
WIOSENNE SPOTKANIA ZJEDNOCZENIA  
 

● Zjednoczenie Polskie w Helsinkach organizuje koncert dla 
całej rodziny w centrum kultury Caisa w Helsinkach, Mikon-
katu 17 C (5 min od stacji kolejowej Helsinki) w sobotę 
14.3.2009 o godzinie 15:30. Występuje dziecięca i młodzie-
żowa orkiestra smyczkowa z Konserwatorium w Helsinkach 
pod batutą Jerzego Błaszkiewicza. 
W przerwie będzie kawa i nasze wypieki.  
SERDECZNIE ZAPRASZAM i do zobaczenia w Caisie 

Z wiosennym pozdrowieniem, Agnieszka Buska 
———————————————————————————— 

● W niedzielę 19.4.2009 na Spotkaniu Towarzyskim w sali 
parafialnej kościoła św. Henryka o godz. 17-tej gościć bę-
dziemy Ambasadora RP w Helsinkach p. Joannę Hofman. 
● W niedzielę 3.5.2009 w sali koncertowej Konserwatorium 
Muzycznego w Helsinkach (Ruoholahdentori 6, stacja metra 
Ruoholahti) o godz. 13-tej wystąpi Harcerski Zespół Pieśni i 
Tańca "DZIECI  PŁOCKA" im. Druha Wacława Milke.  
Wstęp wolny. 
● Zespół "Dzieci Płocka" będzie także uczestniczył w celebro-
waniu Mszy św. w dniu 3-go maja o godz. 16-tej  w Katedrze 
św. Henryka w Helsinkach. 

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY!                              Zarząd 
———————————————————————————— 
Dla zainteresowanych nauką języka polskiego 

Nauczanie języka polskiego w Helsinkach, Espoo i Vantaa 
 

   Zgodnie z obowiązującym w Finlandii prawem dzieci i mło-
dzież pochodzenia polskiego mają możliwość bezpłatnej nauki 
języka ojczystego w wymiarze 2 godzin lekcyjnych tygodnio-
wo. 
Zajęcia odbywają się : 
- w Helsinkach w środy i czwartki w szkole w Töölö; 
- w Vantaa we wtorki w szkole w Tikkurila, Peltolan koulu. 
Nauczycielką w obu szkołach jest Małgorzata Haba-Rantamo. 
tel. 050 346 7272, e-mail: habarantamo@luukku.com 
- w Espoo w poniedziałki i piątki (licealiści) w Olari, Komeetan 
koulu i we wtorki w Leppävaara, Ruusutorpan koulu . 
Nauczycielką jest Danuta Kral-Leszczyńska. 
tel. 040 533 3998, danuta.kral-leszczynska@espoo.opit.fi 
   W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat pro-
gramu i metod nauczania, prosimy o skontaktowanie się z na-
uczycielkami. 

———————————————————————————— 
 

  W numerze: 
Str. 1.  Aktualności  
Str. 2.  Sprawozdanie za rok 2008 
Str. 3.  Polskie dzieci w Helsinkach 
Str. 4.  NOEMP, lyhyesti suomeksi 

 WALNE ZEBRANIE 
 

   Na Walnym Zebraniu Zjednoczenia Polskiego w dniu 25 
stycznia 2009  wybrano zarząd na następną kadencję: 
prezes/puheenjohtaja – MICHAŁ ZIELIŃSKI, 
wiceprezes/varapuheenjohtaja – AGNIESZKA BUSKA, 
sekretarz/sihteeri – JERZY GOGULSKI, 
skarbnik/rahastonhoitaja – BEATA  HEIKKINEN, 
członek zarządu/jäsen – KATARZYNA LEHTONEN, 
członek zarządu/jäsen – BRYGIDA ANTIKAINEN. 
 

   Ustalono także wysokość składek członkowskich na rok 2009. 
Wynoszą one: 30 € za pierwszego członka rodziny, 15 € za 
każdego pod tym samym adresem mieszkającego, następnego 
członka rodziny. Składka 15 € przysługuje także studentom, 
emerytom i bezrobotnym. 
UWAGA: dzieci do lat 16-tu składek nie płacą ! 
TERMIN WPŁAT do 30 marca na konto: 
NORDEA  124750-1263. Prosimy o dopisek:  
"Składki 2009" oraz imiona i nazwiska płacących. 

