
 Prasówka: 

� Na nadzwyczajnym zebraniu ZP dnia 20.10.2013 
przyjęto znowelizowany Statut ZP. Można się z nim 
zapoznać na www.polonia-finlandia.fi. 

� Duchy, zjawy i upiory, diabły, strzygi, inne zmo-
ry, dzisiaj ze swych grobów wstają i do Twoich 
drzwi pukają… 17-go listopada Halloweenowe 
zabawy udały się nam-wam w tym roku. Zawsze 
wiedziałam, że macie ogromne poczucie humoru i 
nieograniczoną wyobraźnię, ale żeby aż tyle niewi-
dzialnych dusz na naszym spotkaniu... ho, ho aż 
strasznie było!     Alina 
 

Ludwik Jerzy Kern - Zabawa duchów 

Gdy tylko dzień zapadnie głuchy, 
Kawały sobie robią duchy. 

Zaczyna się wśród duchów ruch, 
Buch! 

Duch ducha w ucho. 
Buch! 

Duch ducha w brzuch. 

Potem duch duchowi mówi coś do słuchu 
W rodzaju: 

- Ty głupi duchu, 
Czego bijesz po uchu? 

- Ja? - mówi pierwszy duch 
Bez zmrużenia powiek - 

Skąd ja? 
Zwariowałeś? 

Może to jakiś człowiek??  
 

 

 

 

� Nowi członkowie -uudet jäsenet  

   Na zebraniu zarządu 20.10.2013 przyjęto do ZP 
Tomasza Becelewskiego. 

Witamy w naszym gronie!                    Hallitus                                                     

NASZE SPOTKANIA….  

�  15-go grudnia „MIKOŁAJKI”  
 

 
 

 

 

 

   Zjednoczenie Polskie w Helsinkach zaprasza ro-
dziny wraz z dziećmi na tradycyjne spotkanie z Mi-
kołajem o godz. 17-tej do sali parafialnej Katedry 
św. Henryka, Pyhän Henrikin aukio 1. W programie 
opłatek, kolędy i św. Mikołaj z prezentami dla 
”grzecznych” dzieci. 

   Zapraszamy również na kawę i świąteczne wy-
pieki (można przynieść swoje ciasta). 
 

� 11.–12.01.2014 -    
Karnawałowa wycieczka 
do Tallinna - więcej infor-
macji na naszych stronach 
internetowych. 

(Uwaga zgłoszenia tylko 
do 13.12.)  
 

� 19-go stycznia 2014 
o godz. 17:00 odbędzie się Walne Zebranie ZP. 
 

 

POLONIA W TURKU 

   Spotkania oddziału Zjednoczenia Polskiego odby-
ły się w dniach 21-go września, 26-go października 
i 16-go listopada. Spotkania te odbywają się bez-
pośrednio po polskiej mszy w sali parafialnej ko-
ścioła św. Birgitty przy ulicy Ursininkatu 15 w Tur-
ku. Następna msza i Mikołajki odbędą się w sobotę 
dnia 14-go grudnia o godz. 17:00.  

Serdecznie zapraszamy! 

Prezes oddziału Zdzisław Mackiewicz 
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ski. Skasowano klasztory katolickie w Królestwie, 
skonfiskowano ok. 1600 majątków ziemskich i roz-
poczęto intensywną rusyfikację ziem polskich.   

   Po stłumieniu powstania znaczna część społe-
czeństwa Królestwa i Litwy uznała dalszą walkę 
zbrojną z zaborcą rosyjskim za bezcelową i zwróci-
ła się ku pracy organicznej. 

   Powstanie przyczyniło się do korzystniejszego niż 
w dwóch pozostałych zaborach uwłaszczenia chło-
pów. Pozostawiło trwały ślad w polskiej literaturze 
(m.in. Orzeszkowa - Nad Niemnem, Dąbrowska – 
Noce i dnie, Żeromski – Wierna rzeka) i sztuce 
(Grottger – Polonia i Lithuania, Matejko – Polonia) 
XIX i XX wieku. 

Materiały zebrał i opracował JG. 
 

 
 
 

LYHYESTI SUOMEKSI 

Yhdistyksen seuraavat kokoukset: 

� 15 joulukuu ”Joulupukki” - kutsuumme kaik-
ki lapsiperheet perinteisen tapaamisen joulupukin 
kanssa klo 17:00 seurakuntasalissa Pyhän Henrik-
kin tuomiokirkossa.  Ohjelmassa joululauluja, Jou-
lupukki joka jakaa lahjoja kilteille lapsille, kahvia ja 
joulun leivonnaisia (voit tuoda myös omia joulun 
herkkuja). 

Lämpimästi tervetuloa! 
� 11.- 12.01.2014   

Polonian Karnevaaliristeily M/S Silja Europa laivalla 
Tallinnaan !! Lisää tietoa löydät meidän kotisivuilta: 
www.polonia-finlandia.fi 
 

� 19.01.2014 sunnuntaina klo 17:00 pidetään 
Yhdistyksen vuosikokous Pyhän Henrikin kirkon 
seurakuntasalissa, osoite: Pyhän Henrikin aukio 1. 

Tervetuloa!  
 

 

150 Rocznica  
Wybuchu Powstania Styczniowego  

   Polskie powstanie narodowe przeciwko Imperium 
Rosyjskiemu, ogłoszone manifestem 22 stycznia 
1863 wydanym w Warszawie przez Tymczasowy 
Rząd Narodowy, spowodowane narastającym ro-
syjskim terrorem wobec polskiego biernego oporu 
wybuchło 22-go stycznia 1863 w Królestwie Pol-
skim oraz 1-go lutego 1863 na Litwie i trwało do 
jesieni 1864. Zasięgiem objęło tylko ziemie zaboru 
rosyjskiego: Królestwo Polskie oraz ziemie zabrane. 

   Było największym polskim powstaniem narodo-
wym, spotkało się z poparciem międzynarodowej 
opinii publicznej. Miało charakter wojny partyzanc-
kiej, w której stoczono ok. 1200 bitew i potyczek. 

  Mimo początkowych sukcesów zakończyło się klę-
ską powstańców, z których kilkadziesiąt tysięcy zo-
stało zabitych w walkach, blisko 1 tys. straconych, 
ok. 38 tys. skazanych na katorgę lub zesłanych na 
Syberię a ok. 10 tys. wyemigrowało. Zdarzały się 
przypadki, że Rosjanie zabijali pojmanych powstań-
ców, dobijali rannych, mordowali lekarzy spieszą-
cych im z pomocą, obdzierali do naga zabitych. Po 
bitwach Rosjanie palili miejscowości, które udzieliły 
schronienia powstańcom, dokonywali rzezi ludności 
cywilnej. Niszczono dobra kultury, np. spalono ar-
chiwum Ordynacji Zamojskiej w Zwierzyńcu. Wilno 
zostało spacyfikowane przez oddziały Murawjowa 
Wieszatiela, na Litwie zginęło 10 tys. szlachty pol-
skiej na ogólną liczbę 40 tys., to jest co czwarty 
Polak. 

   Po upadku powstania Kraj i Litwa pogrążyły się 
w żałobie narodowej. W roku 1867 zniesiono auto-
nomię Królestwa Polskiego, jego nazwę i budżet, w 
1869 zlikwidowano Szkołę Główną Warszawską, w 
latach 1869–1870 setkom miast wspierających po-
wstanie odebrano prawa miejskie doprowadzając 
je tym samym do upadku, w roku 1874 zniesiono 
urząd namiestnika, w 1886 zlikwidowano Bank Pol-
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