
wesoło. Może dlatego, że tym razem wraz z Mikołajem poja-
wił się elegancki renifer z czerwonym nosem i .... krawatem 
pod szyją?                   Alicja                                                           
 

   W dniach 12–13.01.2013 odbył się tradycyjny Rejs Kar-
nawałowy Zjednoczenia Polskiego do Tallinna na statku 
“BALTIC PRINCESS”. 
   Po doskonałej kolacji bawiliśmy się świetnie do białego rana 
w licznych barach i restauracjach na statku. Brygida Antikai-
nen uświetniła nasz pobyt wspaniałymi interpretacjami  piose-
nek w barze Karaoke. Udane zakupy na statku i w Tallinie 
podniosły jeszcze atrakcyjność wycieczki.              JG 
 

—————————————————————————————— 
 

POLONIA W TURKU 
 

10.11.2012 
   Członkowie Zarządu powitali zebranych, a prezes Zdzisław 
Mackiewicz w krótkim wystąpieniu przypomniał o jutrzejszym 
narodowym święcie 11 listopada, jego historycznym znaczeniu 
i roli marszałka Piłsudskiego w odzyskaniu niepodległości. Na 
zakończenie zebrani powstawszy z miejsc odśpiewali hymn 
państwowy.  
   Sekretarz Dorota Bracha poinformowała o szczegółach doty-
czących zorganizowania Mikołajek i pomocy jakiej obiecał nam 
udzielić konsul z Ambasady w Helsinkach. Jak zwykle spotka-
nie odbyło się przy kawie i obficie przyniesionych wypiekach. 
Uzgodniono, że następna msza i Mikołajkowe spotkanie odbę-
dzie się dnia 15 grudnia, w sobotę o godz. 17:00 
 

15.12.2012 
   Na mszę w języku polskim przybyła duża liczba osób wraz 
ze swoimi najmłodszymi pociechami. Tak samo zapełniła się 
sala parafialna, aż zabrakło miejsc siedzących. Członkowie 
Zarządu powitali wszystkich zebranych, a szczególnie pana 
konsula Michała Marcinkiewicza, który nie zważając na trudne 
warunki jazdy przyjechał z Helsinek, przywożąc dla ponad 40 
dzieci książki, jako mikołajkowe prezenty. Nie zabrakło też 
słodyczy i domowych wypieków do kawy. Zjawił się też dostoj-
ny Mikołaj i ku uciesze najmłodszych rozdał prezenty. Było 
gwarno, wesoło i rodzinnie. Na zakończenie podziękowano 
jeszcze raz Panu Konsulowi za przybycie wyrażając nadzieję 
na następne spotkanie. 
 

19.1.2013 
   Po mszy jak zwykle odbyło się spotkanie przy kawie i domo-
wych wypiekach. Uzgodniono, że następna msza i spotkanie 
odbędzie się w sobotę 16. lutego o godz. 17:00.  
 

16.2.2013 
   Po mszy w języku polskim odbyło się spotkanie przy kawie i 
obficie przyniesionych wypiekach jak zwykle w sali parafialnej. 
Następne spotkanie po polskiej mszy, w sobotę 9 mar-
ca o godz. 17:00.                         Zdzisław Mackiewicz 

 

ZAPRASZAMY  NA WIOSENNE SPOTKANIA  
   

17. marca – Witold Lutosławski w 100-ną rocznicę urodzin – 
Maja Metelska, dyrygent i wiolonczelistka, absolwentka  
Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. 
 

21. kwiecień – Duszpasterstwo polskie w Finlandii – naszym 
gościem będzie ksiądz R. M. Miś scj. 
 

19.  maja – Powtórka z rozrywki czyli „Kalambury”. 
 

Spotkania w sali parafialnej św. Henryka, godz. 17:00. 
Serdecznie zapraszamy!                                          Zarząd 
—————————————————————————————- 
 

PRASÓWKA 
CZYLI WIADOMOŚCI Z NASZYCH SPOTKAŃ 

 

