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WALNE ZEBRANIE 

Na Walnym Zebraniu w niedzielę 20.01.2008. odbyły się 
wybory zarządu na 2008 rok. Oto skład nowego zarządu: 
Prezes – M ichał Zieliński 
Wiceprezes – Henryk Bigos 
Sekretarz – Marek Szymczak 
Skarbnik – Leonard Zakrzewski 
Członkowie zarządu: Jerzy Gogulski, Janusz 
Surw iłło i Agnieszka Buska. 
Ustalono także wysokość składek członkowskich na rok 
2008.  Wynoszą one: 30 € za pierwszego członka rodziny, 
15 € za każdego pod tym samym adresem mieszkającego, 
następnego członka rodziny. 
Opłata 15 € przysługuje także studentom, emerytom. i 
bezrobotnym. UWAGA: dzieci do lat 16 składek nie płacą! 
Termin wpłat do dnia 30 kw ietnia 2008 roku, na 
konto : NORDEA Helsinki Senaatintori 124750 
1263. Prosimy o dopisek: „Składki 2008” oraz imiona i 
nazwiska płacących.  zarząd 

POWRóT DO TRADYCJI 

Większość członków Zjednoczenia Polskiego w Hel 
singforsie  uznała,  że  pierwszą  w  90letniej  historii  Zje 
dnoczenia  gazetkę  pod  nazwą  KONTAKT,  powinniśmy 
reaktywować. Dla przypomnienia  pierwsze egzemplarze 
KONTAKTU  zaczęły  ukazywać  się  w  roku  1980  i  były 
wydawane  kilka  razy  w  roku.  Tytuł  naszej  polonijnej 
gazetki zmieniono w 1999  r.  na Nasz Biuletyn  i  pod tą 
nazwą ukazywał sie do stycznia br. Natomiast KONTAKT 
ukazywał się tylko okolicznościowo, z okazji  jubileuszów 
Zjednoczenia.  Dzisiaj  powracamy  do  tradycji  –  do 
dawnej  nazwy  pisma.  KONTAKT  będzie  wydany  nadal 
zarówno  w  wersji  internetowej,  umożliwiającej  nam 
rozgłos naszego Zjednoczenia na całym świecie,  jak  i w 
wersji papierowej 
Zespół redakcyjny w składzie: Alicja Sollamo, Leonard 

Zakrzewski  i Marek Szymczak  (ojciec KONTAKTu) liczy 
na  aktywny  udział  członków  ZP  w  redakcji  naszej 
gazetki. Będziemy zamieszczać różnego rodzaju artykuły 
jak ciekawe wspomnienia, zwyczaje, ciekawostki, itp. W 
gazetce  będziemy  również  zawiadamiać  szanownych 
Członków Zjednoczenia o spotkaniach, imprezach oraz o 
tym, co dotyczy nas wszystkich. 

Zyczę miłej lektury,  Marek Szymczak 

WIOSENNE SPOTKANIA ZJEDNOCZENIA 

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY  na spotkania 
towarzyskie Zjednoczenia do sali parafialnej kościoła 
św. Henryka, przy ulicy Puistokatu 1 w Helsinkach. 

● W niedzielę, 6go kw ietnia po mszy św. w języ 
ku  polskim,  o  godz.  17tej,  podczas  poczęstunku 
przeprowadzimy  wiosenną  giełdę  książek,  kaset 
oraz  innych  rzeczy  należących  do  ZP.  Dochód  z 
giełdy  jest  przeznaczony na działalność  rekreacyjną 
ZP. 
●  W  niedzielę,  20go  kw ietnia  o  godz.  17:00 
naszymi gośćmi będą: Pan Andrzej Drozd, konsul RP, 
Zdzisław  Mackiewicz,  prezes  oddziału  ZP  w  Turku 
oraz Dorota Harju, sekretarz oddziału ZP w Turku. 
Na tym spotkaniu także dalszy ciąg wiosennej giełdy. 
● W niedzielę 18go maja o godz. 17:00 gościem 
będzie  Pani  Joanna  Hofman,  Ambasador  RP. 
● Na czerwiec planujemy tradycyjną już wycieczkę na 
Kaunissaari (Pikku  Juhannus).    Szczegóły  podamy  w 
następnym numerze Kontaktu.  zarząd 

PODZIEKOWANIE 

Dziękuję  wszystkim  za  zaufanie  i  powierzenie  mi 
zaszczytnej  funkcji  prezesa.  Dziękuję  członkom 
poprzedniego  zarządu:  Krystynie  Hyyryläinen, 
Brygidzie Antikainen, Robertowi Janasikowi, Piotrowi 
Rajeckiemu  i  ponownie  wybranemu  do  zarządu 
Henrykowi Bigosowi,  za owocną pracę i poświęcenie 
swego czasu dla Zjednoczenia. Szczególnie dziękuję 
Alicji  Sollamo  za  7  lat  prezesowania.  Przez  te  lata 
Zjednoczenie  rozwinęło  i  rozszerzyło  swoją  dzia 
łalność. Dziękujemy Alicjo za obiecaną pomoc i rady, 
zwłaszcza  przy  redagowaniu  naszej  gazetki 
polonijnej.  Michał 
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Z żałobnej karty 

Leokadia Kosiorek 
17.5.1911  26.2.2008 

26 lutego 2008 r. zmarła Leokadia Kosiorek 
Honorowy Członek Zjednoczenia Zjednoczenia Polskiego 

Zachowajmy Ją w serdecznej pamięci 
Zarząd Zjednoczenia Polskiego 

Msza żałobna odbyła się w dniu 6 marca 
w kościele NMP w Helsinkach 

TO  JUZ  90  lat ! 

