
dzo mile widziane.  
   Serdecznie pozdrawiam i zapraszam - Kamila Toppari 
kamilatoppari@hotmail.com, tel. 050 347 4432. 
 

● Związek Towarzystw Przyjaźni Polsko-Fińskiej zapra-
sza dzieci i młodzież na film w sobotę 10.10. o godz. 
17:00 w Malmintalo, Ala-Malmin tori 1. Dodatkowe in-
formacje będzie można znaleźć na stronie internetowej: 
www.polonia-finlandia.fi   
 

Do zobaczenia w kinie, serdecznie pozdrawiam.  
Agnieszka  

 

POLONIA W TURKU 
 

    27 czerwca - na mszy w języku polskim, za względu 
na zaczynający się czas urlopów, wakacji oraz innych 
wyjazdów, uczestniczyła znacznie mniejsza liczba osób. 
Nie przeszkodziło to jednak w zorganizowaniu spotkania 
przy kawie. 
 

    11 lipca – dalej trwający czas wakacji i urlopów 
zmniejszył liczbę uczestniczących we mszy. Nie mniej 
jednak w spotkaniu przy kawie, które upłynęło w ro-
dzinnej atmosferze wzięło udział kilkadziesiąt osób. 
 

    8 sierpnia – pomimo trwającego okresu urlopowego 
i mniejszej niż zazwyczaj ilości przybyłych osób było 
gwarno i wesoło ponieważ rodzice pozabierali ze sobą 
swoje pociechy tak duże jak i małe. W spotkaniu po 
mszy uczestniczyło ponad 20 osób. Nie zabrakło wszel-
kiego rodzaju smakołyków jak i ciasta do kawy. 
 

    Uzgodniono, że następna msza i spotkanie odbędzie 
się jak zwykle w sobotę 26 września o godz. 17:00.  

Zdzisław Mackiewicz  
 

 
 
 
 

W numerze: 

Str. 1.  Polonijne spotkania 
Str. 2.  Medaliści, sierpniowy piknik 
Str. 3.  Znalezione w Internecie, ze skrzynki  
            pocztowej, LYHYESTI SUOMEKSI 
Str. 4.  Kącik dla dzieci  
 

 

ZAPRASZAMY  NA  JESIENNE  SPOTKANIA 
 

● NIEDZIELA,  20.09.2009. godz. 17:00.  
Sala parafialna św. Henryka, Puistokatu 1  
Gośćmi będą:  
- Zdzisław Mackiewicz - Prezes oddziału ZP w Turku 
- Tuula Mackiewicz - Przewodnicząca Tow. Finlandia - 
Polska w Turku 
- Janina Mackiewicz  - Delegat ZP, uczestnik I Szkoły 
Liderów Polonijnych w Polsce 
- Medaliści ZP na  XIV  Światowych Igrzyskach Polonij-
nych TORUŃ 2009: Nicholas Nurmi - srebrny medal w 
rzucie oszczepem w kat. juniorów i Michał Zieliński - 
brązowy medal w tenisie ziemnym w kat. 70+. 
 

● NIEDZIELA,  18.10. 2009. godz. 17:00, miejsce 
jak wyżej. Gościem będzie Marjukka Mäyry - Przewodni-
cząca Związku Towarzystw Finlandia - Polska (SPYL) i 
zarazem Przewodnicząca Tow. Finlandia - Polska w Van-
taa. 
 

● SOBOTA,  Święto Zmarłych,  31.10.2009. godz. 
12:00.   Spotykamy się przy grobach polskich obok hali 
tenisowej w Taivallahti. 
 

● Następne spotkania:  15.11. oraz 13.12.2009 -
Jasełka.  Bliżej w następnym numerze Kontaktu.  

Zarząd  

 

POLSKIE DZIECI W HELSINKACH 
 

● Serdecznie zapraszam wszystkie dzieci wraz z rodzica-
mi na wspólną zabawę w polskim gronie. Spotkania od-
bywają się w soboty w godz. 15:30 - 17:30, w bibliotece 
w Espoon Keskus (Centrum Handlowe Entresse, Siltaka-
tu 11, 02770 ESPOO): 12.09., 3.10., 24.10., 14.11. 
oraz 5.12.2009.  
 

