewagi liczebnej i militarnej Niemców oraz braku wsparcia 

działań Polaków ze strony innych państw powstanie upadło. Śmierć 

dotknęła żołnierzy oraz ludność cywilną. Ucierpiało również samo miasto, 

ponieważ 25% zabudowy lewobrzeżnej Warszawy zostało zburzone podczas 

działań zbrojnych. Pokonani powstańcy dostali się do niewoli, a życie w 

stolicy stało się bardziej uciążliwe wskutek represji władz niemieckich na 

ludność polską. 

Mimo że powstanie warszawskie zakończyło się klęską, to patriotyczne 

wystąpienie jest jednym z najważniejszych momentów w polskiej historii. 

Dzięki odwadze i ofiarności małych i dużych powstańców możemy być 

wolnymi Polakami. Z wdzięczności za to wielkie poświęcenie obchodzimy 

rocznicę Powstania Warszawskiego.  
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3) PAŹDZIERNIKOWA FIKA 

 

Podczas październikowej niedzieli dzieci pod czujnym okiem Kasi 

Olender-Pettersson tworzyły jesienne kompozycje z liści. 
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4) WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH. 
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 W niedzielę 01 listopada w Dzień Wszystkich Świętych udaliśmy się 

wraz z ojcem Władysławem Mężyk OFMConv na cmentarz 

Skogskyrkogården. W uroczystej procesji modliliśmy się za wszystkich 

zmarłych i duchowo łączyliśmy się z bliskimi w Ojczyźnie. 
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 Rokrocznie zapalamy znicze i składamy wiązankę przy Pomniku 

Polaków zmarłych po powojennej fali emigracji. 

 
 

5) JESIENNE ZEBRANIE W KONGRESIE POLAKÓW W 

SZWECJI. 

 

 W sobotę 21 listopada 2020 roku odbyło się w trybie online Zebranie 

Zarządu Kongresu Polaków w Szwecji. Oprócz bieżących spraw 

organizacyjnych sporo czasu poświęcono na dofinansowanie 

zgłoszonych projektów, mających odbyć się jeszcze w 2020 roku. 

 Najważniejszym punktem zebrania było przygotowanie Walnego 

Zebrania Kongresu Polaków w Szwecji, które z powodu panującej 

pandemii covid-19 zostało przeniesione na wiosnę przyszłego roku. 

 
 

6) NIETYPOWA AKCJA DOBRYCH SERC 

 

 Rok temu do Zjednoczenia Polskiego w Jönköping zgłosiła się Pani 

Joanna z Bytomia, przedstawiając swoją trudną sytuację życiową, 

materialną i zdrowotną, prosząc o pomoc. 

 Członkowie Zjednoczenia otwarci na potrzeby drugiego człowieka 

postanowili wspomóc Panią Joannę i jej rodzinę. Na Święta Bożego 

Narodzenia została wysłana paczka oraz finansowe wsparcie. 

 Wszystkim, którzy przyczynili się do powodzenia tej akcji z serca 

dziękujemy.  

 

 Osobne podziękowania przysłała również Pani Joanna: 

 

 BARDZO GORĄCO, SERDECZNIE I Z CAŁEGO SERCA 

CHCIAŁABYM PODZIĘKOWAĆ ZA OKAZANĄ POMOC, 

DOBROĆ I DOBRE SERDUSZKO ORAZ ZROZUMIENIE 

NASZEJ TRUDNEJ SUTUACJI ZYCIOWEJ I ZDROWOTNEJ 

JAKĄ MAMY, SZANOWNEJ PANI KATARZYNIE FILIPOWICZ 

ORAZ CAŁEMU ZARZĄDOWI ZJEDNOCZENIA POLSKIEGO 

W JÖNKÖPING … 
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 ŻYCZYMY WSZYSTKIM SZCZĘŚLIWEGO DOBREGO 

NOWEGO ROKU 2020 

 

     JOANNA KŁOSEK WRAZ Z CÓRKĄ  

     MAGDALENĄ I SYNEM KAMILEM 

 

      BYTOM - POLSKA 

 
 

7) ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU O JANIE PAWLE II 

 

 Mimo szeroko zakrojonej akcji informacyjnej o konkursie 

ogłoszonym z okazji setnej rocznicy urodzin papieża Jana Pawła II, 

zawiadamiamy, że nie wpłynęły żadne prace. 

