
ZAPRASZAMY  NA  GRUDNIOWE SPOTKANIE 
 

    Serdecznie zapraszamy 13. grudnia w niedzielę o 
godz. 17:00 do sali parafialnej przy ulicy Puistokatu 1 
w Helsinkach.  

    Wspólne śpiewanie kolęd, występy dzieci, wizyta św. 
Mikołaja, będzie opłatek z Polski oraz tradycyjny świą-
teczny poczęstunek. Zachęcamy Panie, Panów TAKŻE!, 
do przyniesienia swoich własnych przysmaków na nasz 
wspólny świąteczny stół!                                  Zarząd  

WYCIECZKA KARNAWAŁOWA  9.-10.1.2010 
 

Tradycyjnie, jak co roku, organizujemy w styczniu wy-
cieczkę karnawałową. Dokładne informacje o wyciecz-
ce są w załączniku. Zjednoczenie sponsoruje aktual-
nych członków (z opłaconą składką za rok 2009) 10 € 
od osoby. Ilość miejsc jest ograniczona - prosimy więc 
zgłaszać się jak najszybciej, najpóźniej do dnia 
8.12.2009 – telefonicznie: (09) 724 4133 / Krystyna 
lub Agnieszka, lub  mailem:  
(poltravel.krystyna@kolumbus.fi)  

POLONIA W TURKU 
 

    26 września po polskiej mszy, odbyło się 
spotkanie pod hasłem „przynieśmy ze sobą dary 
jesieni”. Członkowie Zarządu powitali w krótkich 
słowach licznie zebranych zebranych, a potem 
wszyscy raczyli się przeróżnymi smakołykami. 
Było gwarno i wesoło. 
    3 października o godz. 17:00, po mszy, w 
sali parafialnej odbyło się spotkanie na które licz-
nie przybyli miejscowi Polacy. Po tradycyjnym 
powitaniu przybyłych, przy kawie i smakowitych 
wypiekach toczyły się towarzyskie rozmowy. 

    Następna msza i spotkanie odbędzie się pod 
koniec listopada, ale jak na razie nie ustalono 
terminu; będzie on podany do wiadomości w 
czasie późniejszym. 

Zdzisław Mackiewicz 

 

WALNE ZEBRANIE  

    W niedzielę 24.1.2010 o godz. 17:00 odbędzie 
się  w sali parafialnej  św. Henryka, przy Puistokatu 1 
w Helsinkach, Walne Zebranie Zjednoczenia Polskiego 
w Helsingforsie.  Program Walnego Zebrania: 

∗ rozpatrzenie rocznego sprawozdania zarządu, 
∗ rozpatrzenie sprawozdania Komisji rewizyjnej, 
∗ zatwierdzenie bilansu za rok 2009, 
∗ wybory prezesa, wiceprezesa i członków zarządu na 

rok 2010, 
∗ wybory komisji rewizyjnej na rok 2010, 
∗ ustalenie składek członkowskich na 2010 rok, 
∗ wolne wnioski. 
    Według § 6 Statutu Zjednoczenia Polskiego na Wal-
nym Zebraniu powinno być obecnych co najmniej 1/3 
zarejestrowanych członków. O ile na zebraniu nie będzie 
wymagającej liczby członków koniecznych do powzięcia 
prawomocnych uchwał, zarząd zwołuje kolejne Walne 
Zebranie w tym samym dniu na godz. 17:30 i w tym 
samym miejscu, czyli w sali parafialnej przy Puistokatu 
1. W takim przypadku zebranie będzie prawomocne nie-
zależnie od ilości zebranych członków.  

    Przypominamy, że prawo do głosowania mają aktual-
ni członkowie Zjednoczenia, którzy opłacili składki za 
rok 2009 w terminie do 31.12.2009.  