    Celem naszych spotkań jest przede wszystkim wspól-
na zabawa w polskim towarzystwie, poznawanie pol-
skich piosenek oraz wierszyków. Na naszych spotka-
niach dzieci utrwalają znajomość języka polskiego i po-
znają polską kulturę. Jest to także okazja dla dzieci do 
nawiązania nowych przyjaźni. Udział w spotkaniach jest 
bezpłatny. Zachęcam wszystkich rodziców do współpra-
cy. Wszystkie pomysły oraz rekwizyty do zabawy są bar-
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Medaliści na pikniku: srebrny Nicholas i brązowy Michał 
 

SERDECZNIE GRATULUJEMY  NASZYM  MEDALISTOM! 
Zarząd 

 

PIKNIK  NA  WYSPIE  MÖLANDET   15.08.2009. 
 

   W pikniku zorganizowanym przez Zjednoczenie Pol-
skie wspólnie z Tow. Finlania-Polska w Vantaa uczestni-
czyło ponad  60 osób. 
 

   Gośćmi z Ambasady RP byli: Konsul Andrzej Drozd i 
Sekretarz Grzegorz Marczak z rodzinami. Byli również 
Polacy, przebywający czasowo w Finlandii oraz dużo 
dzieci. Gości przywitali: Marjukka Mäyry, przewodniczą-
ca Tow. Finlandia-Polska w Vantaa i Michał Zieliński, 
prezes ZP. Gospodarze z Vantaa przygotowali znakomitą 
zupę rybna (lohikeitto) i kawę a ZP smaczne kiełbaski z 
rożna i napoje. Medaliści Światowych Igrzysk Polonij-
nych poczęstowali zebranych tradycyjnym polskim toa-
stem. Uczestnicy pikniku spędzili miło czas biorąc udział 
w grach sportowych. Henryk Ziemek i Ryszard Szymań-
ski grali na akordeonie i zachęcili zebranych do wspólne-
go śpiewania polskich piosenek. Spotkanie było bardzo 
udane i postanowiono je kontynuować w następnych 
latach. 

Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w organizacji 
pikniku. 

Zarząd  

 

WIELKI  SUKCES  REPREZENTANTÓW   
ZJEDNOCZENIA  POLSKIEGO 

 

   W dniach 1.08.2009 odbyły się XIV Światowe Igrzyska 
Polonijne TORUŃ 2009. Udział wzięło ponad 1.000 Polo-
nusów z całego świata aż do Australii i Republiki Połu-
dniowej Afryki, razem z 29 krajów. Najwięcej medali 
zdobyli Polonusi z Niemiec, Kanady i Litwy.  
 

   W klasyfikacji medalowej 2 osobowa ekipa reprezen-
tująca ZP zdobyła 2 medale, Nicholas Nurmi srebrny 
medal w rzucie oszczepem juniorów i Michał Zieliński 
brązowy medal w tenisie ziemnym w kat. 70+, zajmując 
3 miejsce. Toruń zorganizował piękną imprezę. Otwar-
cie Igrzysk, które odbyło się w Fosie Mieszczańskiej Sta-
rego Miasta, wzbudziło zachwyt uczestników i licznie 
zgromadzonych mieszkańców miasta. Kopernik 
"odleciał" z cokołu na Rynku i w towarzystwie grzmotów 
i błyskawic wylądował na scenie i poprowadził wspania-
ły Koncert z udziałem Planet Układu Słonecznego.  
 

   Pogoda dopisała, było wręcz upalnie. Władze i miesz-
kańcy Torunia przyjęli nas bardzo serdecznie i gościn-
nie.  

Michał  
 

   PS. Następne, XV Światowe Igrzyska Polonijne, odbę-
dą się we Wrocławiu w r. 2011 w pierwszej dekadzie 
sierpnia. Zimowe Światowe Igrzyska Polonijne odbędą 
się w Zakopanem w r. 2010 w pierwszej dekadzie mar-
ca. Dokładne dane podamy później. 
 

Michał w Toruniu 
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kłam do życia we wspólnocie. Szybko znalazłam odpo-
wiedź: mama mówiła podobne rzeczy, co siostry przeło-
żone. Nic nadzwyczajnego, ale, widać, działa. Rodzice 
mieli skromny dom bez wody i elektryczności, kilka hek-
tarów ziemi i dziesięcioro dzieci. Jedyne, co mama mo-
gła nam przekazać, to zapał do nauki i sportu. Każdy z 
nas ma zawód, niektórzy - skończone studia. W zgroma-
dzeniu było podobnie: ciężka praca i pełna akceptacja. 
       