Zjednoczenie Polskie w Helsingforsie (Helsinkach) powstało 
3go kwietnia 1917 roku. Jest  jednym z najstarszych związków 
Polaków  na  świecie  i  najstarsze w  Europie.  Zostało  zarejestro 
wane  2go  kwietnia  1928  r.  (nr.  rej.  14830)  w  języku  szwe 
dzkim. Działalność Zjednoczenia podlega prawu fińskiemu o sto 
warzyszeniach (Yhdistys ja Säätiölaki). 
Przeszłość i historia zobowiązuje nas, Polaków w Finlandii, do 

dbania o to aby praca naszych poprzedników, którzy prowadzili 
z  pełnym oddaniem  Zjednoczenie  przez dziesiątki  lat,  poprzez 
nieraz burzliwe i niepewne czasy, nie poszła na marne. 
Losy  życiowe  sprowadziły  nas  do  Finlandii,  tak  jak  i  tych, 

którzy  założyli  Zjednoczenie.  Z  podziwu  godnym  zapałem  w 
obcym kraju pielęgnowali kulturę, tradycje i język ojczysty, za 
chowali polskość, będąc równocześnie mieszkańcami i obywate 
lami Finlandii. Niech będą dla nas wzorem. 
Przedstawiciele  Zjednoczenia,  biorący  udział  w  Zjazdach 

Polonii Swiata, Rady Polonii Swiata, Europejskiej Unii Wspólnot 
Polonijnych  (EUWP),  spotykali  się  wielokrotnie  z  wyrazami 
podziwu i uznania dla tak długiej i chlubnej działalności naszej 
organizacji.  Bądźmi  dumni  i  świadomi  z  przynależności  do 
takiego  Związku  Polaków,  wspólnie  kontynuujmy  nadal  tę 
szlachetną i patriotyczną działalność. Zmiany na mapie Europy i 
niezwykły rozwój technologii i informatyki oraz Unia Europejska 
sprawiły,  że  jesteśmy  jedną  wielką  rodziną.  Tylko  wspólnie 
możemy  nadal  kontynuować  tradycje  i  założenia  naszego 
Zjednoczenia. 

Szanowni  członkowie  Zjednoczenia    czekamy  na  Wasze 
propozycje i pomysły. 
Piszcie do nas: zpolsk ie@poloniafinlandia.fi 

Michał Zieliński 

POLSKIE DZIECI W HELSINKACH 

5.04 2008 będzie miała miejsce piąta rocznica spotkań 
polskich  rodzin w międzynarodowym domu kultury Caisa. 
Idea klubu zrodziła się z chęci organizowania spotkań dla 
dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym i umożliwienie im 
poznania  polskiej  kultury  i  języka  polskiego  podczas 
wspólnych zabaw. 
Z  tej  okazji  chcemy  podziękować  Annie  Vierinen  za 

znalezienie  czasu  i  chęci  na  przygotowywania  pysznych 
wypieków przy okazji każdego naszego spotkania.  Nasze 
dzieci i my rodzice za nimi przepadają. 

Zawsze pragnęliśmy, aby nasze dzieci miały kontakt z 
Polakami  w  Finlandii,  dlatego  serdecznie  dziękujemy 
gościom,  którzy  znaleźli  czas  aby  nas  odwiedzić:  Ewie 
Masłowskiej,  Jerzemu  Błaszkiewiczowi,  Adamowi  Korpa 
kowi  i  Marcie  Golemiec  oraz  wszystkim  wolontariuszom. 
Dziękujemy  też  Anecie  DreslerNurmi  za  przygotowanie 
nieprzewidzianego  wcześniej  występu    naszych  dzieci  na 
Boże Narodzenie 2007. 
Szczególne  podziękowania  kierujemy  do  Polaków  zrze 

szonych w  Zjednoczeniu  Polskim w Helsinkach,  która  to 
organizacja od początku patronuje i wspiera nasze spotka 
nia. 
W tym roku chcielibyśmy wesprzeć akcję  „Cała Polska 

czyta  dzieciom”.  Zrodził  się  pomysł,  by  zakupić  serię  23 
książek, które zostałyby przekazane do biblioteki, a dzięki 
www .helmet.fi każdy  będzie mógł zamowić książke do 
najbliższej  biblioteki,  dla  dzieci  bezpłatnie.  Osoby,  które 
chciałyby  się  przyłączyć  do  akcji  prosimy  o  kontakt 
agnieszka.buska@suomi24.fi  lub  z  Michałem  Zie 
lińskim.  Szczegóły  dot.  akcji  można  znaleźć  na  stronie 
www .calapolskaczytadzieciom.pl.  Wykaz  książek 
znajdzie się na stronie internetowej Zjednoczenia. 