Zapraszamy na Walne Zebranie!                        Zarząd  

ZAKOPANE  2010  
 

    VI Światowe Igrzyska Polonijne ZAKOPANE 2010 od-
będą się na początku marca. Bliżej na stronach: 
www.igrzyskapolonijnezakopane2010.pl 
E-mail: piotr.dudzik@cos.pl 
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konałe warunki do prezentacji polskiej gospodarki w 
kraju i na świecie poprzez promocję dokonań samorzą-
dów lokalnych i firm skutecznie działających na polskim 
rynku. 
    Wszystkie spotkania "forumowe" rozpoczynają się w 
TARNOWIE. Tu się Forum narodziło i w to miasto wro-
sło na stale. Z Tarnowa po 2 - 3 dniach pełnych spo-
tkań, warsztatów, konferencji, prezentacji uczestnicy 
wyruszają do województwa, które w danym roku orga-
nizator Forum chce prezentować i promować w sposób 
szczególny. W tym roku było to woj. katowickie. Forum 
zakończyło się w Warszawie na uroczystych obchodach 
20-lecia Senatu RP. 
    Każdego dnia późnym wieczorem odbywała się Kon-
ferencja Biura Prasowego Forum Mediów Polonijnych. 
Po podsumowaniu wydarzeń dnia uczestnicy mieli możli-
wość prezentacji swoich organizacji i wydawnictw. Zjed-
noczenie Polskie i Zespół Redakcyjny "KONTAKTU" re-
prezentował Michał Zieliński. W swoim wystąpieniu Mi-
chał obszernie przedstawił dzieje Zjednoczenia Polskie-
go w Helsinkach i pismo ZP – "KONTAKT". Rozdał u-
czestnikom broszurki o Zjednoczeniu i ostatnie wydanie 
pisma (nr. 3/2009).  
Wystąpienie Michała spotkało się z dużym zainteresowa-
niem i "niedowierzaniem", że to już 92 lata działalności 
Zjednoczenia Polskiego i że Finlandia jest "młodsza" od 
nas o 8 miesięcy.                                             Zarząd  

Na zdjeciu od lewej: Halina Wojtanowska - dyr. Biura Prasowego 
Forum,  Wiesław Lewicki - ”Polregio”  Niemcy  oraz  Michał. 
 
 
 
 

I SZKOŁA LIDERÓW POLONIJNYCH 
EUROPY ZACHODNIEJ 

 

    W końcu sierpnia miałam możność uczestniczenia w 
trwającym dwa tygodnie kursie kierowniczym zorganizo-
wanym dla Polaków zamieszkałych w Europie Zachod-
niej. 
 

    Inicjatorem przedsięwzięcia był w roku 1994 profesor 
Zbigniew Pełczyński. Podstawowym zadaniem było 
umocnienie więzi społeczeństwa Polskiego z rodakami w 
Europie Wschodniej. Koszta kursu sfinansował Senat i 
dodatkowo jeszcze otrzymałam ze Zjednoczenia Polskie-

 

PAŹDZIERNIKOWE SPOTKANIE  TOWARZYSKIE  
 

    18 października na spotkaniu towarzyskim ZP go-
ściliśmy Panią Marjukka Mäyry,  przewodniczącą SPYL-u 
i Towarzystwa Finlandia-Polska w Vantaa oraz Pana 
Marko Simonena, dyrektora biura LOT-u w Helsinkach. 
Pani Przewodnicząca bardzo ciekawie opowiedziała o 
początkach Towarzystwa i obecnej działalności. Szcze-
gólnie interesująca była współpraca Towarzystwa w 
Vantaa z zaprzyjaźnionym miastem i Towarzystwem 
Polska - Finlandia w Słupsku. Marjukka Mäyry wyraziła 
zadowolenie z nawiązania współpracy ze Zjednoczeniem 
(wspólny Piknik na wyspie Mölandet) i chęć dalszej 
współpracy. Możliwe jest również wspólne zorganizowa-
nie w r. 2010 koncertu z okazji Międzynarodowego Roku 
Chopinowskiego. 
 

    Dyrektor LOT-u Marko Simonen poinformował o 
obecnej sytuacji w Polskich Liniach Lotniczych, propozy-
cjach dziennych dogodnych połączeń do Polski oferowa-
nych przez Lufthansę i LOT oraz wręczył zebranym 
drobne upominki. 