———————————————————————————— 
POLONIA W TURKU 

● W dniu 13 grudnia na spotkaniu Oddziału w Turku, które 
odbyło się zaraz po polskiej mszy, zebrało się 35 osób. 
Członkowie zarządu powitali zebranych informujac, że tym 
razem będą to tradycyjne ”mikołajki” dla dzieci. Zjawił się 
więc, ku uciesze wszystkich dostojny św. Mikołaj i z dużego 
worka rozdzielił prezenty. Wszystko odbyło się w miłym i 
świątecznym nastroju. 

● 10 stycznia 2009 roku w sobotę o godz. 16:00 na mszy w 
języku polskim, licznie przybyli śpiewali znane kolędy, co 
kontynuowano później na spotkaniu, przy kawie, domowych 
wypiekach i lampce wina. Członkowie zarządu powitali zebra-
nych, życząc wszystkim wszystkiego najlepszego w Nowym 
Roku. Spotkanie upłynęło jak zwykle w rodzinnej atmosferze. 
Ustalono że nastepna msza, a potem karnawałowe spotkanie 
odbędzie się 7 lutego w sobotę o godz. 17:00. 

● 7 lutego na mszę w języku polskim przybyła jak zwykle 
duża liczba osób. Zespół wokalny polskich studentów w oso-
bach Patrycji Mazur, Bartosza Ziółkowskiego i Estery Klima 
akompaniował do śpiewanych podczas mszy pieśni. Spotkanie 
karnawałowe odbyło się przy obficie zastawionych stołach. 
Członkowie zarządu powitali zebranych, składając jednocze-
śnie serdeczne życzenia sekretarzowi Dorocie Bracha i szczę-
śliwemu ojcu Maksymilianowi z okazji urodzin syna Jasia.
Również złożono Dorocie życzenia imieninowe jak i również 
naszym aktywistkom Zeni i Agacie. Wręczono kwiaty. 

Na zakończenie odbył się konkurs strojów karnawałowych. 
Tym razem przebrały się tylko dzieci. Oprócz zwycięzców, na-
grody otrzymali wszyscy uczestnicy. Ustalono, że następna 
msza i spotkanie polonijne odbędzie się 28 marca w sobotę o 
godz. 17:00. 

Zdzisław Mackiewicz 
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SZANOWNI CZŁONKOWIE ZJEDNOCZENIA  
   Wielu z was mieszka poza Helsinkami; z różnych powodów 
niektórzy nie uczestniczyli w Walnym Zebraniu. Chcemy aby 
wszyscy wiedzieli co się wydarzyło u nas w ub. roku i dlatego 
zamieszczamy, odczytane na Walnym Zebraniu, sprawozdanie 
zarządu z działalności Zjednoczenia w r. 2008. 

—————————————————————————————— 
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZJEDNOCZENIA  

POLSKIEGO W HELSINKACH ZA ROK 2008  
(Okres od 20.01.2008 do 25.01.2009) 

 

   20-GO stycznia 2008 roku odbyło się Walne Zebranie ZP, na 
ktorym wybrano Zarząd na rok 2008 w składzie: 
prezes - Michał Zieliński, 
wiceprezes- Henryk Bigos, 
sekretarz - Marek Szymczak, 
skarbnik - Leonard Zakrzewski, 
członek- Jerzy Gogulski, 
członek - Janusz Surwillo, 
członek - Agnieszka Buska (pełnomocnik d.s. „Dzieci polskie w 
Helsinkach”). 
 

   Zarząd spotykał się 9 razy w dniach: 20.1., 6.2., 10.3., 
24.4., 30.6., 21.09., 16.10. i 8.12.2008 oraz 19.1.2009.  
   Od 15.10.2008 udziału w pracach zarządu nie brał Marek 
Szymczak. Decyzją zarządu funkcję sekretarza pełnił od 
16.10.2008 Jerzy Gogulski.  
   Zarząd utrzymywał stały kontakt z Ambasadą RP, Stowarzy-
szeniem ”Wspólnota Polska” w Warszawie, Towarzystwem 
Finlandia-Polska, SPYL i EUWP.  
   Do ZP przyjęto w roku 2008 następujące osoby: Anna Ma-
tyska, Agata Maria Sadowska i Erik Sollamo. 
 

