
ZAŁOBA NARODOWA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    10 kwietnia uległ katastrofie prezydencki sa-
molot TU-154 w czasie lądowania na lotnisku w 
Smoleńsku. Zginął Prezydent Rzeczpospolitej 
Polskiej Lech Kaczyński wraz z Małżonką i wszyt-
kie osoby znajdujące się na pokładzie samolotu.  
Zginęło najbliższe otoczenie Kancelarii Prezy-
denta, kierownictwo Sztabu Sił Zbrojnych RP, 
członkowie BOR-u, liczna grupa wysokich 
urzędników państwowych, duchownych, sena-
torów, posłów, przedstawiciele Rodzin Katyń-
skich i innych stowarzyszeń.  
    Zginęli, udając się na uroczystości obchodów 
70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Smutek i żałoba 
ogarnęła Polaków w kraju i za granicą. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Zginął ostatni Prezydent 
Rzeczpospolitej na 

uchodźstwie- 
 Ryszard Kaczorowski.  

 

Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie! 

    Żegnajcie wszyscy , którzy zginęliście niepotrzebnie. 
Tak bardzo byliście potrzebni naszej Ojczyźnie - Polsce 

W tej katastrofie zginął także Maciej Płażyński,  
Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”  
 

Prawnik, polityk, wojewoda 
gdański w latach 1990–1996, 
marszałek Sejmu w latach 1997–
2001, jeden z założycieli i były 
przewodniczący Platformy Oby-
watelskiej oraz jej klubu parla-
mentarnego, poseł na Sejm III, 
IV i VI kadencji, senator i wice-
marszałek Senatu VI kadencji. W 
2000 został uhonorowany Orde-
rem Zasługi Republiki Włoskiej I 
Klasy.  Od 2008 roku był preze-
sem Stowarzyszenia Wspólnota 

Polska. 

16 kwietnia 2010 pośmiertnie odznaczony Krzyżem 
Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. Został pochowany 
21 kwietnia w gdańskiej Bazylice Mariackiej. 

Cześć Jego pamięci! 

....przeleciał ptak przepływa obłok  
upada liść kiełkuje ślaz  
i cisza jest na wysokościach  
i dymi mgłą smoleński las... 
                                           Zbigniew Herbert „Guziki 
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przekazać organizatorom tej wspaniałej uroczystości w 
podziękowaniu książkę "POLACY I POLONIA W FIN-
LANDII", jedyne opracowanie historii Polaków w Fin-
landii, na ręce Pani Jadwigi Hafner. Chcę z tego miej-
sca pozdrowić Polonię w Finlandii, członków Zjedno-
czenia Polskiego. Również przekazuję pozdrowienia i 
podziękowania Ambasadorowi RP w Helsinkach, Pani 
Joannie Hofman za niezwykłą życzliwość i pomoc oka-
zywaną nam, Polakom w Finlandii..... 
 

POLONIA W TURKU 
 

6 marca, zaraz po mszy poprzedzonej Drogą Krzyżo-
wą, w sali parafialnej odbylo się spotkanie Oddziału w 
Turku, przy kawie i obficie przyniesionych wypiekach. 
Zebranych jak zwykle powitali członkowie zarządu, ży-
cząc przyjemnego wieczoru. Ustalono, że następna 
msza i spotkanie odbędzie się dnia 17 kwietnia, w 
sobotę o godz. 17:00.  

17 kwietnia na mszę w intencji ofiar tragicznej kata-
strofy samolotu prezydenckiego, przybyła duża liczba 
osób, zapełniajac prawie cały kościół. Mszę odprawił i 
homilię wygłosił ksiądz Piotr Gębara wspominając parę 
prezydencką oraz wszystkich, którzy zginęli. Zaraz po 
mszy odbyło się spotkanie polonii w sali parafialnej.  
Prezes Zdzisław Mackiewicz powitał zebranych  podkre-
ślając w krótkich słowach tragedię tego wydarzenia. 
Następnie zebrani powstawszy  z miejsc uczcili pamięć 
ofiar minutą ciszy. W dalszym ciągu spotkania, przy 
kawie i przyniesionych obficie słodyczach, dzielono sie 
ze sobą aktualnymi wydarzeniami. 
 

Ustalono, że następna msza i spotkanie odbędzie się 
dnia 22 maja, w sobotę o godz. 17:00. Sekretarz 
Dorota Bracha przypomniała o wiosennym spotkaniu 1 
maja w Vuolahti. Szczegóły są podane na stronie inter-
netowej: Zjednoczenie Polskie w Helsinkach > Filia w 
Turku.                                       Zdzisław Mackiewicz   
 

ZE SKRZYNKI POCZTOWEJ 
 

● Nasza antena łączy Polaków 

Czy żyjesz na wschód od Buga, czy na zachód od Odry, 
za Atlantykiem, a może w Australii... 