C jak Caisa 
  czyli  logo  naszego 
klubu zaprojektowane 
przez Adama Korpaka 

Serdecznie  zapraszamy  członków  Zjednoczenia  na 
nasze spotkanie 5.4.2008 w  sobotę o godzinie 16:00 
w Caisie, Mikonkatu 17 C. Osoby zainteresowane spotka 
niem prosimy o zgłoszenie się emailem do Agnieszki Buska 
lub  telefonicznie  do  Michała  Zielińskiego.  Umożliwi  to 
organizatorom  przygotowanie  odpowiedniej  ilości  ciasta  i 
kawy. 
Nasze  spotkanie  uświetni  występ  Orkiestry  Dziecięcej 

pod  kierunkiem  Jerzego  Błaszkiewicza,  który  też  wszyst 
kich serdecznie zaprasza na występ. 

Agnieszka

mailto:zpolskie@polonia-finlandia.fi
http://www.helmet.fi/
mailto:agnieszka.buska@suomi24.fi
http://www.calapolskaczytadzieciom.pl/
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POLONIA W TURKU 

12 stycznia  Kościół św. Birgitty wypełnił się licznie przyby 
łymi.  Podczas mszy,  a  także  i  po  niej,  rozbrzmiewały  polskie 
kolędy  jak  zwykle  przy  akompaniamencie  gitary  Zdzisława 
Bieńkowskiego.  Po  mszy  odbyło  się  spotkanie  przy  kawie  i 
lampce wina. Nie  zabrakło  też  i  smakowitych wypieków.  Listę 
obecnosci  podpisały  44  osoby,  a  w  sali  parafialnej  zabrakło 
miejsc siedzących. Zdzisław Mackiewicz i Andrzej Styrcz powita 
li  wszystkich  w  imieniu  zarządu,  życząc  równiez  wszystkiego 
najlepszego w Nowym Roku. W spotkaniu uczestniczyła  spora 
grupa  studentów  oraz  jeden  student  z  Republiki  Czeskiej. 
Prowadzono  ożywione  rozmowy  i  w  dalszym  ciagu  śpiewano 
znane kolędy. 
Ustalono,  że  następna msza odbędzie  się w  sobotę dnia 2 

lutego o gdz.1700. Po mszy spotkanie towarzyskie a na nim 
– karnawałowe przebierańce. 
2  lutego  –  spotkanie,  z  okazji  kończącego  się  karnawału, 

odbyło się jak zwykle w sali parafialnej, zaraz po mszy w języku 
polskim,  odprawionej  przez  ks.  Piotra  Gębarę.  Frekwencja 
znowóż dopisała, a  listę obecności podpisało 46 osób, tak że w 
sali  parafialnej  ponownie  zabrakło  miejsc  siedzących. 
Członkowie  Zarzadu  wraz    z  prezesem  powitali  zebranych 
życząc  wszystkim  wesołej  zabawy.  Nastepnie  odbył  się    ku 
ogólnej  uciesze  konkurs  strojów  karnawałowych.  Pierwsze 
miejsce  zdobył  Andrzej  Styrcz  za  strój  niewidzialny  człowiek, 
drugie  miejsce  Maksymilian  Bracha  za  strój  Araba,  trzecie 
miejsce  zdobyła  Dorota  Harju  w  przebraniu  cyganki.  Wśród 
strojów  zaprezentowanych  przez  dzieci    bezkonkurencyjnym 
okazał się Jaś w stroju betoniarka. Nie zabrakło też tradycyjnie 
przyniesionego jedzenia i picia, a także smakowitych wypieków 
do kawy. 

Ustalono, że następna msza i spotkanie odbędzie się 
8 marca, w  sobotę, o godz. 17.00. 

Zdzisław Mackiewicz 

ZE SKRZYNKI POCZTOWEJ 

● Ucz się polsk iego  w  Polsce 
Jak  co  roku  Katolicki  Uniwersytet  Lubelski  (Szkoła  Języka  i 

Kultury  Polskiej)  organizuje  letnie  (ale  także  i  roczne  oraz 
indywidualne)  kursy  nauki  języka  polskiego,  dające  duże 
możliwości wyboru. Są to kursy o różnej długości z podziałem 
według poziomu zaawansowania i o różnych stopniach intensy 
wności w okresie od 10 lipca do 26 sierpnia. Zgłoszenia do dnia 
30 maja  2008.  Foldery  kursów  będą  dostępne  na  następnym 
spotkaniu  towarzyskim  Zjednoczenia.  Osoby  zainteresowane, 
chcące otrzymać folder wcześniej proszone są kontakt z kimś z 
zarządu.  Informacje  o  kursach  można  znaleźć  także  w 
Internecie: www.kul.lublin.pl/school. 