Podczas kadencji zarząd zorganizował następujace spotkania 
 

● 6.4.2008 po Mszy św. przeprowadzono giełdę. 
 

● 20.4.2008 - Zebranie Towarzyskie. Gośćmi byli: konsul RP 
Andrzej Drozd i Prezes oddziału ZP w Turku Zdzisław Mackie-
wicz. Decyzją zarządu prezes Michał Zieliński odznaczył pana 
Mackiewicza Złotą Odznaką Zjednoczenia w podziękowaniu za 
owocną i ofiarną działalność w środowisku polonijnym w Tur-
ku. Na zakończenie, spotkanie uświetnił Marek Urbański z Tea-
tru Narodowego w Helsinkach wspaniałą interpretacją wiersza 
A. Mickiewicza ”Pani Twardowska”. 
 

● 14.06.2008 - Całodzienna wycieczka ”PIKKU JUHANNUS” na 
wyspę Kaunissaari. Było bardzo wesoło i bardzo ”śpiewająco” i 
”smacznie”. Gościem był konsul RP Andrzej Drozd, który otrzy-
mał na pamiatkę koszulkę z godłem ZP. 
 

● 21.09.2008 -  Spotkanie Towarzyskie. Gościem ZP była Atta-
che Kultury z Ambasady RP w Helsinkach, Katarzyna Drozd. 
Alicji Sollamo, prezesowi w latach 2001-2007, wręczono Dy-
plom Honorowego Członka ZP w podziękowaniu za wieloletnią 
przynależność oraz wkład i oddanie w wykonywaniu pracy na 
rzecz Zjednoczenia.  
Obu paniom wręczono kwiaty i podziękowano brawami. 
 

● 19.10.2008 - Spotkanie Towarzyskie – Chwile Wspomnień. 
Henryk Bigos opowiadał o dawnych czasach Zjednoczenia. 
Wieczór Polskiej Piosenki – pośpiewaliśmy przed- i powojenne 
piosenki przy akompaniamencie fortepianu i gitary. Gościliśmy 
”silną grupę” wokalno–instrumentalną z Ambasady z solistką 
Agnieszka Marczak. To był bardzo udany wieczór. 
 

● 1.11.2008 - Zgodnie z tradycją, przedstawiciele ZP i Amba-
sady RP w obecności ks. Kazimierza Lewandowskiego, odwie-
dzili groby Polaków spoczywających na helsińskich cmenta-
rzach. Zapalono znicze i złożono kwiaty. Ze strony ZP w uro-

czystości uczestniczył zarząd i członkowie Zjednoczenia a ze 
strony Ambasady Ambasador RP Joanna Hofman, Konsul 
Andrzej Drozd oraz Attache Obrony płk. Bogusław Kluj. 
 

● 14.12.2008 - JASEŁKA. Do sali Parafialnej przybyło ponad 
100 osób, w tym około 60 dzieci. Duża grupa dzieci ze szkółki 
polskiej prowadzonej przez Danutę Kral-Leszczyńską wystąpiła 
z pięknym programem. Odśpiewano wiele pięknych kolęd. 
Łamanie się opłatkiem i odmówienie modlitwy przez ks. Le-
wandowskiego podniosły rangę duchową i patriotyczną tego 
pięknego spotkania. Mikołaj (Janusz Surwiłło) był bardzo we-
soły i rozmowny czym zyskał sobie sympatię uczestniczących 
w Jasełkach dzieci i ich rodziców. Prezenty przygotował Hen-
ryk Bigos.  Dziękujemy!  
   Specjalne bombonierki przekazano Danucie Kral-Leszczyń-
skiej, ks. Kazimierzowi Lewandowskiemu, Siostrom Urszulan-
kom i przedstawicielom Konsulatu RP. Mikołaj przekazał po-
zostałe prezenty dzieciom z przedszkola przy parafii św. Hen-
ryka. 
 

● 10.1.2009 - Rejs karnawałowy ZP. 18-ro uczestników bawiło 
się wspaniale. To był udany rejs z sutą, smaczną kolacją, 
karaoke, występami pięknych tancerek i muzyką na fortepianie 
M. Zielińskiego. 

Dziękujemy Krystynie Hyyryläinen i biurze Poltravel za kolejną 
już doskonałą organizację. 