    Jeśli bliskie są Tobie sprawy polskie - napisz do nas, 
nakręć film, podziel się tym, co masz najlepszego, opo-
wiedz o tym, co dzieje się u Ciebie..  

    Serdecznie zapraszamy do współtworzenia naszej 
telewizji środowiska polonijne, którym, choć daleko od 
Ojczyzny, bliskie są tradycje przodków, zwyczaje, które 
propagują poza granicami kraju szeroko rozumianą 
kulturę polską. 

Z księgi kondolencyjnej  
Stowarzyszenia Wspólnota Polska: 
    W imieniu Zarządu Zjednoczenia Polskiego w Helsin-
kach składam wyrazy głębokiego żalu i współczucia 
władzom "Wspólnoty Polskiej", Zarządowi Krajowemu, 
Radzie Krajowej i wszystkim pracownikom z powodu 
tragicznej śmierci Prezesa Macieja Płażyńskiego. Straci-
liśmy wspaniałego człowieka, wielkiego przyjaciela Po-
laków na Obczyźnie. 

Michał Zieliński 

● 11 kwietnia o godz. 17-tej w Katedrze św. Henryka w 
Helsinkach, zebrała się duża grupa członków Zjednocze-
nia Polskiego na modlitwie za Ofiary katastrofy.   

● W czwartek 15 kwietnia, również w Katedrze o godzi-
nie 17-tej, odbyła się polska msza święta w intencji tra-
gicznie zmarłych w katastrofie lotniczej pod Smoleń-
skiem. 

 ZŁOTE SOWY 
 

    20-go marca w Wiedeńskiej Siedzibie Polskiej Akade-
mii Nauk odbył się Koncert Galowy i wręczenie statu-
etek "Złotej Sowy Polonii" za rok 2009 przedstawicie-
lom Polonii Świata w siedmiu kategoriach. Statuetkę w 
kategorii "Działacz Polonijny" przyznano prezesowi na-
szego Zjednoczenia - Michałowi Zielińskiemu.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gratulujemy Michale!  
zarząd   
 

Dziękując, Michał powiedział m. in.: 

…Bardzo dziękuję Redakcji Pisma Polonijnego „Jupiter" 
- organowi Klubu Inteligencji Polskiej w Austrii, „Fede-
racji Kongres Polonii w Austrii” za przyznanie mi tak 
zaszczytnego wyróżnienia. 
    Cieszę się, że Zjednoczenie Polskie w Helsinkach, 
93-letnia organizacja polonijna, założona 3-go kwietnia 
1917 roku, starsza od Republiki Finlandii o 8 miesięcy, 
została zauważona i zarazem uhonorowana. Chciałbym 
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Bajdy. Obeszło się bez opatrunków i gipsów, lekarza też 
nie trzeba było wzywać, ale powiem szczerze gimnasty-
kę mieliśmy niezłą a zabawę jeszcze lepszą. Ukryta ka-
pela góralska przygrywała nam przez cały wieczór. Jak 
za czasów Henryka Sienkiewicza, który miał okazje słu-
chać w oryginale bajd od samego Sabały, czyli Jana 
Krzeptowskiego, siedliśmy wokół ogniska.... i wtedy się 
zaczęło. 

    Dowiedzieliśmy się jak został stworzony człowiek. 
Dlaczego jak jest młody to jest głupi jak ciele. Jak uro-
śnie to goni jak pies, jak się ożeni to ciągnie jak wół, a 
kiedy się zestarzeje to znowu głupieje jak osioł. Wiemy 
już  z czego Pan Jezus stworzył kobietę, były też diabły i 
śmierć a także zaradni kumotrzy. Oprócz Sabałowych 
bajd przedstawionych w gwarze góralskiej, wysłuchali-
śmy legend tatrzańskich, w bardziej zrozumiałym dla 
ucha języku. Chyba każdy będzie pamiętał jak parobek 
Jędrek przechytrzył gaździnę Marynę, dorzucając swoje 
brudne portki do zupy, albo dlaczego gazda Jasiek i gaz-
da Władek zjedli ślimaka.... bo oni sami już tego nie 
pamiętają. Młodszym  uczestnikom w pamięci może bar-
dziej utkwiła opowieść o niedźwiadku co człowieka 
chciał poznać, albo o głodnym wilku którego lis przechy-
trzył, i to nie raz. 
 

