
TEGOROCZNY URODZAJ 
 

   Senat ustanowił 2014 rok - Rokiem Odrodzenia 
Senatu w Polsce oraz Rokiem Wielkiego Jubileuszu 
Uniwersytetu Jagiellońskiego i Rokiem Jana Nowa-
ka-Jeziorańskiego. Sejm ustanowił ten rok Rokiem 
Jana Kolberga, Jana Karskiego oraz św. Jana z Du-
kli. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego Rokiem Czytelnictwa. Mamy w czym wy-
bierać, prawda? 
 

   Zacznijmy od ROKU CZYTELNICTWA.  
Z tej okazji wybrałam dla Was ze zbiorów mojej 
Mamy kilka złotych myśli i cytatów: 
 

   Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy, 
który puste życie napełnia światłem, a puste serce 
wzruszeniem. Miłości dodaje skrzydeł a trudowi 
ujmuje ciężaru. W martwotę domu wprowadza ży-
cie, a życiu nadaje sens. Książka wszystko potrafi. 
/Kornel Makuszyński 
 

Jest na świecie książka chleb, książka skrzydło, 
książka wino, książka haszysz. 
/Eliza Orzeszkowa 
 

Piszemy książki nie dla siebie, nie dla Muz, nie dla 
sławy, lecz dla społeczeństwa. Czytajcie nas. 
/Jalu Kurek 
 

Kto książki złośliwie mi kradnie lub psuje, 
Niech diabeł  go porwie i srodze katuje. 
Kto książki smaruje lub skazy w nich czyni, 
Ten ryj zamiast gęby niech ma na kształt świni. 
Kto karty zagina, czy latem czy wiosną, 
Niech uszy mu długie jak osła urosną. 
Kto książki mi łamie i karty wydziera, 
Ten śmiercią najsroższą niech prędko umiera! 
/Życzenia bibliofila  /Kurier bibliofilski 1938r  
                                                               Alicja 
——————————————————————————- 
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ZAPRASZAMY  NA WIOSENNE SPOTKANIA   
 

 16.3. - 220 rocznica powstania kościuszkowskiego 
 18.5. - 110 rocznica urodzin Jana Sztaudyngera 
Spotkania odbywają się w trzecią niedzielę miesią-
ca o godz. 17-tej w sali parafialnej św. Henryka, 
przy ulicy Puistokatu 1.  

Serdecznie zapraszamy! 
   W kwietniu spotkania towarzyskiego nie będzie 
ponieważ trzecia niedziela to akurat Wielkanoc. 

      
Życzymy więc już z góry  

Wesołych Świąt!  
                                 Zarząd 
 
 

———————————————————————————-      
WALNE ZEBRANIE — VUOSIKOKOUS   

 

   Na Walnym Zebraniu Zjednoczenia Polskiego w 
dniu 16 lutego 2014 wybrano zarząd na następ-
ną kadencje: 
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 2014 (takie 
same jak w ub. roku): 30 € pierwszy członek rodzi-
ny, 15 € każdy pod tym samym adresem mieszka-
jący następny członek rodziny, 15 € studenci, eme-
ryci i bezrobotni. 
Dzieci do lat 16-tu składek nie płacą ! 
 

TERMIN WPŁAT do 31.03.2014 na konto   
   NORDEA FI13 1247 5000 0012 63. Prosimy 
o dopisek: "Składki 2014" oraz imiona i nazwiska 
płacących. 
 

Jäsenmaksut 2014 samat kuin viime vuonna. 
ERÄPÄIVÄ on 31.03.2014. Pankkiyhteys: NOR-
DEA FI13 1247 5000 0012 63. 
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INNE  WYDARZENIA: 

  ZJAZD RADY POLONII ŚWIATA, Pułtusk, 9-11 
listopada 2013. W Zjeździe  uczestniczyło 66 dele-
gatów organizacji polonijnych z całego świata. ZP 
reprezentował prezes MZ. Nowym prezesem RPŚ 
został wybrany Jan Cytowski, wiceprezes Kongresu 
Polonii Kanadyjskiej. 

   RADA PREZESOW i Jubileusz XX-lecia Euro-
pejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, Wilno, 
29.11.- 2.12.2013. ZP reprezentował prezes MZ, 
który wystąpił w części artystycznej z własnymi 
improwizacjami muzyki musicalowej i jazzowej na 
fortepianie. 

   ZARZĄD dziękuje Alicji Sollamo za redagowanie 
„KONTAKTU”, Leonardowi Zakrzewskiemu za pro-
wadzenie stron ZP i pomoc IT oraz  wszystkim, 
którzy organizowali spotkania ZP 

   Więcej szczegółowych informacji na temat naszej 
ubiegłorocznej działalności znaleźć można w "KON-
TAKTACH", na naszych stronach internetowych 
www.polonia-finlandia.fi, a także na FACEBOOKU. 