● 25.1.2009 - W obchodach 80-lecia SPYL-u uczestniczył de-
legat ZP, Leonard Zakrzewski, który przekazał list gratulacyjny 
i kwiaty od ”starszego brata”, Zjednoczenia. 

● Zarząd zredagował i wydał w kolorze 5 numerów naszego 
pisma powracając do pierwotnej nazwy KONTAKT. Zakupiono 
kolorową drukarkę A3+ dzięki czemu usprawniono druk i 
zmniejszono koszty. Zarząd dziękuje Alicji Sollamo za pomoc w 
redagowaniu Kontaktu. Mamy nadzieję, że nowa szata graficz-
na się wam podoba i treść jest ciekawa i interesujacą. Rów-
nież strony internetwe są w nowej szacie graficznej i zawierają 
dużo informacji z życia Polonii w Finlandii i na całym świecie. 
Strony prowadzi Leonard Zakrzewski. Dziękujemy. 

INNE WYDARZENIA 

● 10.4.2008 przebywał w Finlandii z oficjalną wizytą Prezydent 
RP Lech Kaczyński. W Ambasadzie spotkał się z przedstawicie-
lami Polonii. Wysokimi odznaczeniemi udekorował zasłużonych 
członków ZP. Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski 
otrzymali: Ewa Kaarela, Krystyna Hyyryläinen i Jerzy Błaszkie-
wicz-Tuderman. W imieniu ZP prezes M. Zieliński wręczył, Pre-
zydentowi książkę ”Polacy i Polonia w Finlandii” z dedykacją.  

   ZP otrzymało piękną statuetkę z herbem państwowym i na-
pisem: ”Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej – Lech Kaczyński”.
Wieczorem w Pałacu Prezydenckim w Helsinkach, Prezydent 
Finlandii Tarja Halonen i dr. Pentti Arajärvi wydali uroczystą 
kolację na cześć Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i Jego 
Małżonki Marii Kaczyńskiej. Na osobiste zaproszenie Pani Pre-
zydent w przyjęciu uczestniczył prezes ZP M. Zieliński, który 
wręczył Pani Tarji Halonen książkę ”Puolalaiset ja Polonia Suo-
messa”. 

   W Zimowych Polonijnych Igrzyskach Zimowych w Szczyrku, 
tradycyjnie już, uczestniczyli Hilkka i Henryk Ziemek. Hilkka 
zdobyła dwa medale, złoty w grupie wiekowej ”Old Boy” i 
srebrny w slalomie gigancie kobiet.  Gratulujemy. 

● W dniach 9-16.9.2008 odbyło się w Tarnowie XVI Światowe 
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Forum Mediów Polonijnych. Udział wzięło ok 150–ciu przed-
stawicieli z całego świata. Forum stanowi płaszczyznę integra-
cji dziennikarzy polskich działających poza granicami kraju, z 
dziennikarzami krajowymi, kreując różne formy więzi między 
środowiskami Polonii a Macierzą. Więcej na stronach www.
mfwzp.pl. Zjednoczenie reprezentował M. Zieliński. 
 

● W dniach 28.-30.11.2008 w Berlinie odbyła się RADA 
PREZESÓW i uroczystość 15-lecia EUWP, Europejskiej Uuni 
Wspólnot Polonijnych, zorganizowana przez Kongres Polonii 
Niemieckiej. EUWP skupia 40 organizacji z 29-ciu krajów 
europejskich. EUWP jest otwartym, demokratycznym związ-
kiem centralnych i ogólnokrajowych organizacji polskich i po-
lonijnych mających swoją siedzibę i działających w europej-
skich krajach osiedlenia. ZP jest członkiem EUWP od roku 
1998-go. Corocznie odbywają się posiedzenia Rady Prezesów, 
w których uczestniczą z urzędu prezesi organizacji członkow-
skich. Postulaty i wnioski EUWP docierają do rządu, Senatu i 
innych władz Polski. Udało się wprowadzić w życie Kartę 
Polaka, która daję możliwość pobytu, pracy i studiów obywa-
telom polskiego pochodzenia, którzy po roku 1945-tym zostali 
poza wschodnią granicą Polski. I wiele innych osiągnięć. 
Więcej na stronach EUWP. Chciałbym zaznaczyć, że koszta 
uczestnictwa przedstawicieli ZP, na tych posiedzeniach, są 
refundowane na podstawie rachunków z dotacji tow. 
”Wspólnota Polska” i nie obciążają budżetu Zjednoczenia. 
 