    Pani Mäyry wręczono piękne kwiaty a Pan Simonen 
otrzymał od Zjednoczenia książkę "Polacy i Polonia w 
Finlandii".  

Szybko minęły dwie godziny wspólnego spotkania przy 
doskonałych wypiekach i kawie. Zebrani podziękowali 
oklaskami przemiłym gościom za bardzo ciekawe spo-
tkanie.                                                            Zarząd 

 
XVII  ŚWIATOWE  FORUM  MEDIÓW  POLONIJNYCH 

 

    W dniach 7 - 14 września 2009 r. w Tarnowie spo-
tkało się około 150 dziennikarzy polonijnych z całego 
świata.  Organizatorem tej imprezy jest Małopolskie Fo-
rum Współpracy z Polonią. Forum stanowi płaszczyznę 
integracji dziennikarzy polskich działających poza grani-
cami kraju z dziennikarzami krajowymi i kreuje różne 
formy więzi między środowiskami Polonii a Macierzą.  
    Forum to znakomita okazja do prezentacji polskiej 
racji stanu, polityki zagranicznej polskiego rządu, pro-
mocji integracji europejskiej. Forum stwarza także dos-
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meillä ei ikinä ole ollut Puolan kansalaisuutta. 
Enemmistö muista osallistujista oli muuttanut Puolasta 
EU-jäsenyyden myötä. Tämä heijastui laajalti kurssin 
sisältöön, koska keskusteluaiheena oli usein puolalaisten 
oikeudet ja ongelmat emigraatiomaissa ja miten 
puolalaisten paluumuuttoa voidaan helpottaa. Koska 
olen aina ollut Suomen kansalainen, enkä ole kokenut 
integraatio-ongelmaa suomalaisessa yhteiskunnassa oli 
välillä vaikeata samaistua tilanteisiin. Olkoon näin, opin 
silti laajalti uusista ongelmista ja haasteista.  

    Meidän ”päämajamme” kurssin aikana oli idyllinen 
kartano ”Pałac Łochów”, Łochówassa n. 80 kilometriä 
Varsovasta. Kurssi oli hyvin antoisa ja intensiivinen. 
Meillä oli tiukka aikataulu aamusta iltaan ja opimme 
paljon työpajoissa. Työpajoissa käsiteltiin johtamis-
taitoja, projektisuunnittelua, väittelytaitoja, ja 
yleisöpuheiden pitämistä. Lopuksi myös järjestettiin 
Oxford-tyylinen väittely, jossa olin puoltajajoukkueen 
pääpuhuja. Aiheena oli: ”Puolalaisille, jotka asuvat 
ulkomailla integraatio maahanmuuttomaan kanssa 
pitäisi olla tärkeämpää kuin olla yhteydessä Puolaan”. 
Valitettavasti voitto meni vastustajille – mutta ehkä 
pikemmin aiheen takia, eikä väittelytaitojen takia. 

    Tapasimme myös useita yhteiskuntavaikuttajia ja 
kävimme myös Puolan ”sejmissä” ja senaatissa. 
Sejmissä ja senaatissa meillä oli opastettu kiertue ja 
tapasimme apulaismarsalkka Marek Ziółkowskin sekä 
muita senaattoreita ja kansanedustajia. Lisäksi 
ohjelmaan kuului opintomatkat Krakovaan, Toruniin, 
Gdanskiin ja Varsovaan. Näillä matkoilla meillä oli 
erilaisia tapaamisia ja pääsimme myös opastetuille 
kierroksille. Erityisesti Gdanskissa käynti näyttelyssä 
”Tiet vapauteen” (Drogi do wolności) ja kiertoajelu 
Gdanskin telakalla jäivät mieleen.  

    Olen iloinen mahdollisuudesta päästä kurssille. Opin 
paljon ja tapasin uusia ihmisiä eri maista. Sain taas 
lähemmän kontaktin Puolaan ja saan olla ylpeä siitä, 
että minulla on juuret siellä. 

Janina Mackiewicz   
 

 

 

go w Helsinkach dotację na koszta podróży. 