 
 

II  PRZED NAMI JESZCZE: 

 
1)  OPŁATEK W ZJEDNOCZENIU 

    styczeń 

 

2) ROCZNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE 

    luty 

 

3) DZIEŃ ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH 

    marzec 

 

4) WIELKANOCNE ŚNIADANIE 

    kwiecień 

 

5) MAJÓWKA 

    maj 

 

6) DZIEŃ DZIECKA 

    czerwiec 
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 STATUT 

ZJEDNOCZENIA POLSKIEGO W JÖNKÖPING 

 
§1 

Związek Polaków nosi nazwę: „Zjednoczenie Polskie w Jönköping – Szwecja”. 

§2 

Zjednoczenie Polskie w Jönköping jest zrzeszone w Kongresie Polaków w Szwecji i podlega jej statutowi. 

§3 

Celem „Zjednoczenia Polskiego” jest: 

a) Pogłębienie spoistości narodowej 

b) Prowadzenie pracy Kulturalno-Oświatowej 

c) Pogłębienie atmosfery koleżeńskiej wśród członków 

§4 

Członkiem może być każdy Polak na terenie Jönköping i okolicy, bez względu na obywatelstwo i pochodzenie, 

uznający cele Zjednoczenia Polskiego. Nie może być członkiem, kto działa na szkodę narodu polskiego. 

§5 

Władzami Zjednoczenia są: 

a) Walne Zebranie Członków 

b) Zarząd 

c) Komisja Rewizyjna 

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Zjednoczenia. Wybiera ono raz na dwa lata Zarząd w 

składzie: prezesa, wice-prezesa, sekretarza, skarbnika i gospodarza; Komisję Rewizyjną w składzie trzech 

członków: Sąd Koleżeński – trzech członków; oraz Delegata na Zjazd Kongresu Polaków. 

Zarząd Zjednoczenia jest odpowiedzialny przed Walnym Zebraniem za wszelkie poczynania, związane z 

prowadzeniem działalności Zjednoczenia. 

§6 

Każdy członek Zjednoczenia posiada: 

a) Czynne i bierne prawo wyborcze do władz Zjednoczenia. 

b) Prawo brania udziału we wszystkich pracach i imprezach Zjednoczenia. 

§7 

Każdy członek jest obowiązany: 

a) Postępować z godnością Polaka. 

b) Przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał Zjednoczenia. 

c) Brać udział w pracach Zjednoczenia. 

d) Płacić regularnie składki członkowskie. 

§8 

Zarząd Zjednoczenia ma prawo skreślić z członkostwa, o ile postępowanie nie jest zgodne z postanowieniem 

Statutu. Ostatecznie decyduje Walne Zebranie. Niepłacenie składek członkowskich dłużej niż dwa lata, może 

być powodem do skreślenia z listy członków, po uprzednim dwukrotnym upomnieniu. 

§9 

Zarząd ma prawo kooptacji nowych członków Zarządu, w wypadku takiej konieczności, jednak tylko dwóch 

członków. 

§10 

Zarząd zwołuje raz na dwa lata Walne Zebranie. Wszyscy członkowie muszą być zawiadomieni o każdym 

Walnym Zebraniu, co najmniej na czternaście dni przed wyznaczonym terminem. Porządek obrad powinien być 

przedłożony przed Zebraniem. Dla zwyczajnego Walnego Zebrania, wyznacza się dwa terminy. W pierwszym 
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terminie jest konieczna obecność 1/3 ilości członków, a w drugim terminie (1/2 godziny później). 

Postanowienie Walnego Zebrania jest prawomocne bez względu na ilość obecnych. 