●  Obóz z język iem polsk im dla dzieci i młodzieży odbędzie 
się w terminie 923 sierpnia, w Gdańsku. 
Obóz przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży zainteresowa 

nej  nauką  języka  polskiego. W  tym  roku  przewiduje  się wiele 
atrakcji,  m.in.  zwiedzanie  Gdańska,  Sopotu,  Malborka  wraz  z 
zamkiem krzyżackim, oraz wiele innych. Bogaty program spor 
towy  (siatkówka,  koszykówka,  piłka  nożna,  rowery,  sporty 
wodne w morzu oraz aquaparku),  rekreacyjny  (spacery,  zwie 
dzanie okolicy, ogniska, dyskoteki), a także zakwaterowanie w 
luksusowym  ośrodku,  w  pokojach  z  łazienkami.  Wszelkie 
informacje, folder oraz karta zgłoszenia znajdują się na naszej 
stronie: http://polonica.edu.pl/polski_oboz_jezykowy.html 

● „SAMOTNOŚĆ”  Ukazała się nowa, zaskakująca książka 
Stanisława  Srokowskiego,  jednego  z  laureatów  najbardziej 
prestiżowej  polskiej  nagrody  literackiej,  im.  Mackiewicza. 
Wizjonerska, piękna i mądra powieść o samotności. ... 
Coraz więcej ludzi czuje się samotnie. I nie wie, jak sobie 
z samotnością radzić. Srokowski znakomicie wyczuł nastro 
je naszej epoki. To na wskroś nowoczesne dzieło, a także 
hołd  złożony tradycji  i  homeryckim mitom o miłości, cier 
pieniu i pięknie... jest to też powieść ważna dla Kresowian, 
historia  triumfu miłości  nad  samotnością  i  pamięci,  która 
poszukuje  sensu....  Z  pewnością  po  jej  lekturze  lepiej 
zrozumiemy  siebie  samych  i  nasz  trudny  czas.  Książkę 
można  też  nabyć  przez  Internet:  Stanisław  Srokowski   
„Samotność”,  Prószyński  i  Ska,  Warszawa  2008  r. 
http://free.art.pl/srokowski 
●  Napisał do nas Maciej Wasik: 
.....  Moim  marzeniem  było  stworzyć  portal,  na  którym 
Polacy  ze  wszystkich  zakątków  świata  będą  mogli  się 
spotkać,  portal,  na  którym  będą  zawsze  mogli  znaleźć 
kogoś  z  rodzimych  stron,  portal,  na  którym  odnajdą 
rodaków blisko siebie. Dziś, gdy moje marzenia się ziściły 
chciałbym  Was  zaprosić  do  odwiedzenia  mojej  strony  i 
zachęcić  do  współpracy.  Chciałbym,  żeby  Wyjechali.pl 
była  stroną  tworzoną  przez  nas  i  dla  nas.  Zapraszam do 
odwiedzenia www.wyjechali.pl bo odległość zbliża. 

Wyczytane w  internecie … .. 

● na stronie www.radio.koszalin.pl/sportowe/ 
<61letnia Hilkka Ziemek przyjechała z Finlandii. Tuż 
przed  bramką  startową  slalomu  oczekiwała  na  swoje 
narty,  które  nosi  ...  jej  mąż  Henryk  Ziemek.  "To  taka 
nasza tradycja. Wczoraj ja nosiłam za Heniem jego deskę 
snowboardową,  a  dziś  on  nosi  moje  narty"    wyjaśniła. 
Jak  dodała  z  dumą,  jej  kolejny  udział  w  zimowych 
igrzyskach  jest  przede  wszystkim  zasługą  męża.  "On 
bardzo  kocha  swoją  ojczyznę  i  gdy  tylko  pojawia  się 
szansa na odwiedziny, zaraz pakujemy się i wyruszamy w 
podróż  do  Polski.  Czas  igrzysk  sprzyja  spotkaniom  ze 
znajomymi,  którzy  na  co  dzień  mieszkają  kilka  tysięcy 
kilometrów od nas. Rywalizacja w  zawodach wyzwala we 
mnie  wielkie  emocje.  Daję  z  siebie w szystko,  by  jak 
najlepiej reprezentować Finlandię i Polskę".> 
● na stronie: http://search.delfi.lt/ 
<Rekordzista św iata 
W  drugim  dniu  ZIP  „Beskidy  2004  w  Szczyrku”  ich 
uczestnicy  rywalizowali  w  biegach  narciarskich  i 
snowboardzie. Na jednej desce znakomicie zaprezentował 
się  chyba  najstarszy  na  świecie  snowboardzista,  67letni 
Henryk  Ziemek  z  Helsinek.  „Miałem  55  lat,  kiedy 
zainteresowałem  się  „deską”.  Bardzo  przypadła  mi  do 
gustu  ta  dyscyplina.  Nie wiem,  czy  jest  na  świecie  drugi 
taki  zawodnik  w  moim  wieku”  –  mówił  po  udanym 
przejeździe H. Ziemek.> 

......... z ostatniej chw ili: GRATULACJE!!!!! 

