
Witajcie Drodzy Członkowie ZP! 

Ten KONTAKT jest ostatnim przedwakacyjnym numerem, więc 
umieściliśmy w nim również informacje o spotkaniach i impre-
zach jesiennych, na które serdecznie wszystkich zapraszamy. 

NASZE  SPOTKANIA... 

  5 Maja —  W Ambasadzie RP obchody 95-lecia Zjed-
noczenia Polskiego połączone z 221 rocznicą uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja oraz Świętem Polonii i Polaków za 
Granicą. Członkom, którzy opłacili składki i potwierdzili 
swoje uczestnictwo w uroczystościach, zaproszenia zo-
stały rozesłane. Przypominamy, że zaproszenie jest 
ważne tylko na jedną osobę i nie można przypro-
wadzać osób towarzyszących lub odstępować 
zaproszenia osobom trzecim. 

  6 Maja — o godz. 16:00 w Katedrze św. Henryka bę-
dzie celebrowana Msza Św. w języku polskim w intencji 
Zjednoczenia Polskiego i Polonii Fińskiej. 

  20 Maja — Kalendarium Polskie przy kawie. 

Czerwiec, lipiec, sierpień —  przerwa wakacyjna. 

  16 Września — Piknik w Luukki „Grzyby jadalne i nie 
tylko”. Spotykamy się przy Takkatupa o godz. 12:00. 
Będą kiełbaski z grilla, pieczywo oraz zabawy na świe-
żym powietrzu. Zapraszamy wszystkich członków wraz z 
rodzinami.   

  21 Października —„ Jak za dawnych lat”- wieczór 
bajek dla wszystkich dzieci, i tych małych i tych dużych, 
pokaz bajek polskich przez rzutnik. 

  5 Listopada — Koncert Muzyki Polskiej z okazji Świę-
ta Niepodległości o godz. 19:00 w Kościele Temppeliau-
kion Kirkko.  

  18 Listopada — Halloween (więcej informacji w je-
siennym numerze Kontaktu, ale szykujcie się na dobrą 
zabawę). 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!                        Zarząd 

W numerze: 

Str. 1.   Aktualności 
Str. 2 .  Polonia w Turku, nowi członkowie,  lyhyesti        
 suomeksi  

PRASÓWKA 

 CZYLI WIADOMOŚCI Z NASZYCH SPOTKAŃ 

   W marcu bawiliśmy się w Kalambury. Zasadniczym 
elementem zabawy jest odgadywanie haseł. W poszcze-
gólnych etapach zabawy hasła przedstawiane są gesta-
mi (pantomima) lub rysunkami (elementy rebusu). Za-
równo podczas pokazywania jak i rysowania nie wolno 
używać słów ani wydawać innych dźwięków, podpowia-
dających hasło. Wszyscy uczestnicy wykazali się ogrom-
nymi zdolnościami artystycznymi i aktorskimi, a przede 
wszystkim dobrym poczuciem humoru. Zabawa była 
doskonała. Na spotkanie przybyła również silna grupa 
pod wezwaniem Ambasady RP, czyli Pani Konsul Marta 
Olesińska wraz z mamą i Kmdr por. Krzysztof Książek z 
rodziną. Powiem w skrócie: ”Dużo śmiechu przy tym 
było, ale i oto przecież chodziło”.  

 

   W kwietniu przy dobrej kawie w świetle świeczek, 
wysłuchaliśmy życiowych cytatów, sentencji i afory-
zmów naszych „Wielkich Polaków”, Janusza Korczaka, 
Józefa Ignacego Kraszewskiego oraz ks. Piotra Skargi. 
Poznaliśmy również pewne fakty z ich życia.  Uczestnicy 
spotkania bardzo aktywnie wymieniali swoje spostrze-
żenia i opinie. Dla mnie, jako prowadzącej spotkanie 
było to bardzo ujmujące, wiedziałam ze mój trud przy-
gotowania i wyszukania „Życiowych Cytatów” nie po-
szedł na darmo. Dziękuję wszystkim, że aktywnie i 
uważnie słuchaliście, co „trzy mądre głowy” pozostawi-
ły naszym pokoleniom w swojej spuściźnie artystycznej.          