§11 

Dla przeprowadzenia zmian Statutu konieczna jest większość 1/3 członków obecnych na Walnym Zebraniu 

(albo Nadzwyczajnym Zebraniu). Dozwolone jest przekazywanie głosów przez pisemne upoważnienie. 

§12 

Zarząd może z własnej inicjatywy, albo na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na żądanie 2/3 członków zwołać 

Nadzwyczajne Walne Zebranie, w terminie jednego miesiąca od chwili otrzymania wniosku. 

§13 

Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest czuwanie nad prawidłowym działaniem Zarządu tak pod względem 

statutowym jak i gospodarczym. 

§14 

Zadaniem Sądu Koleżeńskiego jest polubowne rozwiązywanie spraw spornych pomiędzy członkami 

Zjednoczenia. 

§15 

Majątek Zjednoczenia składa się : 

a) Z wpływów składek członkowskich 

b) Dochodów z imprez urządzanych przez Zjednoczenie 

c) Z innych wpływów 

§16 

Majątkiem Zjednoczenia dysponuje Zarząd zgodnie z postanowieniami tego Statutu, oraz ewentualnych uchwał 

Walnych Zebrań. 

§17 

Likwidacja Zjednoczenia Polskiego w Jönköping następuje uchwałą Walnego Zebrania głosami 2/3 wszystkich 

członków. W razie likwidacji ewentualny majątek Zjednoczenia ma być przekazany do Kongresu Polaków w 

Szwecji. 

§18 

Z dniem przyjęcia powyższego Statutu przez Walne Zebranie, poprzedni Statut staje się nieaktualny.  
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LISTA DYŻURÓW CZŁONKÓW ZARZĄDU PODCZAS 

NIEDZIELNYCH SPOTKAŃ PRZY KAWIE W 

PIERWSZYM PÓŁROCZU 2021 ROKU 
 

 

03 styczeń –  Zofia Sawionek 

 

07 luty – Alina Truchlewska 

 

07 marzec – Monika Dolik-Michno 

 

05 kwiecień – WIELKANOCNE ŚNIADANIE / CAŁY ZARZĄD 

 

02 maj -  Marta Nadolski 

 

06 czerwiec – Katarzyna Olender-Pettersson 

 

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

CZŁONKÓW ZJEDNOCZENIA POLSKIEGO W 

JÖNKÖPING W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2021 ROKU 

 
 

03 styczeń –  Marianna Cedervinge, Alicja i Grzegorz Jesionowscy 

 

07 luty –  Katarzyna i Edward Klimasz 

                             

07 marzec –  Teresa Lind, Maria Madejska 

 

05 kwiecień –  Justyna i Marcin Modzelewscy, Anna i Adnan Shamoun 

 

02 maj – Ewa Kowalewski, Ewelina Opiła 

 

06 czerwiec – Anna Maria Saliba, Marta Wnuk 
 

 

 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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Zatrzymał się  

cień pod oknem 

nade mną chmury wędrowne 

udam że mnie nie ma 

zapomnę 

puka 

znów nie otwieram 

myślę:- późno ciemno 

- kto?- pytam wreszcie 

- Twój Bóg zakochany 

z miłością niewzajemną 
 

 

                          KS. JAN TWARDOWSKI   



 46 

Z OKAZJI ŚWIĄT WIELKANOCNYCH 

NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA 

CZŁONKOM, SYMPATYKOM I 

PRZYJACIOŁOM 

ZJEDNOCZENIA POLSKIEGO W 

JÖNKÖPING 

SKŁADA 

ZARZĄD ZPwJ 

 

 

 
 

 

      WIELKANOC 2021 
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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, Wojciech Atamaniuk, Katarzyna Filipowicz, Iwona 

Moszczyńska, Zofia Sawionek, Alina Truchlewska, Konrad Filipowicz, Bartosz 

Lewiński. 

 

 Wszystkie informacje ukazują się za zgodą i z upoważnienia Zarządu 

Zjednoczenia Polskiego w Jönköping. 

Prawa zastrzeżone. Kolportowanie poza ZPwJ zabronione.  

 
 

 

 

http://www.pzj.se/