Hilkka Ziemek startująca w grupie wiekowej Old boy 
zajęła Imiejsce i zdobyła ZŁOTY MEDAL, a w  slalomie 
gigancie  uplasowała się na IImiejscu i zdobyła 
SREBRNY MEDAL.  BRAWO Hilkka! 
Henryk Ziemek, z braku zawodników w swojej grupie 
wiekowej, startował z „młodzieżą” – ale pomimo tego 
uplasował sie na wysokim V miejscu. 
P iękne gratulacje dla obojga!!!!  redakcja

http://polonica.edu.pl/polski_oboz_jezykowy.html
http://free.art.pl/srokowski
http://www.wyjechali.pl/
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WYMIANA DOWODóW OSOBISTYCH 

Na podstaw ie informacji otrzymanej z Konsulatu: 
Polskie prawo nakłada obowiązek posiadania dowodu oso 

bistego na osoby zamieszkałe w RP. W związku z tym obywa 
tele,  którzy  przebywają  poza  granicami  kraju  będą  mogli 
dokonać  wymiany  książeczkowych  dowodów    osobistych  na 
tychmiast  po  powrocie  do  kraju.  Termin  ważności 
książeczkowych dowodów upływa 31 marca 2008 r., jednakże 
od  1  stycznia  2008  r.  dokumenty  te  nie  uprawniają  do 
przekraczania granicy RP. 
Konsul nie jest upoważniony z mocy prawa do pośredniczenia 
w  wydawaniu/wymianie  dowodów  osobistych.  Złożenie 
wniosku jak i odbiór dowodu osobistego następuje we właści 
wym organie  gminy w kraju i wymaga osobistego stawiennic 
twa wnioskodawcy. 

Szczegółowe  informacje  znajdują  się  na  stronie 
internetowej  MSWiA:  www.mswia.gov.pl  oraz  terenowych 
organów administracji publicznej. 

Polsk ie Linie Lotnicze LOT .... 

...oferują członkom Zjednoczenia Polskiego, ich rodzinom oraz 
przyjacielom bilety lotnicze z Helsinek do Polski po specjalnych 
cenach    10% znizkę na wszystkie przeloty  LOTem z Helsiek 
do  Warszawy  i  przez  Warszawe  do  innych  miast  w  Polsce. 
Promocja  jest  ważna  do  30.06.2008  wyłącznie  na  bilety 
kupowane  przez  internet  na  stronach www.lot.fi  na  podroże 
odbywane do dnia 31.12.2008. 
Zniżkę  liczy  się  od  ceny  netto  (nie  dotyczy  opłat  lotnisko 

wych, podatków ani opłaty za wystawienie biletu). Dokonując 
rezerwacji  należy  do  rubryki  Kod  promocyjny  wpisaś  slowo 
CLUB,  aby  system  naliczył  zniżke.  (Instrukcja  postępowania: 
na  stronie  głównej  wybierz  trasę,  dni  podróży,  liczbę 
podróżujących  i  wpisz  CLUB  do  rubryki  Kod  promocyjny. 
Radzimy  również  wybrać  opcję  “Elastyczne”  wyszukiwanie, 
gdzie  pokazane  są  oferty  z  większej  ilości  dni  przed  i  po 
wybranych datach podróży) 
W chwili obecnej promocja jest ważna tylko do końca czerw 

ca,  ale  jesli  obniżone  ceny  będą  cieszyły  się  popularnością, 
czas obowiązywania promocji zostanie przedłużony. 

LYHYESTI SUOMEKSI 

Aurinkoinen tervehdys LOT Polish Airlinesilta! 
Tänä vuonna meillä on ilo tarjota Polonia Clubin Finlan 

dia jäsenille,  heidän  perheilleen  ja  ystävilleen  erikoishin 
taisia lentolippuja Helsingistä Puolaan. 
Tarjoamme jäsenistöllenne 10% edun kaikista  LOT  Po 

lish  Airlinesin  normaalihintaisista  lentolipuista  Helsingistä 
LOTin  omilla  lennoilla  Varsovaan  ja  edelleen  kaikkialle 
Puolaan.  Etu  on  voimassa 30.6.2008  saakka  ainoastaan 
www.lot.fi sivujen kautta tehdyistä lentovarauksista. Mat 
kustusaika on  31.12.2008 saakka. 
Alennus  lasketaan  lentolipun  perushinnasta  (ei  lento 
kenttäveroista,  matkustajamaksuista  tai  toimitusmaksus 
ta).  Varausvaiheessa kenttään  "Alennuskoodi"  tulee  syöt 
tää merkintä CLUB, jotta järjestelmä osaa laskea alennuk 
sen. (yksityiskohtaisempi ohjeistus: etusivulla valitse reitti, 
matkapäivät, matkustajien määrä  ja  lisää merkintä  CLUB 
kohtaan  Alennuskoodi.  Suosittelemme  myös  valitsemaan 
kohdan “Laajennettu” haku, jolloin tarjolla useampia päi 
viä.) 
Alkuvaiheessa etu on voimassa vain kesäkuun loppuun 

saakka, mutta jos huomaamme että koodista on ollut teil 
le hyötyä, voimassaoloaikaa tullaan jatkamaan. 

