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Harcerski Zespół Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” śpiewa hymny polski 
i fiński w oryginalnych językach. Foto: Kejo Mäyry  

Zespół „Dzieci Płocka” przywitał nas wspaniałym polonezem Stanisła-
wa Moniuszki. Foto: Kejo Mäyry 

W kościele św. Marii na mszy w intencji Zjednoczenia Polskiego wystą-
pił chór Zespołu Pieśni i Tańca ”DZIECI PŁOCKA”, który swoim śpie-

wem uświetnił nasz Jubileusz.  Foto: Piotr Chmiel 
 

 

PROGRAM SPOTKAŃ DO KOŃCA ROKU 2017 

   15-go października - W tym roku mija 200-ta rocz-
nica urodzin Tadeusza Kościuszki. Zapraszamy na 
wspólny wyjazd do Turku, gdzie  Kościuszko mieszkał 
podczas pobytu w Finlandii. Złożymy kwiaty pod tablicą 
upamiętniającą jego pobyt. 

   30-go października - Koncert Chopinowski z okazji 
Święta Niepodległości, Temppeliaukion kirkko, ponie-
działek, godz. 19-ta. 

   5-go listopada - Święto Zmarłych, spotykamy się w 
niedzielę o godz. 12-tej przy grobach polskich żołnierzy 
w Parku Taivallahti, koło hali tenisowej przy ulicy Hieta-
kannaksentie. 

   19-go listopada  - Narodowe Święto Niepodległości, 
gościem będzie pułkownik Rafał Szczepkowski, Attache 
Wojska RP. 

   17-go grudnia - MIKOŁAJKI  

 

WAŻNE !! 

   Drodzy członkowie, przypominamy o składkach 
członkowskich za rok 2017. Uprzejmie prosimy o 
wpłacenie do końca września 2017 na konto Zjednocze-
nia Polskiego FI13 1247 5000 0012 63. Składka 
członkowska jest taka sama jak w ub. roku, czyli 30 € 
i 15 €. Jeśli ktoś mógłby i chciałby, możne również wes-
przeć naszą działalność i wpłacić na to samo konto ban-
kowe Zjednoczenia dowolną sumę. 

   Dziękujemy serdecznie tym, którzy już to zrobili: Kon-
sulowi Honorowemu Stefanowi Widomskiemu, organiza-
cji SPYL – pani Marjukka Mäyry i oddziałowi ZP w Tur-
ku.  

  Ze względu na trudną sytuację finansową każda skład-
ka i ewentualna wpłata jest bardzo potrzebna, aby 100-
letnie ZP nadal istniało i działało.   

Serdecznie dziękujemy !                    ZARZĄD 

W numerze: 
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wie, z którą był związany przez całe życie, z wyjątkiem krót-
kich pobytów stypendialnych za granicą. Pobyty te umożliwiły 
mu jednak nawiązanie kontaktów z wielkimi ludźmi sztuki i 
architektury jego czasów, jak Pablo Picasso czy Le Corbusier 
(którego idee zresztą otwarcie skrytykował podczas jednego 
ze światowych kongresów architektów) i jego współpracowni-
cy. Znany jest przede wszystkim jako twórca idei Otwartej 
Formy – architektury, w której użytkownik budynku współtwo-
rzy przestrzeń, w której będzie mieszkał. Idea Otwartej Formy 
miała być odpowiedzią na umasowienie architektury i sztuki 
oraz standaryzację budownictwa codziennego w latach powo-
jennych. Wraz z żoną Zofią Hansensowie stworzyli także kon-
cepcję Linearnego Systemu Ciągłego i wiele planów budynków 
i pomników, których realizacji doczekały się jednak tylko poje-
dyncze projekty. Najbardziej znanymi z nich są warszawski 
Przyczółek Grochowski i lubelskie Osiedle im. J. Słowackiego. 

