
JESIENNE SPOTKANIA TOWARZYSKIE  ZP 

 ●  12-go września spotkaliśmy się na pikniku w pięknym Par-
ku Narodowym LUKKI. Pogoda dopisała, humor i apetyt na 
dobrą polską kiełbaskę (pyszna!!) z ogniska również. Serdecz-
nie witaliśmy prezesa oddziału ZP w Turku Zdzisława Mackie-
wicza z małżonką. Miejsce urocze, za rok się też tam wybie-
rzemy. 
ALINA 
 

  ●  10-go października spotkaliśmy się w sali parafialnej na 
turnieju "DOBRE PRZYSŁOWIE PRAWDĘ CI POWIE", czyli za-
bawie z polskimi przysłowiami i powiedzonkami. Wszyscy brali 
udział w naszej zabawie. Nawet nasi gości honorowi, Konsul 
Pani Marta Olesińska i Attache Wojska Cdr Krzysztof Książek, 
zostali zaangażowani jako jury w naszym turnieju. 
   Każdy mógł się wykazać swoimi ukrytymi zdolnościami arty-
stycznymi lub teatralnymi i muszę przyznać, jako prowadząca 
tę zabawę, że mamy naprawdę utalentowanych członków. 
Było dużo śmiechu i "główkowania" a czas mijał bardzo szyb-
ko. Myślę, że zrobimy jeszcze kiedyś powtórkę z "przysłów".  
   Prezes ZP Michał Zieliński podziękował gościom za przybycie 
i wręczył Pani Konsul piękny bukiet orkidei a na zakończenie 
Magda, nasza "Ella Fitzgerald" oraz Michał dali zebranym mały 
koncert przyjęty owacjami. 
ALINA 
 

 ●  25 października, nieco z wyprzedzeniem, odbył się nasz 
tradycyjny koncert listopadowy w kościele Temppeliaukion 
kirkko. Koncert z okazji Święta Niepodległości, ale także ku 
czci 200-nej rocznicy urodzin Chopina, był przepiękny. Świet-
nie wypadło wszystko.... nie mówiąc już o Satu Paavola. Taka 
filigranowa, drobna osoba a jak gra!!! Naprawdę, piękny kon-
cert. Pozapraszałam kupę „krewnych i znajomych królika” i 
wszyscy nasi znajomi i przyjaciele byli zachwyceni.... a jedna z 
moich fińskich przyjaciółek dziękowała za zaproszenie na kon-
cert ze łzami w oczach – tak się wzruszyła! 
Dziękujemy Michale za organizacji koncertu.  
Alicja  

 ● 14-go listopada spotkaliśmy się na tradycyjnych "Andrzej-
kach". Wróżyliśmy sobie z lanego wosku, kostek, fantów. 
Śmiechu było co niemiara bo wywróżyliśmy sobie różne przy-
gody i niespodzianki w nadchodzącym roku 2011. 
   Pożyjemy, zobaczymy, które wróżby się spełnią. Oby 
te najmilsze. 
MICHAŁ  
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ZAPRASZAMY  NA  GRUDNIOWE SPOTKANIE 
 

   Serdecznie zapraszamy 12. grudnia w niedzielę o godz. 
17:00 do sali parafialnej przy ulicy Puistokatu 1 w Helsinkach.  

 Wspólne śpiewanie kolęd, wizyta św. Mikołaja, będzie opłatek 
z Polski oraz tradycyjny świąteczny poczęstunek. Zachęcamy 
Panie, Panów TAKŻE!, do przyniesienia swoich własnych przy-
smaków na nasz wspólny świąteczny stół!                Zarząd  

WALNE ZEBRANIE  

   W niedzielę 23.1.2011 o godz. 17:00 odbędzie 
się w sali parafialnej św. Henryka, przy Puistokatu 1 w 
Helsinkach, Walne Zebranie Zjednoczenia Polskiego w 
Helsingforsie.  Program Walnego Zebrania: 

● rozpatrzenie rocznego sprawozdania zarządu 
● rozpatrzenie sprawozdania Komisji rewizyjnej 
● zatwierdzenie bilansu za rok 2010 
● wybory prezesa, wiceprezesa i członków zarządu na 
rok 2011 
● wybory komisji rewizyjnej na rok 2011 
● ustalenie składek członkowskich na 2011 rok 
● wolne wnioski. 

   Według § 6 Statutu Zjednoczenia Polskiego na Wal-
nym Zebraniu powinno być obecnych co najmniej 1/3 
zarejestrowanych członków. O ile na zebraniu nie będzie 
wymagającej liczby członków koniecznych do powzięcia 
prawomocnych uchwał, zarząd zwołuje kolejne Walne 
Zebranie w tym samym dniu na godz. 17:30 i w 
tym samym miejscu, czyli w sali parafialnej przy Puisto-
katu 1. W takim przypadku zebranie będzie prawomoc-
ne niezależnie od ilości zebranych członków.  

   Przypominamy, że prawo do głosowania mają aktualni 
członkowie Zjednoczenia, którzy opłacili składki za rok 
2010 w terminie do 31.12.2010.  

Zapraszamy na Walne Zebranie!                     Zarząd  

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia  

oraz Szczęśliwego Nowego Roku! 