● Dwa lata temu powstała Niezależna Organizacja Europej-
skiej Młodzieży Polonijnej, NOEMP. Celem jest wspieranie i 
motywacja krajowych grup polonijnych i zorganizowanie 
młodzieży polonijnej. Wiecej na str www.noemp.org. Zarząd 
zamieści obszerną informację na swoich stronach i w następ-
nym numerze Kontaktu.  
 

● W ubiegłym roku odeszli od nas:  
- Honorowy Członek ZP, legenda Zjednoczenia, Leokadia 
Kosiorek, 26-go lutego 2008,  
- Bogusław Darkowski, wieloletni czlonek zarządu i prezes ZP, 
14-go września 2008.  
 

● Dziękujemy Kasi Lehtonen, oraz Karolinie i Ewelinie za przy-
gotowywanie kawy, herbaty i smakołyków na naszych spotka-
niach i wszystkim innym, którzy pomagali przy sprzątaniu sali. 
 
   Dziękuję zarządowi za oddanie i pracę. Mam, w imieniu 
zarządu, nadzieję, Koleżanki i Koledzy, że pozytywnie ocenicie 
naszą działalność; staraliśmy się jak najlepiej wykonywać 
funkcje, które nam powierzyliście rok temu. 

Prezes ZP Michał Zieliński 
Helsinki, 25.1.2009 

——————————————————–———————————— 
 

POLSKIE DZIECI W HELSINKACH  
 
 

W 2008 roku w centrum kultury 
Caisa w Helsinkach odbyło się 5 
spotkań: 
26 stycznia, 
5 kwietnia, 
27 września, 
25 października 
i 22 listopada. 

 
 

   5 kwietnia obchodziliśmy nasze pięciolecie działalności 
Zjednoczenia Polskiego w Caisie. Podczas spotkania wystąpiła 
Orkiestra Dziecięca  z Konserwatorium Helsińskiego,  prowa-
dzona przez Jerzego Błaszkiewicza-Tuderman, który również 
podarował nam w prezencie specjalnie na tę okazję skompo-
nowany utwór muzyczny, za który serdecznie dziękujemy! Na 
spotkaniu gościli również członkowie Zjednoczenia, a także 
prezes Zjednoczenia Michał Zieliński oraz Leonrad Zakrzewski, 
skarbnik.   Wszystkim serdecznie dziękujemy za przybycie! 

   W ramach naszej działalności organizujemy spotkania z za-
proszonymi gośćmi. W listopadzie udało nam się zaprosić Olę 
Nowak, która przez wiele lat mieszkała w Japonii. Mieliśmy 
okazję posłuchać o kulturze japońskiej, zobaczyć kimono, lalki 
oraz japońskie książki o origami, a także sami spróbowaliśmy 
swoich sił; każde dziecko wyszło ze zrobionym przez siebie 
ptakiem - narodowym symbolem Japonii. Oli za wyjątkowe 
spotkanie - ogromne podziękowania! 

   W 2008 roku Zjednoczenie Polskie zakupiło około 30 książek 
dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Lista książek jest 
na stronie Zjednoczenia. Książki zostały przekazane do Biblio-
teki Głównej w Helsinkach. Można je bezpłatnie zamówić przez 
www.helmet.fi do najbliższej miejsca zamieszkania biblioteki. 
W ten sposób chcemy przyłączyć się do aktywnego propago-
wania czytania książek dzieciom!! Książki zostały zakupione na 
kwotę 266 €.   

   W imieniu rodziców i dzieci serdecznie dziękujemy! 

   Anecie Dresler-Nurmi oraz Ani Vierinen za pomoc, a Anii 
również za pyszne ciasteczka – dziękujemy. 

   Celem Zjednoczenia jest pielęgnowanie i rozwijanie polskiej 
tradycji i kultury oraz przekazywanie ich młodszym pokole-
niom. Tym ideom służy organizowanie spotkań w Caisie, dzięki 
nim dzieci mają możliwość poznania polskiej kultury oraz 
języka polskiego. 