Grudniowe spotkanie 
Tegoroczne grudniowe spotkanie Zjednoczenia rozpoczęło się 
już o godz. 16-tej koncertem w Katedrze św. Henryka. Wy-
stąpiło Trio Maji Metelskiej (skrzypce, wiolonczela, waltornia) 
i zagrało najpiękniejsze polskie kolędy... Lulajże Jezuniu, Ci-
cha noc, Oj Maluśki i wiele innych. Koncert zorganizowało 
Zjednoczenie Polskie wraz z Ambasadą RP. To był piękny 
koncert, znane nam tak dobrze stare kolędy usłyszeliśmy w 
ciekawej aranżacji. Artyści nagrodzeni byli spontanicznymi 
oklaskami i owacjami. Godzinę później do sali parafialnej 
przybyło mnóstwo osób wraz z dziećmi. Spotkanie zaszczycił 
JE Ambasador RP wraz z małżonką, Konsul oraz inni pracow-
nicy ambasady. Nasz świąteczny stół był jak zwykle bardzo 
bogaty i nie zabrakło również polskiego opłatka, który został 
poświęcony przez prymasa Polski i przywieziony do Finlandii 
przez Pana Ambasadora. Po wspólnym zaśpiewaniu kolęd 
przy akompaniamencie fortepianu, przybył Mikołaj i obdaro-
wał dzieci słodkimi prezentami. Było gwarno i wyjątkowo 
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zentowali Michał Zieliński i Ryszard Szymański. 
18. listopada - Spotkanie przy kawie (org. Kasia). 
16. grudnia - Koncert kolęd polskich o godz. 16-tej w Katedrze 
św. Henryka, wystąpiło Trio Maji Metelskiej. Następnie o godz. 17-tej 
w sali parafialnej wspólne śpiewanie kolęd, polski opłatek i Mikołaj 
dla dzieci. Mikołaj rozdał 45-rgu dzieciom prezenty wzbogacone ta-
bliczkami polskiej czekolady dostarczonymi przez Konsulat RP. Orga-
nizacją spotkania zajęły się Kasia, Bożena, Alina i Beata. 
 

INNE  WYDARZENIA: 
24-26.8.2012 — IV ZJAZD POLONII I POLAKÓW Z ZAGRANICY,  
Warszawa– Pułtusk. ZP reprezentował (na osobiste zaproszenie), 
prezes MZ. Podczas uroczystości otwarcia Michał Zieliński spotkał się 
z Prezydentem RP, Bronisławem Komorowskim, przekazał pozdrowie-
nia od polskiej Diaspory w Finlandii i wręczył książkę „POLACY I PO-
LONIA W FINLANDII” . 
24-26.8.2012 — XX ŚWIATOWE FORUM MEDIÓW POLONIJNYCH,  
Tarnów 24-26.08.2012.  ZP i KONTAKT reprezentował Michał Zieliń-
ski. 
16-18.11.2012 — VII Zjazd EUWP, Pułtusk, ZP repr. Michał Zieliń-
ski i Jerzy Gogulski. 
 

   ZARZĄD dziękuje Alicji Sollamo za redagowanie „KONTAKTU”, 
Leonardowi Zakrzewskiemu za prowadzenie stron internetowych ZP i 
pomoc IT oraz wszystkim, którzy organizowali spotkania ZP. 
 

Więcej szczegółowych informacji o naszej ubiegłorocznej działalności 
znaleźć można w "KONTAKTACH", na stronach internetowych Zjed-
noczenia: www.polonia-finlandia.fi, a także na FACEBOOKU. 
 

Helsinki, 20.1.2013.                 Michał  Zieliński   prezes ZP 
—————————————————————————————— 

LYHYESTI SUOMEKSI 
 

Yhdistyksen seuraavat kokoukset: 
17. maaliskuu – Witold Lutosławskin 100 vuosipäivä - Maja Metelska, 
kapellimestari ja sellisti, valmistunut Frederic Chopin Musiikkiakatemi-
assa Varsovassa, 
21. huhtikuu – Puolan Sielunhoitopalvelut Suomessa – pappi R.M. 
Miś scj, 
19. toukokuu – Viihteen uusinta eli ”Sanaleikit”. 
TERVETULOA!                                                                 Hallitus 
—————————————————————————————— 

NOWI CZŁONKOWIE– UUDET JÄSEENET 
 

Na zebraniu zarządu w dniu 17.2.2013 do Zjednoczenia przyjęto 
Kristiana Szymańskiego.                  Witamy w naszym gronie! 
                                                                              Zarząd 
—————————————————————————————-- 
   
 