•   W poniedziałek 4-go września w pawilonie wystawienni-
czym Laituri w centrum Helsinek otwarto ciekawą wystawę 
„2.5 D Young Polish Architects”, poświęconą współczesnej 
polskiej architekturze. Wystawa jest częścią Helsińskiego Ty-
godnia Wzornictwa (Helsinki Design Week). Wystawę można 
oglądać do 29 września br. 

•   W niedzielę 10-go września spotkaliśmy się na tradycyj-
nym pikniku w LUUKKI. Chociaż lato raptem się skończyło i 
pogoda już była jesienna, niemniej jednak deszcz nas ominął. 
Piknik nam się udał i było bardzo miło.  Tekst i foto: Piotr Chmiel 

•   Yhdistyksen seuraavat kokoukset: 
 15. lokakuuta - retki Turkuun. 30. lokakuuta, klo 19. - 
konsertti Puolan Itsenäisyyspäivän kunniaksi Temppeliaukion 
kirkossa. 5. marraskuuta - Pyhäinpäivä. Perinteen mukaises-
ti käymme viemässä seppeleet puolalaisten haudoille. 19. 
marraskuuta Puolan Itsenäisyyspäivä - vieraamme on evers-
ti Rafał Szczepkowski. 17. joulukuuta - perinteinen joulujuh-
la Pyhän Henrikin seurakuntasalissa, Puistonkatu 1. 

Tervetuloa mukaan! 
 

• Kohteliaasti pyydämme maksamaan jäsenmaksut 30.09. 
2017 mennessä. Ne ovat samat kuin viime vuonna, eli: 30 € 
ensimmäiseltä perheenjäseneltä ja 15 € samassa taloudessa 
asuvalta perheenjäseneltä. Myös opiskelijat, työttömät ja elä-
keläiset maksavat 15 €. Alle 16-vuotiailta lapsilta ei kerätä 
jäsenmaksua. Pankkiyhteys: FI13 1247 5000 0012 63. 

  Z ŻAŁOBNEJ KARTY 

 

HENRYK JACEK BIGOS 

4.7.1930 Terijoki – 8.4.2017 Kauniainen  

   Zmarł jeden z naszych najstarszych członków. Należał do 
Zjednoczenia Polskiego w Helsinkach od ”zawsze”. Już jako 
dziecko brał udział w życiu stowarzyszenia; na obchodach 20-
lecia tańczył w krakowskim ubranku polskie tańce ludowe. 
Wielokrotnie bywał członkiem zarządu, był także wiele lat wi-
ceprezesem ZP.  

 Na uroczystości 80-lecia ZP w kwietniu 1998 roku przy-
znano Mu tytuł Członka Honorowego.  

 W 2004 r. otrzymał nadany przez Prezydenta RP Krzyż 
Kawalerski, a na Jubileuszu 95-lecia  

 w 2012 r. został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu 
Zasługi. 

   Był energiczny, wesoły i pełen dobrej wiary w ludzi. Odszedł 
nasz kolega, przyjaciel… 

Zachowajmy Go w przyjaznej pamięci. 
 

WYDARZENIA 

•   W sobotę 2-go września w miejscowości Tuusula (ok. 30 
km od Helsinek) na budynku Syväranta, w którym obecnie 
mieści się muzeum fińskich kobiecych oddziałów pomocni-
czych wojska (Lottamuseo) została odsłonięta tablica pamiąt-
kowa poświęcona polskiemu architektowi Oskarowi Hansenso-
wi (1922–2005), który urodził się w Helsinkach i przez pierw-
sze lata życia mieszkał wraz z rodziną w Tuusula. W latach 
dwudziestych cała rodzina Hansenów przeniosła się do Wilna, 
gdzie przyszły architekt ukończył studia. W czasie II wojny 
światowej został zatrzymany przez NKWD i przebywał w wię-
zieniu w Rydze, skąd uciekł, by wstąpić do Armii Krajowej. Po 
zakończeniu wojny kontynuował karierę architekta w Warsza-
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