   Wszystkim członkom  za umożliwienie nam tych spotkań 
oraz wsparcie finansowe dziękujemy.            Agnieszka Buska 
————————————————————————————— 

Podziękowanie z biblioteki 
Hei,  
suuret kiitokset puolankielisten lastenkirjojen 
lahjoituksestanne. Käsittelemme kirjat mahdollisimman pian ja 
uskoisin, että tammikuun aikana ne ovat lainattavissa.  
Ystävällisin terveisin, 
Riitta Hämäläinen, 
informaatikko  
Helsingin kaupunginkirjasto 
Monikielinen kirjasto  
————————————————————————————— 

 

NOEMP 
Szanowni Państwo! 
     Dwa lata temu Europejska Unia Wspólnot Polonijnych 
zaprosiła 30 (trzydziestu) przedstawicieli młodej Polonii z wielu 
europejskich krajów na spotkanie do Warszawy. Dokładnie nie 
wiedziałem po co tam jadę i jakie będą tego skutki.  
     Na miejscu czekała nas niespodzianka. W ciągu dwóch dni 
poznałem dużo różnych osób z wszelkich stron Europy i zau-
ważyłem, że mimo tych różnic mamy coś, co nas łączy i co 
spowodowało, że od razu się polubiliśmy i że od razu świetnie 
się bawiliśmy. Łączyły nas oczywiście polskie korzenie i język, 
którym posługiwaliśmy się - język polski. 
   My, jako młodzież polonijna, postanowiliśmy założyć bez po-
ganiania lub nacisku ze strony EUWP Organizację, która zjed-
noczyłaby młodzież polonijną, aby w przyszłości wykorzysty-
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wszystkim ma ogromne chęci do działania.  
     Jeśli się rozmawia z młodą Polonią z Litwy, Szwecji, Biało-
rusi, Ukrainy, Irlandii albo Austrii, zauważa się bardzo szybko, 
że ich sytuacje często się różnią i to bardzo fundamentalnie.  
Dlatego też bardzo różne są oczekiwania dotyczące NOEMP.  
- Jedni proponują projekty pamięci historycznej (np. spotka-
nia młodzieży z kombatantami w Londynie, wycieczki do Katy-
nia, świętowanie Dnia Niepodległości itd.);  
- inni proponują projekty tematów religijnych (np. pielgrzym-
ki, akcje świąteczne); 
- następni wolą projekty dotyczące nauki (pomoc dla polskich  
studentów za granicą, nauka języka polskiego dla polskich 
emigrantów drugiej lub trzeciej generacji);  
- następni chcieliby razem tworzyć sztukę, kreatywnie wykor-
zystując nowe media (wspomniałem już nasze filmiki na You-
Tube);  
- inni zajmują się konkretnymi wyzwaniami na emigracji (np. 
aktualny projekt „12 miast”). 
   Tę listę można by długo kontynuować i bardzo kontrower-
syjnie dyskutować na ten temat. 
   Dlatego chcemy w przyszłości zorganizować konferencje dla 
młodej Polonii, aby dyskutować między innymi o jej potrze-
bach.  

Dla NOEMP bardzo ważne są kontakty do wszystkich mło-
dzieżowych organizacji lub młodych chętnych osób, które nie 
są zrzeszone w organizacjach (może dlatego że takiej organi-
zacji jeszcze nie ma).  
Kończąc, proszę Państwa o kontakty do młodzieży polonijnej 
w Państwa krajach.  

Andrzej K. Jurczak 
Przewodniczący Zarządu  

email: andrzej.jurczak@noemp.org 
 

————————————————————————————— 
 
LYHYESTI SUOMEKSI 
Vuoden 2009 hallitus, katso etusivu.  
 

Jäsenmaksut 2009 samat kuin viime vuonna, eli: 
-30 € ensimmäiseltä perheenjäseneltä, 
-15 € samassa taloudessa asuvalta perheenjäseneltä, 
-13 € opiskelijat, työttömät ja eläkeläiset. 
- Alle 16-vuotiailta lapsilta ei kerätä jäsenmaksua. 
Eräpäivä on 30.3.2008. Pankkiyhteys: NORDEA 124750-1263. 
Maksaessanne laittakaa viitteeksi: "jäsenmaksu 2009" ja 
kaikkien maksajien etu- ja sukunimet. 
 