Helsinki, 16.2.2014                     Michał  Zieliński  

———————————————————————–— 

ECHA KARNAWAŁU 

   W dniach 11.-12.01.2014 odbył się tradycyjny 
Rejs Karnawałowy Zjednoczenia Polskiego do Tal-
linna na statku m/s "Silja Europa".  Po doskonałej 
kolacji bawiliśmy się świetnie do białego rana w 
licznych barach i restauracjach na statku.  

   Brygida Antikainen uświetniła nasz pobyt wspa-
niałymi interpretacjami piosenek w barze Karaoke. 
Udane zakupy na statku i w Tallinie podniosły jesz-
cze atrakcyjność wycieczki.  

   W drodze powrotnej do Helsinek odbyło się ze-
branie Zarządu Zjednoczenia.                    JG   
———————————————————————————— 

   A w grudniu odwiedził nas MIKOLAJ… i chociaż 
pogroził palcem co niektórym to i tak rozdał dzie-
ciom prezenty.  

 
Dziękujemy  

 
 
Mikołaju! 
Mamy nadzieję,  
że nie zapomnisz o 
nas i za rok odwie-
dzisz nas znowu!  
                    Alicja 
 

 

SPRAWOZDANIE  Z  DZIAŁALNOŚCI   
ZJEDNOCZENIA  POLSKIEGO  ZA  ROK  2013 

 

   15-go stycznia odbyło się Walne Zebranie ZP, na 
którym wybrano zarząd na rok 2013 w składzie: 
prezes   Michał Zieliński 
viceprezes  Katarzyna Lehtonen 
sekretarz  Jerzy Gogulski 
skarbnik  Krystyna Hyyryläinen 
członek  Ewa Rajatammi 
członek  Henryk Kaczmarek 
   Zarząd spotkał się 9 razy w 2013 roku i raz w 
2014. 
   Zarząd utrzymywał stały kontakt  z Ambasadą 
RP, Stowarzyszeniem ”Wspólnota Polska” w War-
szawie, Senatem RP, EUWP, Radą Polonii Świata, 
Tow. Finlandia-Polska (SPYL) i oddziałem ZP w 
Turku. 

   Do ZP przyjęto w roku 2013 następujące osoby: 
Tomasz Becelewski, Joanna Karwowska i Janusz 
Złoch.  Witamy w naszym gronie!   

   Podczas kadencji Zarząd zorganizował na-
stępujące spotkania i imprezy: 

∗ 17. marca - 100 rocznica urodzin Witolda Luto-
sławskiego, Maja Menelska. 

∗ 21. kwietna - Duszpasterstwo polskie w Finlan-
dii, ksiądz R.M.Miś Scj. 

∗ 19.maja - Powtórka z rozrywki czyli 
„Kalambury”, Alina 

∗ 15. września - Piknik w LUUKKI 
∗ 20. październik - 150-lecie Powstania Stycznio-
wego, Jurek  

∗ 03. listopada - Tradycyjne złożenie kwiatów i 
zapalenie zniczy na polskich grobach. Uczestni-
czyli członkowie ZP i pracownicy Ambasady RP 

∗ 05. listopada - Koncert z okazji Święta Niepodle-
głości RP. (w Temppeliaukion kirkko). Wystąpili 
wybitni młodzi artyści, Viktoria Vatanskaja, for-
tepian i Jonathan  Roozeman, wiolonczela. 

∗ 10. listopada - Złożenie kwiatów przy pamiątko-
wej tablicy w Jorvas, upamiętniającej tam pobyt  
Józefa Piłsudskiego w 1907 roku.  

∗ 17. listopada - Halloweenowe zabawy, Alina 
∗ 15. grudnia - MIKOŁAJKI. Spotkanie przedświą-
teczne – opłatek, kolędy, św. Mikołaj z prezen-
tami dla „grzecznych” dzieci. 

∗ 11.-12.1.2014 - Karnawałowa Wycieczka do Tal-
lina. 

 

   20.10.2013 Na nadzwyczajnym zebraniu ZP 
przyjęto znowelizowany statut ZP.  

   Dziękujemy Tomaszowi Kral- Leszczyńskiemu za 
przetłumaczenie Statutu ZP na język polski. 
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   Przede mną oczywiście jeszcze wiele lat nauki, 
ale nawet podstawowa znajomość języka dodaje 
mi dużo odwagi i pewności siebie w codziennych 
sytuacjach. Wiem, że jeśli zostawię torebkę w au-
tobusie albo jeśli potrzebna mi będzie naprawa 
opony rowerowej, bez trudu dogadam się z 
„tubylcami”. Być może nie w wyszukany czy bardzo 
gramatyczny sposób, ale na pewno w taki, który 
zadziała. To świetna sprawa uczyć się języka – sły-
szeć go non stop wokół siebie i mieć możliwość 
używania go codziennie. Szczęśliwie dla mnie zna-
lazłam bardzo fajną szkołę języka polskiego a tam 
wspaniałą nauczycielkę. Razem z Moniką systema-
tycznie poznaję i odkrywam sekrety polskiego języ-
ka, a moja lektorka cierpliwie odpowiada, kiedy 
ciągle pytam: „Ale dlaczego?”. 