       

ZE SKRZYNKI POCZTOWEJ 
 

● FUNDACJA "DOM RADOSNEJ PRZYSTANI" zwraca się z pyta-
niem, czy są wśród nas Polacy którzy chcą powrócić do Polski i 
tam spędzić resztę życia, mając na miejscu wszystko wraz z 
opieką medyczną. Luksusowe pokoje, jedno i dwu osobowe, 
wszelkie wygody, telewizja i Internet w pokoju. Zainteresowa-
ne osoby, które są gotowe w przeciągu roku przyjechać do 
Polski i zamieszkać w „Domu Radosnej Przystani” proszone są 
o napisanie do Fundacji deklaracji lub oświadczenia o chęci 
powrotu do Ojczyzny, gdyż od tego zależy ilość przygotowa-
nych miejsc. 
FUNDACJA "DOM RADOSNEJ PRZYSTANI" 
DLA OSOB POWRACAJACYCH DO OJCZYZNY 
81-653 GDYNIA, UL.NARCYZOWA 10/87 
E-MAIL; fundacja.dom.radosnej.przystani@wp.pl 
www.fundacja.dom.radosnej.przystani.pl /w budowie/ 
       

       

LYHYESTI SUOMEKSI 
       

Yhdistyksen seuraavat kokoukset: 
       

● SUNNUNTAI, 20.09.2009. klo. 17:00  Pyh. Henri-
kin seurakuntasali, Puistokatu 1. 
   Vieraana: Tuula, Zdzisław, Janina Mackiewicz ja yh-
distyksen mitalistit Ulkopuolalaisten Olimpiakisoissa To-
ruń 2009: Nicholas Nurmi - hopeamitali junioreiden kei-
hänheittossa, Michał Zielinski - pronssimitali tennik-
sessa, luokassa  70+. 
       

● SUNNUNTAI,  18.10.2009. klo. 17:00. sama paik-
ka. Vieraana Marjukka Mäyry - SPYL-n ja Suomi - Puola 
Vantaa yhdistyksen puheenjohtaja.  
       

● LAUANTAI,  31.10.2009. klo. 12:00. Pyhäinpäivä - 
perinteen mukaisesti käymme viemässä seppeleet puo-
lalaisten haudoille. Tapamme Taivallahden Tennishallin 
Puistossa. 
       

● SEURAAVAT KOKOUKSET: 15.11. ja 13.12.2009 
Lasten Joulujuhla.  
       

TERVETULOA.  Hallitus  
    

       

● Minulla on hyviä uutisia jo tämän vuoden elokuva-
viikolle: Kira Jääskeläinen on saanut lapsille/nuorille tar-
koitetun elokuvan ja  onnistunut varaamaan Malminta-
losta esitykselle ajankohdan lauantaina 10.10. kello. 
17:00, Ala-Malmin tori 1. 
       

Tervetuloa, Kaija Hyvönen-Rajecki 

 

ZNALEZIONE W INTERNECIE 
 

Po śladach Urszuli. 
        

   Siostra Anna Majerczyk lubi wygrzewać się w słońcu. 
Wyniosła krzesło między rabaty, usiadła, żeby w ciszy 
kontemplować urodę ogrodu w Pniewach (tam właśnie, 
niedaleko Poznania, szare urszulanki mają dom macie-
rzysty). Patrzy na kwitnące jabłonie, potem pobliski wa-
rzywnik i zagajnik za ogrodzeniem. Czego chcieć więcej? 
Można modlić się i zebrać rozgonione z powodu wielu 
prac myśli. 
        

   - Był 1978 r. Na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skło-
dowskiej rozpoczęłam drugi rok asystentury na chemii. 
Do szarych urszulanek przy ul. Wiślanej w Warszawie 
pojechałam z siostrą Józefą Zdybicką. Wypełniłam kwe-
stionariusz kandydatki, gdzie napisałam, że pochodzę z 
Poronina, jeżdżę na nartach, w ogóle lubię sport. Usły-
szałam pytanie: "Chciałabyś pojechać do Finlandii, ma-
my tam dom". "Choćby dziś" - odpowiedziałam. My to 
mamy rodzinne, chyba trochę góralskie - szybko podej-
mujemy decyzje. 
       

   Pierwsze 18 lat zakonnego życia spędziłam w Finlan-
dii, ale nie w Merentähti. Z tego, co stworzyła tam mat-
ka Urszula, nic już nie zostało. Za to Finowie są bardzo 
podobni do tych ze wspomnień założycielki. Są luterana-
mi (katolików jest tylko 0,08 proc.), ale uważają, że 
wartości niesione przez Kościół katolicki są ważne spo-
łecznie. To akceptacja absolutna: posyłają dzieci do 
naszego przedszkola, gdzie prowadzimy wychowanie nie 
tyle wyznaniowe, ile po prostu - chrześcijańskie, zapra-
szają siostry do domów, chcą być z nami w kontakcie. 
Pracowałam w przedszkolu, uczyłam też religii: po pol-
sku i fińsku. Wśród dzieci nie czułam jednak różnic reli-
gijnych: podobnie obchodziłyśmy Boże Narodzenie, 
uczyłyśmy tych samych modlitw. Dzieci są, widać, eku-
meniczne. 
       