• Yhdistyksen vuosikokous pidettiin sunnuntaina 
20.01.2008 klo 17:00 Pyhän Henrikin seurakuntasalissa, 
Helsingissä. 
Vuoden 2008 hallitus: 
Puheenjohtaja: Michal Zielinski 
Varapuheenjohtaja: Henryk Bigos 
Sihteeri: Marek Szymczak 
Taloudenhoitaja: Leonard Zakrzewski 
Jäsenet: Jerzy Gogulski, Janusz Surwillo ja Agnieszka Bus 
ka. 
● Jäsenmaksut 2008 samat kuin viime vuonna, eli: 
 30 € ensimmäiseltä perheenjäseneltä, 
 15 € samassa taloudessa asuvalta perheenjäseneltä. 
 15 € maksavat myöskin opiskelijat, työttömät ja eläkeläi 
set. 
 Alle 16vuotiailta lapsilta ei kerätä jäsenmaksua. 
Jäsenmaksujen eräpäivä on 30.04.2008. Pankkiyhte 
ys: 
NORDEA Helsink i Senaatintori 124750 1263. 
Maksaessanne laittakaa viitteeksi: 
''jäsenmaksu 2008'' ja kaikk ien maksajien etu ja 
sukunimet 

● Yhdistyksen seuraavat kokoukset: 
6.04. su k lo 17:00, 20.04. su k lo 17:00 ja 18:05. 
(myös sunnuntai) k lo 17:00 Pyhän Henrik in seurakunta 
salissa, Puistokatu 1. 

Tervetuloa mukaan!  Hallitus 

ZJEDNOCZENIE POLSKIE w HELSINGFORSIE ZARZĄD 
PL 279, 00121 HELSINKI. Prezes Michał Zieliński 
NORDEA  Helsinki Senaatintori  1247501263 Wiceprezes Henryk Bigos 
email : zpolskie@poloniafinlandia.fi Sekretarz Marek Szymczak 
http://poloniafinlandia.fi/ Skarbnik Leonard Zakrzewski 

Członek Janusz Surwiłło 
Członek Agnieszka Buska 
Członek Jerzy Gogulski

http://www.mswia.gov.pl/
http://www.lot.fi/
http://www.lot.fi/
mailto:zpolskie@polonia-finlandia.fi
http://polonia-finlandia.fi/
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DODATEK  DO KONTAKTU  12008 

AFeryzmy 

(8 Marca) Z honorami 
Świętuje rodzaj męski, 
początek swojej klęski. 

Na politycznej scenie 
Szczęściem słodkiej idiotki 
do czasu... cieszą się płotki! 

*** 
Szczytne huraplany 
i naród już nabrany! 

W wyjaśnianiu historii 
Jest to już ironia losu 
oprawcy doszli do głosu! 

Ostrożny 
Najpierw założy... 
nim pocudzołoży! 

*** 
Kiedy tak zdycha, 
„winna” zagrycha. 

*** 
Gdy miłość taka gorąca, 
to nie trudno o brzdąca. 

*** 
Finansowe ślady 
politycznej narady! 

Doświadczona 
Już za młodu 
ima się zawodu. 

Zaradna 
Wszystko załatwiała 
przy pomocy ciała! 

*** 
Raz miał „lekkie amory”, 
teraz jest ciężko chory! 

Kandydat na polityka 
„Ładna głowa” 
i puste słowa. 

*** 
Nie pomogą żadne sądy, 
do kiedy będą takie rządy! 

*** 
Szybko odżywa w narodzie duch, 
gdy policyjna pałka idzie w ruch! 

Dzisiejsze komuchy 
Manifestu jeszcze nie czytali, 
a już pływają na wielkiej fali. 

*** 
Ach, mamy owoce 
po minionej epoce... 

*** 
Nawet „cińki Bolek” 
miał już parę rolek! 

Metody karierowicza 
Skuteczne umizgi 
i sprawne ślizgi.
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*** 
Tylko jak była przerwa, 
nie opuszczała go werwa. 

*** 
Żyli w zgodzie 
... po rozwodzie! 

Chytrusek 
Współczuje zawsze przykładnie 
gdy ofiara w jego dołek wpadnie. 

*** 
Tylko gdy mocno był napity 
wszystkie były jego kobity! 

Odważny 
Słysząc krzyk 
znikał w mig. 

Zza biurka 
Wymownie na petenta spogląda, 
w kopercie „dokumentów” żąda... 

Na pośw ięcenie 
Krótki miał dzionek... 
bo był to pionek. 