Alina   
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LYHYESTI SUOMEKSI 
YHDISTYKSEN SEURAAVAT KOKOUKSET 

  5.05. —  Yhdistyksen 95-vuotis juhla (yhdistetty 
3. Toukokuun ja Polonia Päivän) Puolan Suurlähetystön 
tiloissa. Kutsut olette jo tähän mennessä varmasti saa-
neet. Huomio - kutsut ovat henkilökohtaisia ja…      
eivät ole avec! 

  6.05. — Puolalainen juhlamessu pyhän Henrikin ka-
tedraalissa,  klo 16:00. 

  20.05. — "Kalendarium Polskie przy kawie" eli Puo-
lalainen kalenteri kahvikupin ääressä, Pyhä Hen-
rikin seurakuntasalissa, Puistokatu 1, klo. 17:00. 

Kesätauon jälkeen: 

  16.09. - PIKNIKKI Luukissa / Takkatupa, klo 12:00.  

  21.10. — Vanhoja puolalaisia satuja pienille ja isoille 
ihmisille, Pyhä Henrikin seurakuntasalissa, Puistoka-
tu 1, klo. 17:00.  

  5.11.— Konsertti Puolan itsenäisyyspäivän 
kunniaksi Temppeliaukion kirkossa, klo. 19:00. 

  18.11.—Halloween (tästä enemmän tietoa seuraa-
vassa Kontaktissa). 

  Tervetuloa!                                             Hallitus   

NOWI CZŁONKOWIE ZP — UUDET  JÄSEENET 

  Do Zjednoczenia Polskiego przyjęto w dniu 18-go mar-
ca następujące osoby:  
 

Nina Wik, Anna i Kim-Mikael Arima. 

WITAMY W NASZYM GRONIE!            

TERVETULOA JOUKOMME!                           Hallitus  

  „Każdy człowiek ma trzy życia w sobie: jedno, po któ-
rym płacze, drugie, w którym żyje i stęka, trzecie, które-
go się spodziewa” 
                                          - Józef Ignacy Kraszewski 
 
  „Przysiąc, że się będzie kochało, jest to przysięgać po 
pijanemu, że się nigdy nie wytrzeźwieje, a wytrzeźwie-
nie, nie pytając człowieka, samo przychodzi z ustaniem 
przyczyny” 
                                           - Józef Ignacy Kraszewski 
 
  "Bo dorosłemu nikt nie powie: Wynoś się, a dziecku 
często się tak mówi. Zawsze jak dorosły się krząta, to 
dziecko się plącze, dorosły żartuje, a dziecko błaznuje, 
dorosły płacze, a dziecko się maże i beczy, dorosły jest 
ruchliwy, dziecko wiercipięta, dorosły smutny, a dziecko 
skrzywione, dorosły roztargniony, dziecko gawron, fuja-
ra. Dorosły się zamyślił, dziecko zagapiło. Dorosły robi 
coś powoli, a dziecko się guzdrze. Niby żartobliwy język, 
a przecież niedelikatny. Pędrak, brzdąc, malec, rak - 
nawet kiedy się nie gniewają, kiedy chcą być dobrzy. 
Trudno, przyzwyczailiśmy się, ale czasem przykro i gnie-
wa takie lekceważenie."  
                     - Janusz Korczak - Kiedy znów będę mały 

POLONIA W TURKU 

  10-go marca. Po mszy w języku polskim, w sali para-
fialnej odbyło się spotkanie przy kawie i obficie przynie-
sionych wypiekach. Dopisała również frekwencja. Człon-
kowie Zarządu powitali zebranych, życząc miłego spę-
dzenia wieczoru. Uzgodniono, że następna msza i 
spotkanie odbędzie się 28-go kwietnia, w sobotę 
o godz. 17:00.                          Zdzisław Mackiewicz     

 

Pięknego lata! 

Hyvää kesääloma! 
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ZJEDNOCZENIE POLSKIE w HELSINGFORSIE ZARZĄD: 

PL 279, 00121 HELSINKI prezes Michał Zieliński 
   NORDEA: FI13 1247 5000 0012 63                                                                       wiceprezes      Bożena Valtonen 
E-mail: zpolskie@polonia-finlandia.fi sekretarz            Jerzy Gogulski 

http://polonia-finlandia.fi/ skarbnik    Leonard Zakrzewski 
 członek           Alina Kluszewski  
 członek      Katarzyna Lehtonen  