Yhdistyksen seuraavat tapahtumat: 
- 14.3.2009 Kulttuurikeskus CAISA, Mikonkatu 17 C, klo. 15:30 
Konsertti LAPSET LAPSILLE 
- 19.4.2009 Pyhän Henrikin seurakuntasalissa, Puistokatu 1, 
klo. 17:00 Yhdistyksen kokous, vieraana Puolan Tasavallan 
Suurlähettiläs Joanna Hofman. 
- 3.5.2009 Helsingin Konservatorion konserttisalissa, 
Ruoholahdentori 6, klo. 13:00 Puolalaisten Partiolaisten 
Konsertti.  
Vapaa pääsy. 
Tervetuloa mukaan ! HALLITUS 

wać i rozbudowywać te świeżo zdobyte kontakty.  
   To były początki NOEMP – Niezależnej Organizaji Euro-
pejskiej Młodzieży Polonijnej. W pierwszym roku swojej dzi-
ałalności NOEMP, jako organizacja była mało aktywna, ponie-
waż brakowało grupy koordynującej. Taka grupa powstała 
dopiero po III Zjeździe Polonii i Polaków z Zagranicy oraz po 
kursie liderów zorganizowanym dla młodzieży polonijnej w 
Pułtusku przez Wspólnote Polską. Te przedsięwzięcia pomogły 
nam odświeżyć kontakty, po czym powstała zaangażowana 
grupa, która w tej chwili pracuje jako zarząd NOEMP.  
   Celem tymczasowego Zarządu jest postawienie naszej orga-
nizacji na mocne nogi oraz zorganizowanie Zjazdu Walnego.  
   Opowiem Państwu o celach naszej organizacji - NOEMP. 
Celem NOEMP-u jest wspieranie i motywacja krajowych grup 
polonijnych i zorganizowanie młodzieży polonijnej. 
Dzieje się to... 
- przez sieć, którą jesteśmy i która łączy krajowe organizacje, 
co polepsza i przyśpiesza ich rozwój; 
- przez to, że dzięki tej sieci organizacje mają możliwość uczyć 
się jedna od drugiej oraz wymieniać ciekawe pomysły; 
- przez organizację kursów dla zaangażowanej młodzieży polo-
nijnej (np. trening pracy w grupach, warsztaty dziennikarskie i 
inne) razem ze Wspólnotą Polską oraz z innymi doświadczony-
mi Oganizacjami Polonijnymi; 
- przez udostępnienie młodym kontaktów ze starszych i 
doświadczonych działaczy polonijnych tam gdzie jest potrzeba, 
a gdzie indziej pomagamy starszym organizacjom zaintereso-
wać młodzież;  
- przez regularne video konferencje internetowe, na których 
spotykają się osoby z Polski, Białorusi, Litwy, Ukrainy, Wielkiej 
Brytanii, Irlandi, Szwecji i wielu innych...Przy takich odległości-
ach najlepiej i najtaniej komunikuje się przez internet;  
- przez rozpoczętą przez nas pracę nad europejską gazetką 
internetową dla młodej Polonii, która ma oprócz tekstów i ko-
mentarzy własnej produkcji zawierać przekrój prasy polonij-
nej – podobnie jak w tygodniku „Angora”– oczywiście będą to 
teksty i tematy dotyczące i budzące zainteresowanie młodzieży 
polonijnej;  
- przez używanie platformy YouTube, aby dzielić się polonijny-
mi filmikami własnej produkcji. 
     Zależy nam też na integracji z lokalnym środowiskiem: np. 
w Irlandii Północnej przez organizacje polonijne urządzane są 
przedsięwzięcia kulturalno-oświatowe raz w roku, np. Piknik 
Polski, na który zapraszają nie tylko Polonię, ale też Irlandczy-
ków, którzy w ten sposób poznają polską kulture, tradycje, 
obyczaje oraz ich polskich sąsiadów. Dla młodej Polonii dru-
giego lub trzeciego pokolenia potrzebne są imprezy, na 
których można też bawić się nie znając języka polskiego – 
wtedy można też ewentualnie przyjść z partnerem lub z przy-
jaciółmi i pokazać im kawałek polskiej kultury.  
    Oczywiście wiemy i widzimy sami, że dla młodzieży, stu-
dentów lub „młodych samodzielnych dorosłych” nie zawsze 
jest łatwo znaleźć dość czasu na pełne zaangażowanie dla 
Polonii. Jest to faza życiowa, w której ma się inne priorytety 
jak szkoła, studium oraz praca na studium, szukanie partnera 
lub partnerki dla założenia rodziny, a w międzyczasie walka o 
karierę na rynku pracy. Mimo tego powstają ciągle nowe do-
wody na to, że młoda Polonia również potrafi działać i przede 