*** 
Na znak protestu, 
znieśli go... z podestu. 

*** 
Bardzo pracowite są wtyki, 
gdy w obrocie srebniki. 

Uzależniony 
Spozierał tak chytrze 
dopiero po... pół litrze 

*** 
Czy to od piwnej reklamy 
tak „pachną” u nas bramy? 

O jednej 
Mimo że śliczna, 
mało erotyczna... 

Jerzy Grodek
   

       

Jerzy Grodek  urodził się 11.10.1959r. w Gorzowie Wlkp. Od 1985r. na stałe zamieszkały w Niemczech. 
Laureat  konkursu  pt.  „  Fraszka  uśmiechem    codzienności”  (1994). Animator  polsko  –  niemieckiego  życia  kultu 
ralnego. Organizator imprez dążących do zbliżenia tradycji i kultury obu narodów. Satyryk, instruktor szachowy – 
działacz,  szachista oraz  członek Światowej  Federacji Klubów Fajczarskich.  Inicjator  i  organizator międzynarodo 
wych  turniejów   szachowych w Bad Freienwalde oraz  turniejów w wolnym paleniu  fajki we Wriezen. Dwukrotny 
mistrz Wschodnich Niemiec w wolnym paleniu fajki (2005; 2006).
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HUMOR Z ZESZYTóW SZKOLNYCH 

Porażonego prądem należy przede wszystkim wyciągnąć z kontaktu. 
Poznać, że koń jest chory, po tym, że traci swą naturalną wesołość i jest zamyślony. 
Las ten był tak brzydki, że wcale nie miał drzew. 
Najczęściej spotykanym ssakiem górskim jest góral. 
Znanaym drapieżnikiem leśnym jest drapichrust. 
Ptaków nie należy potępiać. 
Ludzie nie mają ogonów, bo do odpędzania much wynaleźli packi. 
Zródłami mineralnymi nazywamy źródła, w których rozpuszczona jest sól, cukier, mleko i inne lekarstwa. 
Zimą należy dokarmiać leśne zwierzęta, aby były smaczne na wiosnę. 
Człowiek rozmnaża się nie przez pączkowania, tylko przyjemniej. 
U mrówki wyróżniamy nóżki, brzuszki, różki itd. 
Jaskółka jest zwierzęciem, tylko że w powietrzu. 
Aby się nie zarazić, to trzeba myć wszystkie owoce i nie jeść na tej samej misce co pies. 
Kogut różni się od kury tym, że ma ostrogi, jest bardziej spadzisty, pieje i nie znosi jaj. 
Po skończonym wdechu odkładamy nasze usta na bok. 
Krowa jak urwie koniczynę, to żuje i połyka, a owca odwrotnie i taka jest między nimi różnica. 
Porodem nazywamy wydalenie organizmu na powierzchnię ziemi. 
Ludzie pierwotni żywili się łonem natury. 
Grzyby są jadalne i trujące, mając przez to dużo do powiedzenia w gospodarce. 
Opiszę psa. Ma nogi i głowę przyczepioną do tułowia. 
Ptaki bardzo się różnią od gadów – lataniem i budową gęby. 
Wilki zaliczamy do zwierząt zębatych. 
Układ oddechowy służy do wydalania płuc z organizmu. 
Dziedziczność pozwala wyjaśnić, dlaczego – skoro dziadek i ojciec nie mieli dzieci – także i my będziemy 
bezdzietni. 
Ja nie wierzyłem w bociany, ale one są naprawdę, co widziałem w locie. 
W puszczy żyje dużo drapieżników, które mogą człowieka pożreć, zadusić i zostawić. 
Najmniejszą częścią organizmu jest palec. 
W lesie rosną różne drzewa, a mianowicie wysokie, średnie i małe. 
Pingwiny nie mogą latać, bo nie mają śmigieł. 
Slimak ma jednocześnia płeć żeńską i męską, ale  z tego nie korzysta. 
Dorsz jest to ryba wędzona. 
Niedźwiedź staje na tylnych łapach i rzuca nimi we wrogów. 
Zając ma cztery nogi. Tylne ma dłuższe, a przednie krótsze i gdy leci to skacze.
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Obóz językowy dla uczniów szkół  polonijnych z krajów europejskich 

Zapraszamy młodzież (wiek 14-17 lat) do udziału w wakacyjnym obozie, którego celem jest 
doskonalenie znajomości języka polskiego oraz poznanie uroków krajoznawczych południowej części 
Polski. Zapewniamy aktywny wypoczynek, zajęcia językowe z lektorem, opiekę wykwalifikowanych 
wychowawców oraz spotkania z rówieśnikami polskiego pochodzenia z różnych krajów świata. 

Termin:  1 6 – 29. VIII 2008 r.  