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta! 
  Zarząd 
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POLONIA W TURKU 
 

   11 września – po mszy w języku polskim odbyło się spo-
tkanie polonii w sali parafialnej. Jak zwykle przybyła spora 
liczba osób zapełniając wszystkie siedzące miejsca. Członkowie Zarzą-
du powitali zebranych, a potem raczono się obficie przyniesionymi 
smakołykami. Było gwarno i wesoło. 
   2 października – na polonijnym spotkaniu członkowie zarządu 
witając  zebranych udzielili informacji na temat wieczoru Chopinow-
skiego i spotkania w Vuolahti.  
   4 października – z okazji 200 urodzin Fryderyka Chopina w Sigyn- 
Sali odbył się koncert na którym wystąpiła nasza utalentowana i znana 
pianistka Elżbieta Guzek-Soini. W jej wykonaniu usłyszeliśmy szereg 
świetnie odegranych utworów, a na zakończenie Balladę As-dur op.47. 
Publiczność nagrodziła artystkę rzęsistymi i niekończącymi się oklaska-
mi. Wręczono kwiaty, zarówno od Polonii w Turku jak i towarzystwa 
Suomi-Puola. 
   13 listopada - w tym roku listopadowa polska msza za zmarłych 
zbiegła się z przyjęciem organizowanym z okazji rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości w tym samym dniu w Ambasadzie Polskiej 
w Helsinkach. W Helsinkach reprezentował nas prezes Zdzisław Mac-
kiewicz z żoną.  
   W tym samym czasie w Turku odbyło się nasze polonijne spotkanie. 
Tym razem bardzo liczne. Obecni byli również studenci czasowo prze-
bywający w Turku, którzy pięknie śpiewali podczas mszy. Miło było 
widzieć wiele rodzin z dziećmi, które radośnie bawiły się. Jedną z ro-
dzin musieliśmy pożegnać, ponieważ przeprowadza się na stałe do 
Niemiec. Życzymy wszystkiego dobrego w nowym kraju!  
Następna msza, a potem spotkanie mikołajkowe, odbędzie się 
dnia 11 grudnia o godz. 17:00. 

Dorota Bracha / Zdzisław Mackiewicz   

 

LYHYESTI SUOMEKSI  
 

● Perinteinen Joulujuhla on sunnuntaina 12.12.2010, klo. 
17:00 Pyhän Henrikin seurakuntasalissa, Puistokatu 1, Helsingissä. 
Ohjelmassa mm. lasten Jouluesitelmä, kahvitarjoilu ja Joulupukin 
vierailu. Toivomme että jokainen tuo omatekoisia erikoisherkkuja 
meidän yhteisen juhlapöydän. Yhdistyksen hallitus toivottaa 
kaikki tervetulleiksi.  

● Sunnuntaina, 23.1.2011 klo 17:00, Pyhän Henrikin kirkon seurakun-
tasalissa, osoite: Puistokatu 1, Helsinki. pidetään yhdistyksen vuosi-
kokous.  
   Tervetuloa!     Hallitus  

 

EUROPEJSKI DZIEŃ POLONII I POLAKA 
   W dniach 1-2.05.2010 Polonia niemiecka, belgijska i holenderska 
zorganizowała w Akwizgranie uroczyste obchody Dnia Polonii i Polaka. 
Główna uroczystość odbyła się 1-go maja w Sali Koronacyjnej Cesa-
rzy, w pięknym Ratuszu w Aachen (Akwizgran) podczas której Prezes 
Kongresu Polonii Niemieckiej a zarazem Przewodniczący Jury Nagrody 
POLONICUS Wiesław Lewicki wręczył Statuetki "POLONICUS 2010" 
wybitnym Polakom. 
   Nagrodę Honorową otrzymał prof. dr. hab. inż. JERZY BUZEK, Prze-
wodniczący Parlamentu Europejskiego.  
   W kategorii Dialog Polsko-Niemiecki – WŁADYSŁAW BARTOSZEW-
SKI, historyk, polityk, pisarz, dziennikarz, działacz społeczny. 
   W kategorii Kultura – ZOFIA WISŁOCKA, dyrygentka i kompozytor-
ka, profesor muzyki w klasie fortepianu, skrzypiec i muzyki kameralnej 
w kilku akademiach muzycznych w Belgii. 
   W kategorii Organizacja Życia Polonijnego – PIOTR MAŁOSZEWSKI, 
Przewodniczący Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Trady-
cji i Języka Polskiego w Niemczech. 
   Przewodniczący PE Jerzy Buzek podkreślił w swoim przemówieniu 
rolę i osiągnięcia Polaków w krajach Europy.   
   Po uroczystości miałem okazję do porozmawiania z Jerzym Buzkiem, 
najważniejszym Polakiem w Unii Europejskiej. Gratulując nagrody i 
dziękując docenienia osiągnięć Polonii, zapytałem co Przewodniczący 
Parlamentu Europejskiego wie o Polakach i Polonii w Finlandii; wyraź-
nie zażenowany przyznał, że prawie nic... Opowiedziałem więc o Pola-
kach i działającym już 93 lata w Helsinkach i starszym o 8 miesięcy od 
Republiki Finlandii Zjednoczeniu Polskim.  

   W imieniu Zjednoczenia wręczyłem Przewodniczącemu PE książkę 
"POLACY I POLONIA w FINLANDII". Książka przyjęta została z podzię-
kowaniem i z prośbą o przekazanie pozdrowień i życzeń pomyślności 
członkom ZP, co niniejszym czynię. 
   2-go maja na pograniczu trzech państw - Niemiec, Belgii i Holandii 
odbył się Piknik Polonijny na który tłumnie przybyli Polonusi z tych 
krajów, przedstawiciele miejscowych władz i polskich placówek dyplo-
matycznych. Była to wspaniała okazja do poznania się i dyskusji o 
życiu polonijnym na Obczyźnie. Byliśmy jedną wspólną POLSKĄ RO-
DZINĄ. 

Michał    
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