WALNE ZEBRANIE — VUOSIKOKOUS  
Na Walnym Zebraniu Zjednoczenia Polskiego w dniu 20 stycznia 
2013  wybrano zarząd na następną kadencję: 
prezes/puheenjohtaja – Michał Zieliński 
wiceprezes/varapuheenjohtaja – Katarzyna Lehtonen 
sekretarz/sihteeri – Jerzy Gogulski 
skarbnik/rahastonhoitaja – Krystyna Hyyryläinen 
członek zarządu/jäsen – Ewa Rajatammi 
członek zarządu/jäsen – Henryk Kaczmarek 
 

   Składki członkowskie na rok 2013 (takie same jak w ub. roku): 
30 € pierwszy członek rodziny, 15 € każdy pod tym samym adresem 
mieszkający następny członek rodziny, 15 € studenci, emeryci i bezro-
botni.  Dzieci do lat 16-tu składek nie płacą ! 
   TERMIN WPŁAT do 31.03.2013. na konto NORDEA FI13 1247 
5000 0012 63.  Prosimy o dopisek: "Składki 2013" oraz imiona i 
nazwiska  płacących.    
   Jäsenmaksut 2013 samat kuin viime  vuonna.  ERÄPÄIVÄ on 
31.03.2013. Pankkiyhteys: NORDEA  FI13 1247 5000 0012 63. 

—————————————————————————————— 

SPRAWOZDANIE  Z  DZIAŁALNOŚCI  ZJEDNOCZENIA  
POLSKIEGO  ZA  ROK  2012 

   15-go stycznia odbyło się Walne Zebranie ZP,  na którym wy-
brano zarząd na rok 2012 w składzie: 

prezes Michał  Zieliński 
wiceprezes Bożena  Valtonen, 
sekretarz Jerzy Gogulski, 
skarbnik Leonard Zakrzewski do 24.07.2012, Krystyna  
 Hyyryläinen  od 25.07.2012 (Protokół z zebrania 
 zarządu nr 7/2012 z dnia 25.07.2012), 
członek Alina Kluszewski, 
członek Katarzyna Lehtonen. 
 

   Zarząd spotkał się 10 razy: w 2012 roku 15. stycznia, 19. lutego, 
18. marca, 15. kwietnia, 20. maja, 7 i 25. lipca, 16. września 21. paź-
dziernika oraz 13. stycznia 2013.  
   Zarząd utrzymywał stały kontakt z Ambasadą RP, Stow. ”Wspólnota 
Polska” w Warszawie, Senatem RP, EUWP, Związkiem Towarzystw 
Finlandia-Polska (SPYL) i oddziałem ZP w Turku. 
 

Do ZP przyjęto w roku 2012 następujące osoby:  
Arima Anna Maria,  Arima Kim Mikael,  Wik Nina,  Franczak 
Beata,  Asp Toni,  Bezener Krzysztof, Hollingworth Izabela. 
 

Podczas kadencji Zarząd zorganizował następujące spotkania 
i imprezy 
19. lutego - Archiwum Zjednoczenia i program na rok 2012. 
18. marca - Kalambury  (zorganizowała Alina). 
15. kwietnia - „Życiowe Cytaty” (mądrości Korczaka, Kraszewskie-
go i ks. Piotra Skargi z okazji ustanowienia przez Sejm RP roku ich 
pamięci). 
5. maja - Obchody 95-lecia ZP w Helsinkach, połączone ze Świę-
tem 3-go Maja i Dniem Polaka na Świecie. 
20. maja - Kalendarium  Polskie przy kawie (org. Aina). 
16. września - Piknik  w Luukki „Grzyby jadalne”  (org. Alina i Kasia) 
21. października - „Jak za dawnych lat” wieczór bajek dla wszyst-
kich dzieci, i tych małych i tych dużych, pokaz na rzutniku (org. Alina). 
4. listopada - Tradycyjne złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na 
polskich grobach w którym dział wzięli pracownicy Ambasady RP z JE  
Ambasadorem Januszem Niesyto na czele. 
5. listopada - Koncert z okazji Święta Niepodległości RP. Wystąpiła  
znakomita pianistka,  IRINA ZAHHARENKOVA. 
10. listopada - Złożenie kwiatów przy pamiątkowej tablicy w Jorvas, 
upamiętniającej tam pobyt Józefa Piłsudskiego w 1907 roku. ZP repre-

ZJEDNOCZENIE POLSKIE w HELSINGFORSIE ZARZĄD: 

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

http://polonia-finlandia.fi/ skarbnik Krystyna Hyyryläinen  
 członek           Ewa Rajatammi  
 członek Henryk Kaczmarek  
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