   Oczywiście tęsknię za Finlandią, a w Polsce są 
rzeczy, które chciałabym zmienić albo ulepszyć. 
Byłoby miło, gdybym mogła zarejestrować swój 
pobyt przez formularz online po angielsku. Dziś, 
żeby to zrobić, muszę odwiedzić trzy różne  zbiuro-
kratyzowane urzędy. Bardzo chciałabym także, że-
by Kraków był bardziej przyjazny dla rowerzystów, 
a powietrze trochę czystsze. I oczywiście, żeby fiń-
ski żytni chleb był dostępny w każdym sklepie. Ale 
to tylko kilka szczegółów... Generalnie w Polsce 
czuję się bardzo dobrze i czekam na nowe przygo-
dy i doświadczenia w moich następnych polskich 
latach.” 
   Według danych szacunkowych w Polsce na stałe mie-
szka ok. 200 obywateli fińskich. Rosnące zainteresowa-
nie turystyką do Polski, zwłaszcza do Krakowa sprawia, 
że liczba Finów przyjeżdżających do Polski stale rośnie. 

   Języka polskiego można uczyć się m.in. w Centrum 
Języka Polskiego Varia. Szkoła organizuje całoroczne 
kursy języka polskiego, jak także wakacyjne, intensyw-
ne kursy, połączone z programem kulturalnym i zakwa-
terowaniem. Szkoła Varia jest laureatem wielu prestiżo-
wych nagród za wysoką jakość świadczonych usług i 
indywidualne podejście do każdego ze swoich stu-
dentów.  

www.kurspolskiego.pl 
Varia Polish Language Center 
 

CENTRUM JEZYKA POLSKIEGO VARIA  
O Polsce, Krakowie i języku polskim. 

   Polakom Finlandia zwykle kojarzy się  z surowym kli-
matem, nieskażoną przyrodą i rozległym terytorium. To 
nieco baśniowa kraina, gdzie zamieszkuje św. Mikołaj 
i gdzie znajduje się Dolina Muminków – uroczych stwor-
ków kochanych przez polskie dzieciaki. 

   Wraz z początkiem zimy przypominamy sobie, że Fin-
landia jest potęgą w narciarstwie klasycznym. Wielu 
fanów także w Polsce miał wspaniały skoczek Matti Nyk-
känen. Dziś podziwiamy Janne Ahonena i Harri’ego Olli. 

   A co sądzą Finowie o Polsce?  

   O swoim pobycie w Krakowie opowiada Tuuli 
Isotalo, studentka Centrum Języka Polskiego Va-
ria w Krakowie. 

   “W Polsce mieszkam już prawie od dwóch lat, a 
języka uczę się ponad rok. Prawdopodobnie jak 
większość Finów, przed przyjazdem do Polski nie 
miałam żadnej opinii o tym kraju, poza mglistymi 
wspomnieniami z lekcji historii o tym, że Polska w 
przeszłości była kilka razy okupowana przez inne 
państwa. Kiedy dwa lata temu przyjęłam pracę w 
fińskiej firmie z oddziałem w Polsce i wyjechałam 
do Krakowa, nie miałam zielonego pojęcia, czego 
mogę się spodziewać.... 
   Na szczęście przeprowadzka do Polski okazała 
się miłą niespodzianką – podoba mi się tutaj! 
   Wydaje mi się, że dla Finów Polska jest krajem, 
do którego stosunkowo łatwo się dostosować. Wie-
le polskich potraw smakuje jak fińskie, pogoda jest 
podobna – chociaż trochę lepsza, a ludzie zdecydo-
wanie bardziej towarzyscy, ale także lubią sobie 
ponarzekać...jak Finowie. Czujesz, że mieszkasz w 
innym kraju i doświadczasz nowej kultury, ale nie 
jest to coś bardzo egzotycznego, żaden szok kultu-
rowy.  
  Teraz Kraków to mój drugi dom i wydaje mi się, 
że nigdy nie znudzi mi się piękno i atmosfera tego 
miasta. To miasto z duszą – gdzie średniowiecze 
i renesans sąsiadują z socrealizmem i dynamiczną 
współczesnością. „Specjalnością” Krakowa są festi-
wale: od wysublimowanych teatralnych, przez a-
wangardowy OFF plus Camera, po kulinarne festi-
wale zupy czy pierogów. Wśród niezliczonych ba-
rów, klubów, kawiarni bez trudu każdy znajdzie ten 
ulubiony z fantastyczną kawą, jazzowym graniem, 
domową kuchnią. 
   Jeśli chodzi o język polski, jest inny niż wszystkie 
języki, jakich kiedykolwiek się uczyłam. I właśnie 
dlatego mnie fascynuje. Mam wrażenie, że polski 
to język pełen ekspresji, pozostawiający duże pole 
dla kreatywności.  
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POLONIA W TURKU 