   Siostra Anna chodzi po śladach Urszuli. Czuła jej 
obecność, gdy biegała na nartach w Finlandii, podobnie, 
gdy zbiera bieliznę ze sznurów w pniewskim ogrodzie 
albo pomaga dzieciom odrabiać lekcje w świetlicy środo-
wiskowej. Czasami prawie biega od ogrodów na jednym 
końcu klasztornej posesji do budynków obok kaplicy po 
drugiej stronie, ale w jednym miejscu musi się zatrzy-
mać. Za liceum gastronomiczno-hotelarskim, naprzeciw 
nowego przedszkola jest plac zabaw i boisko. Widzi 
młodzież z Pniew, która popołudniami przychodzi tu, 
żeby zagrać w kosza. Siostra Anna zapomina na parę 
minut o pośpiechu, dołącza do którejś z drużyn. Kilka 
kozłów, podanie - kosz. Dopiero teraz może się dalej 
spieszyć... 
        

   - Czasami mam ochotę powiedzieć: ducha sportowego 
nie gaście! Powołaniem szarej urszulanki jest wychowy-
wanie dzieci i młodzieży - również przez sport. Pochodzę 
ze sportowej rodziny: moje dwie siostry uczestniczyły w 
zimowych olimpiadach, a siostrzenica - Jagna Marczułaj-
tis zajęła czwarte miejsce w Salt Lake City. 
       

   Kiedyś zastanawiałam się, dlaczego tak łatwo przywy-
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Lecz chrabąszcz to okaz lenia,  
Powiada więc od niechcenia:  
 
"Wiesz, mucho, zamiast tak brzęczeć  
Mogłabyś mnie wyręczyć."  
 
Mucha do mrówki powiada:  
"Jest to okazja nie lada,  
 
Stół trzeba odwieźć do szkoły.  
Ty lubisz takie mozoły."  
 
Mrówka,  
Nie mówiąc nikomu ani słówka,  
Chociaż nie była zbyt rosła,  
Wzięła stół i do szkoły zaniosła. 
 
       

       

KRZYŻÓWKA 

Poziomo: 
1. Można zrobić z tego babkę 
2. Zimą potrzebna... bo uszy zmarzną! 
3. Coś, na co dzieci czekają co roku 
4. Podobno trzeba nosić nawet przy pogodzie 
5. Ma nogi .... ale nie chodzi ani nie bryka 
6. Najukochańsza na świecie 
 
Rozwiązaniem będzie słowo czytane pionowo, tam 
gdzie jest strzałka. Miłej zabawy! 
 

Alicja     

 

KĄCIK DLA DZIECI 
       

MRÓWKA 
napisał Jan Brzechwa   
 
Wół  
Miał odwieźć do szkoły stół.  
 
Powiada do osła: "Na wieś  
Stół ten do szkoły zawieź."  
 
Osioł pomyślał: "O, źle!"  
I rzecze do kozła: "Koźle,  
 
Odwieź ten stół, bardzo proszę,  
Dostaniesz za to trzy grosze."  
 
Zawołał kozioł barana:  
"Odwieź ten stół jutro z rana."  
 
Baran był na podwórku,  
Do psa więc powiada: "Burku,  
 
Odwieź, bo mnie nie ochota!"  
Pies wezwał do siebie kota  
 
I warknął: "Kocie-ladaco,  
Ty zająć się masz tą pracą!"  
 
Kot stołu wieźć nie zamierza,  
Przywołał w tym celu jeża.  
 
Jeż myśli: "Gdzie stół, gdzie szkoła?"  
Więc szczura do siebie woła  
 
I mówi: "Do pracy, szczurze,  
Stół odwieź szybko, a nuże!"  
 
Szczur chciał się myszą wyręczyć,  
Lecz mysz nie lubi się męczyć,  
 
Więc rzecze do żaby: "Żabo,  
Stół odwieź, bo mnie jest słabo."  
 
Żaba jaszczurkę zoczyła:  
"Jaszczurko, bądź taka miła,  
 
Najmocniej proszę cię, zawieź  
Stół ten do szkoły na wieś."  
 
Jaszczurka w pobliskich gąszczach  
Zdołała dostrzec chrabąszcza:  
 
 

"Stół odwieź, chrabąszczu drogi,  
Bo bardzo bolą mnie nogi."  
 
 

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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