Cena:  1 50 EURO 

Program obozu:  
zajęcia językowe z lektorem (5 godz. dziennie)  oraz prelekcje  „Rok z kultura polską” 
zwiedzanie wybranych muzeów i zabytków Krakowa m. in. Zamek Królewski na  Wawelu, Rynek 
Główny, Kościół Mariacki, trasa uniwersytecka 
wycieczka do Kopalni Soli w Wieliczce 
wycieczka do Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu 
wycieczka edukacyjna „Śladami Jana Pawła II po Małopolsce” (Łagiewniki, Wadowice, Kalwaria 
Zebrzydowska) 
wycieczka krajoznawcza w Pieniny ( w programie spływ tratwami przełomem Dunajca) 
zajęcia rekreacyjne i sportowe, basen 

Zakwaterowanie:  Centrum Edukacyjne „Radosna Nowina” w Piekarach koło Krakowa, obiekt 
strzeżony i monitorowany, pokoje trzy i czteroosobowe (wspólne łazienki), możliwość korzystania z 
basenu, siłowni i  hali sportowej. 

Świadczenia zawarte w cenie:  noclegi, trzy posiłki dziennie (pierwszym posiłkiem w dniu 
przyjazdu jest kolacja), opieka wychowawców, zajęcia językowe z lektorem, udział w programie 
edukacyjno – krajoznawczym, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów. 

Obóz językowy dla uczniów szkół polonijnych jest dofinansowany ze środków Senatu RP. 

Organizator:  
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” 
Oddział w Krakowie 
Rynek Główny 14, 31-008 Kraków 
tel./faks 48 12 422 43 55 
e-mail: biuro@swp.krakow.pl 
www.wspolnota-polska.krakow.pl

mailto:biuro@swp.krakow.pl
http://www.wspolnota-polska.krakow.pl/
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„ RODZINY ROZDZIELONE PRZEZ HISTORIE”  

Zadaniem  Muzeum  Historii  Polski  jest  zbieranie  pamiątek  i  popularyzacja  wiedzy  na  temat  historii 
Polski,  w  szczególności  w  kontekście  walki  o  wolność,  uznawanej  w  naszym  kraju  za  wartość 
szczególnie ważną,  zarówno w zyciu  jednostki  jak  i wspólnoty. W  tej  perspektywie ważne miejsce w 
Muzeum  zajmuje  opowieść  o  dramatycznych  zmaganiach  z  dwoma  totalitaryzmami.  W.  narracji 
Muzeum dużą wagę przykładamy do perspektywy indywidualnej   odwołania do jednostkowych losów, 
opowieści o dziejach konretnych ludzi, do ich wspomnień i przeżyć. 
Dlatego m.in. Muzeum zapoczątkowuje projekt „Rodziny rozdzielone przez historię". 
Jego  celem  jest  pokazać  to  przez  losy  rodzin,  które  zostały  rozdzielone  na  skutek  wydarzeń 
historycznych  w  okresieo  statnich  kilkudziesięciu  lat  (wojna,  przesiedlenia,  wywózki,  prześladowania 
polityczne) i vice versa  jak dramatyczne dzieje Polski wpłynęły na losy i często dramaty ludzkie. 
Na  podstawie  zebranych  opowieści  rozdzielonych  rodzin,  Muzeum  zorganizuje  wystawę,  na  której 
zostaną opowiedziane losy indywidualnych rodzin, przedstawione zostaną fotografie, listy, dokumenty i 
pamiątki.  Za  pomocą  tego  projektu  chcemy  zbudować  pomost  między  przeszlością  i  przyszłością  – 
zachować  pamięć  o  doświadczeniach  rodzin  i  ich  członków,  a  wśród  młodych  ludzi  obudzić 
zainteresowanie historią i zbudować związek emocjonalny z przeszłością. 

Chcemy  zaprosić Państwa do włączenia się w naszą akcję. 
Poszukujemy  osób,  które  byłyby  gotowe  opowiedzieć  nam  o  losie  swojej  rodziny  i  gotowe  byłyby 
przekazać lub wypozyczyć na rzecz Muzeum zdjęcia / dokumenty /  listi  i  inne pamiątki, które pomogą 
nam opowiedzieć historię rodzin, które zostały rozdzielone. 
Ogłaszamy również konkus na opowieść o losach rodzin rozdzielonych przez historię. 
Nagrodą w konkursie jest publikacja książki rezentującej dzieje rodzin  laureatów konkursu. 
Osoby, które byłyby gotowe na taką współpracę, prosimy o kontakt na adres: 

Muzeum Historii Polski 
Z dopiskiem ,,Rodziny" 
Ul. Hrubieszowsk 6a a 
01209 Warszawa 
email : Rodziny@muzhp.pl 

Bez zaangażowania ze strony rodzin i osób indywidualnych wystawa nie będzie mogła 
powstać. Dlatego pomoc ze strony Zjednoczenia Polskiego w Helsinkach w nawiązaniu 
kontaktu z osobami lub wskazanie osób, które chciałyby się podzielić swoją opowieścią z 
Muzeum Historii Polski i przekazać nam pamiątki bylłby dla nas niezwykle cenna. 

Kwestionariusz,  który  doprecyzowuje,  jakie  elementy  opowieści  są  ważne  –  można  otrzymać  od 
sekretarza Zjednoczenia.