   14-go grudnia, odbyły się tradycyjne Mikołaj-
ki. Tym razem, dzięki uprzejmości i wyrozumiało-
ści proboszcza parafii ks. Piotra Gębary, odbyły się 
w kościele, zaraz po mszy. Dostojny Mikołaj roz-
dał prezenty w postaci książek aż dla 57 dzieci. 
Dalsza część spotkania odbyła się w sali parafial-
nej. Po powitaniu sekretarz Dorota Bracha podzię-
kowała pani Małgorzacie Karabelli, która przywio-
zła z Gdańska dla dzieci książki zakupione za pie-
niądze uzyskane z wolnych datków na naszą dzia-
łalność. Mikołajki się udały; było gwarno i wesoło.  
   Poczynając od Nowego Roku, msze w języku 
polskim oraz nasze spotkania przy kawie, będą 
się odbywały zawsze w każdą pierwszą niedzielę 
miesiąca o godz. 12:30.  

   5-go stycznia 2014 r. w niedzielę na mszę 
przybyła spora liczba dorosłych, a także i dzieci. 
Na spotkaniu przy kawie w sali parafialnej wyrażo-
no pełną akceptację dla nowego terminu odbywa-
nia mszy i spotkań. Zebranych w imieniu zarządu 
powitała sekretarz Dorota Bracha. Z kolei prezes 
Zdzisław Mackiewicz wspomniał krótko o 11-to 
letniej pracy zarządu w takim samym składzie i 
prosił o wnioski w sprawie ewentualnych zmian. 
Zebrani jednogłośnie wyrazili chęć kontynuacji w 
dotychczasowej formie. Zaakceptowano również 
projekt na zorganizowania następnego spotkania 
jako karnawałowego wraz z konkursem strojów i 
skromnymi nagrodami. 

   2-go lutego odbyło się spotkanie karnawałowe 
wraz z pokazem strojów, 2-go marca było spo-
tkanie przy kawie i towarzyskich pogawędkach a 
6-go kwietnia będzie następna msza i spo-
tkanie.  

ZAPRASZAMY!                  Zdzisław Mackiewicz 
————————————————————————- 

LYHYESTI  SUOMEKSI 
 

Yhdistyksen seuraavat kokoukset: 
∗ 16. maaliskuuta - teemana Tadeusz Kościusz-

kon Kansannoususta 220 vuotta 
∗ Pääsiäisen takia huutikuun kokous on perutettu. 
∗ 18. toukokuuta - teemana 110 vuotta Jan 

Sztaudyngerin syntymästä. 
 

Tervetuloa!                                         Hallitus 

   Z okazji mijającej w tym roku 110 rocznicy 
urodzin Jana Izydora Sztaudyngera wybrali-
śmy dla Was kilka fraszek; na majowym spotka-
niu będzie więcej :). 
Piórka  

Pierwsze pytanie  
Kiedy stworzył Bóg Adama,  
On zapytał się - A dama ? 
 

Pecunia non olet  
Bogacze tak twierdzą,  
Że pieniądze śmierdzą.  
Lecz ja tak nie twierdzę  
Bo groszem nie śmierdzę. 
 

Reguły sitwy  
Zero do zera,  
A będzie kariera. 
 

Prawdy  
Nigdy ich głosić nie przestanę,  
Jeśli to prawdy wyświechtane.  
Prawdy odkrywcze i nowe  
Już niejednego skróciły o głowę! 
 

Święto kobiet i święto mężczyzn  
Obchodzimy ku chwale ojczyzny  
Jeden dzień kobiet, cały rok mężczyzny.  
 

Nagrobek człowieka  
zmarłego na udar słoneczny  
Ceń  
Cień. 
 

Oda do młodości  
Młodość jest wyborną rzeczą,  
Tylko młodzi temu przeczą. 
 

Spędzanie czasu  
Dotąd spędzamy czas  
Aż on w końcu spędzi nas. 
 

Głos w telefonie 
Halo - tu sumienie. 
Czy pan zamówił budzenie?  
 

Plujmy sobie  
Plujmy sobie nawzajem w kaszę!  
To takie polskie, to takie nasze… 
 

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 Hyryläinen 
                                                                                                                              członek Ewa Rajatammi 
                                                                                                                              członek Henryk Kaczmarek 
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