ZJEDNOCZENIE POLSKIE w HELSINGFORSIE                                                 ZARZĄD: 

PL 279, 00121 HELSINKI                                                                                       prezes              Michał Zieliński 
NORDEA  Helsinki Senaatintori  124750-1263                                                       wiceprezes      Agnieszka Buska 
E-mail: zpolskie@polonia-finlandia.fi                                                                   sekretarz            Jerzy Gogulski 
http://polonia-finlandia.fi/                                                                                skarbnik           Beata Heikinen 

                                                                                                                                członek       Brygida Antikainen  
                                                                                                                                członek      Katarzyna Lehtonen 
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M O J E   F R A S Z K I  (1) 
 

Mało słów, dużo treści 
Dobra fraszka zmieści 
 
 Fraszki to igraszki 
 Takie małe ptaszki 
 
  Bawiłem się słowem 
  A straciłem mowę 
 
   Czysta karta 
   Grzechu warta 
 
    Można być silnym duchem 
    Nawet z pustym brzuchem 
 
     Niejedna panienka 
     To tylko sukienka 
 
      Grzeszyła na plaży 
      Teraz się w piekle smaży 
 
        Ofiarna woluntariuszka 
        Przechodzi z łóżka do łóżka 
 
        Była słodkim mlekiem 
        Skwaśniała z wiekiem 
 
         Kto prawdę ignoruje 
         Potem tego żałuje 
 
          Mówiąc nawiasem 
          Trafiasz w sedno…czasem 
 
           Nauka poszła w las 
           I to nie raz 
 
            Ludzi prawda w oczy kole 
            Jak oczka w rosole 
 
             Piękno natury  
             Dane jest nam …z góry 
 
              Perspektywy rozwoju 
              Tkwią w ludzkim znoju 
 
               Jak z analiz wynika 
               Człowiek to biochemia i metafizyka 



                             Jest dumny niejeden ladaco 
                             Nic nie robi i jeszcze mu płacą 
 
                              Pomimo prakseologi  
                              Jest ciągle ubogi 
 
                               Dla niejednego zera 
                               W głowie tylko kariera 
 
                                Czy można szpanować 
                                Gdy odcięta jest głowa ? 
 
                                 Cały jego dorobek 
                                 To lastrykowy nagrobek 
 
                                  Mniej słów – rzekł poeta 
                                  I całkiem przepadł 
 
                                   Był nie bity w ciemię 
                                   Teraz już gryzie ziemię 
 
                                    Źle wróżę 
                                    Nowej kulturze 
 
                                      Ptasi móżdżek…wykrakał 
                                      Ptak do ptaka 
 
                                       Poezja to wielka Pani 
                                       A dlaczego łachman na niej ? 
 
                                        Szukał po świecie 
                                        A znalazł w …Internecie 
 
                                        Dla wielu przy korycie 
                                        najspokojniej płynie życie 

 
Sandomierz grudzień 2008 r 

®  Zbigniew Władysław Puławski 
( Rymarz z Bożej Łaski ) 

Prawa Autorskie Zastrzeżone ( również przez Żonę ) 
 

Pozdrawiam Polonię fińską . 
DOSIEGO ROKU !! 

 
kontakt z autorem: zbyszeksandomierz@gmail.com 

 
 
 

 
   Zbigniew Władysław Puławski ur. 2 lipca 1942 r. w Ożarowie, pow. opatowskim, w województwie kieleckim (obecnie święto-
krzyskie), ukończył studia na Politechnice Warszawskiej. Pracował w szkolnictwie i przemyśle. Po studiach podyplomowych z za-
kresu informacji naukowej na Uniwersytecie Warszawskim podjął pracę w prywatnej firmie. Od 1972 roku mieszka i działa w San-
domierzu. 
   Aktywny działacz kulturalny i społecznik. Współpracownik wielu czasopism regionalnych i ogólnopolskich. Redaktor i wydawca 
miesięcznika "Sandomierz" i publikacji książkowych dotyczących Ziemi Sandomierskiej (Biblioteka Sandomierska). Obecnie na 
"stypendium" ZUS-u (sic !). 
   Ciągle pisze i fotografuje. 