    Zaraz po rozpoczęciu kursu zdałam sobie sprawę, że 
znajduję się w innej sytuacji niż pozostali uczestnicy. W 
kursie uczestniczyło 25 osób z których ja i jeszcze kilko-
ro było urodzonych i żyjących poza granicami Polski i 
nigdy nie posiadało polskiego obywatelstwa. Większość 
opuściła kraj zaraz po wejściu Polski do Unii Europej-
skiej. Fakt ten rzutował na treść kursu, ponieważ zwykle 
przedmiotem dyskusji były prawa i problemy Polaków w 
różnych krajach, oraz jakie środki należy podjąć ażeby 
ułatwić powrót z emigracji. Zawsze byłam obywatelką 
fińską i nigdy nie doświadczyłam  żadnych problemów 
integracyjnych i nie mogłam się z nimi utożsamiać. Nie-
mniej jednak, w charakterze poznawczym problem ten 
był dla mnie bardzo interesujący. 

    Naszą główną kwaterą w czasie kursu był uroczy Pa-
łac Łochów w Łochowie, około 80 km od Warszawy. 
Kurs był bardzo wydajny i intensywny. Mieliśmy bardzo 
ścisły program i od rana do wieczora nauczyliśmy się 
wiele w naszym warsztacie pracy. Uczyliśmy się metod 
przewodzenia, projektowania, prowadzenia dyskusji i 
przemówień do ogółu. Na zakończenie zorganizowano 
na wzór Oxfordu dysputę na temat Czy integracja z kra-
jem do którego wyemigrowano powinna być ważniejsza 
od łączności z Polską. Byłam głównym obrońcą jednej 
ze stron, lecz niestety strona przeciwna uzyskała zwy-
cięstwo lecz chyba nie tyle z powodu z powodu umiejęt-
ności argumentowania lecz z powodu wyboru tematu. 

    Mieliśmy możność spotkania wielu wybitnych osobi-
stości, a także zwiedziliśmy Sejm i Senat. Spotkaliśmy 
wicemarszałka Marka Ziółkowskiego oraz innych senato-
rów i posłów. Oprócz tego, do naszego programu nale-
żało zwiedzanie Krakowa, Torunia, Gdańska i Warszawy. 
Mieliśmy różnego rodzaju spotkania. W Gdańsku byli-
śmy na wystawie Droga do Wolności, a i objazd po 
Stoczni Gdańskiej pozostał w pamięci. 

    Jestem szczęśliwa, że uczestniczyłam w tym kursie. 
Nauczyłam się dużo i spotkałam wielu interesujących 
ludzi z różnych krajów. Miałam także bliższy kontakt z 
Polską i jestem dumna z tego, że stamtąd wywodzą się 
moje korzenie.  
 
 
 

 

 
    Elokuun lopussa minulla oli mahdollisuus osallistua 
kahden viikon johtamiskurssille, joka oli suunnattu 
Länsi-Euroopassa asuville puolalaista syntyperää oleville 
henkilöille. Johtamiskoulun on perustanut professori 
Zbigniew Pełczyński vuonna 1994 ja sen tarkoituksena 
on edistää kansalaisyhteiskuntaa erityisesti Puolassa ja 
Itä-Euroopassa. Kurssin rahoittaja oli Puolan senaatti ja 
lisäksi sain matka-avustuksen Helsingin Puolalaisyhdis-
tykseltä. 
    Heti kurssin alussa totesin, että olin eri asemassa 
muiden osallistujien kanssa. Kurssilla oli 25 osallistujaa, 
joista vain minä ja kaksi muuta olimme syntyneet ja 
eläneet Puolan ulkopuolella koko elämämme ja lisäksi 
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LYHYESTI SUOMEKSI  
   

  ● Perinteinen Joulujuhla on sunnuntaina 
13.12.2009, klo: 17:00 Pyhän Henrikin 
seurakuntasalissa, Puistokatu 1, Helsingissä. 
Ohjelmassa mm. lasten Jouluesitelmä, kahvitarjoilu ja 
Joulupukin vierailu. Toivomme että jokainen tuo 
omatekoisia erikoisherkkuja meidän yhteisen 
juhlapöydän. Yhdistyksen hallitus toivottaa kaikki 
tervetulleiksi.  
  

● Tervetuloa Karnevaalimatkalle Tallinnaan! 
Katso liite. Ilmoittautumiset sähköpostitse:  
poltravel.krystyna@kolumbus.fi) tai puhelimitse: 
(09) 724 4133 Krystyna tai Aga, viimeistään 8.12.2009.      
 

● Sunnuntaina, 24.1.2010 klo 17:00,     Pyhän 
Henrikin kirkon seurakuntasalissa, osoite: Puistokatu 1, 
Helsinki. pidetään yhdistyksen vuosikokous.  
Kokouksen ohjelma : 
∗ toimintakertomuksen hyväksyttäväksi esittäminen, 
∗ tilintarkastuskertomuksen käsittely, 
∗ tilinpäätöksen hyväksyttäväksi esittäminen, 
∗ yhdistyksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja 

hallituksen jäsenten valinta vuodelle 2010, 
∗ tilintarkastajien valinta vuodelle 2010,  
∗ vahvistetaan vuoden 2010 jäsenmaksun suuruus, 
∗ muut asiat. 
Tervetuloa!                                                   Hallitus 

NOWI CZŁONKOWIE — UUDET JÄSENEET  

W dniu 19.9.2009 do Zjednoczenia  przyjęta została   
Dominika Susanna Montonen. 
Witamy w naszym gronie!                 
TERVETULOA!  

KONCERT MUZYKI POLSKIEJ 

    Ambasada RP w Helsinkach organizuje koncert muzy-
ki polskich kompozytorów M. Karłowicza (100 rocznica 
śmierci kompozytora) oraz G. Bacewicz (100 rocznica 
urodzin) w wykonaniu orkiestry „Helsinki Sinfonia” pod 
batutą Pekka Helasvuo oraz solistki Minna Pensola. 

    Koncert odbędzie się w dniu 27 listopada br. w 
kościele Temppeliaukio o godz. 18:00. 

POLSKIE DZIECI W HELSINKACH 

    Ze względu na zmianę godzin otwarcia biblioteki w 
Entresse, zmienione zostały również godziny spotkań 
polskich dzieci. Od 3 października spotykamy się o 
godz. 14:00 i jesteśmy do zamknięcia biblioteki do 
godz. 16:00. Mam nadzieję, iż mimo tych zmian dzieci 
będą mogły uczestniczyć w naszych spotkaniach. Przy-
pominam również, że spotykamy się w niebieskiej sali " 
Sininen huone".   Kolejne spotkania: 14.11, 5.12.  
Pozdrawiam i zapraszam!                   Kamila Toppari 

 ZE SKRZYNKI POCZTOWEJ 
 

    Biblioteka w Pasilii,  Rautatieläisenkatu 8 (wejście od 
Kellosilta 9) zaprasza do dyskusji w języku fińskim, co 
tydzień w środę od 14:00 - 15:00, wstęp wolny- wystar-
czy podstawowa znajomość języka  fińskiego.  

Zaprasza Riitta Hamalainen, Pasilan kirjasto. 
 
    Suomen kielen keskusteluryhmä. Pasilan kirjastossa 
Rautatieläisenkatu 8 sisäänkäynti Kellosilta 9, joka 
keskiviikko klo 14-15. Suomenkielen taitosi ei 
tarvitse olla sujuvaa mutta toivomme, että osaat jo 
hiukan ennestään. Vietämme rennosti aikaa yhdessä 
jutellen. Jännittää ei tarvitse - rohkeasti mukaan! 
Lisätietoja saat: riitta.hamalainen@hel.fi  
tai tulemalla mukaan keskiviikkoisin.         Tervetuloa!                   

To jest ostatni numer KONTAKTU w tym roku, dlatego 
już teraz pozwalamy sobie życzyć Wam,  

drodzy członkowie Zjednoczenia Polskiego: 
 

Wesołych Świąt Bożego �arodzenia  
oraz Szczęśliwego �owego Roku! 

 

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!      
  Zarząd 

 

 

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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