    I tak przy świeczkach mijały miłe chwile na czytaniu 
no i oczywiście na słuchaniu Sabałowych bajd. 
 

   Nasza kapela w namiocie ucichła...  kiedy w sali roz-
brzmiała wspaniała muzyka - mazurki Szymanowskie-
go. Oczywiście występ poprzedziła przedmowa o na-
szym kompozytorze i o tym jaki wpływ na jego utwory 
miała muzyka górali podhalańskich. Skąd i jak? Już 
tłumaczę. Gościliśmy na naszym spotkaniu dwie mło-
de, polskie artystki, pianistkę i wokalistkę. Tę miłą nie-
spodziankę zawdzięczamy Jerzemu Błaszkiewiczowi. 
Druga z artystek zaśpiewała nam "Góralu czy Ci nie 
żal", zapraszając jednocześnie wszystkich obecnych do 
wspólnego śpiewania, chociażby refrenu. Było to jak 
ukoronowanie naszego  spotkania, które uważam za 
bardzo udane. Młode artystki w podziękowaniu za 
udział zostały obdarowane przez prezesa ZP książką 
"Polacy i Polonia w Finlandii" oraz słodkimi niespo-
dziankami . 
 

    Podzielcie się z nami relacjami, opowieściami z wy-
darzeń, uroczystości i przedsięwzięć podejmowanych 
działań, ukazujących Wasze związki ze starym krajem. 
Zamieścimy je na naszej stronie w kanale „Polonia”, 
dzięki czemu będziecie bliżej nas i bliżej siebie samych, 
poznając się i nawiązując kontakty. 

Pozdrawiamy, 

Telewizja Kultury, ul. Cieszyńska 22a 
43-170 Łaziska Górne 
tel. (32) 326 11 30 
e-mail: tv@telewizjakultury.pl 
www.telewizjakultury.pl  
 

● Terveiset Puolasta Zakopanesta! 

    Osallistuimme kisoihin ainoina suomen edustajina. 
Kilpailulajimme olivat lumilautailu sekä slalom ja sla-
lom-gigant. Menestystä tuli tällä kertaa Henryk Zieme-
kille: hän voitti Nestori-sarjassa hopeaa.  

                      Terveisin, Hilkka ja Henryk Ziemek  

    Startująca w narciarstwie alpejskim, w slalomie-
gigancie, przy bardzo silnej tym razem obsadzie, Hilkka 
Ziemek uplasowała się na doskonalej 6-tej pozycji. 

Serdecznie gratulujemy obojgu doskonałych 
wyników!!!                                          
zarząd                                                   

 

Więcej o igrzyskach na stronie:   
www.igrzyskapolonijnezakopane2010.pl 

SABAŁOWY WIECZOR czyli 

MARCOWE SPOTKANIE TOWARZYSKIE  
 

Gwaro podhalańsko ka żej się podziała 
Ci by Cie Kierzanka dalyko zabrała 
I tom nasom gwarom coraz mniej godajom, 
Jedni się jej wstydzą inni jom babrajom.. 
 

    I tak to 14 marca skarbnik z sekretarzem w roli tury-
stów łamali sobie języki babrając "troszeczkę" Sabałowe 
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LYHYESTI SUOMEKSI  
 

● Yhdistyksen seuraavat kokoukset: 

12.09, 10.10, 14.11, 12.12 (Lasten Joulujuhla). Kaikki 
kokoukset klo. 17:00. 

● Tervetuloa Temppeliaukion Kirkkoon,  
Maa. 25.10.2010. klo. 19:00. Konsertti Puolan itsenäi-
syyspäivän ja Chopiniin Kansainvälisen Vuoden kunniak-
si. 
 

● Järjestämme mahdollisesti vuoden loppuun matkaa 
Tukholmaan. 

Yhdyshenkilö Beata Heikkinen beadah@hotmail.com ) ja 
retki Turkuun (Turun Linnan Renessanssijuhla) tai Lin-
nan opastettu kierros ja tapaaminen Yhdistyksen Turun 
osaston kanssa. Lisää tietoja syksyyn Kontaktissa.  

Hallitus    
 

●  Helsingin Puolalaisyhdistys löytyy nyt myös Faceboo-
kista nimellä Zjednoczenie Polskie w Helsinkach.  
Kaikki rekisteröityneet Facebook-käyttäjät voivat liittyä 
faneiksi.  
Janina Mackiewicz 

NOWI CZŁONKOWIE — UUDET JÄSENEET  

W kwietniu 2010 r. do Zjednoczenia przyjęto następują-
ce osoby: 
Beata Valtonen 
Dorota  Ojala 
 

Witamy w naszym gronie!               
TERVETULOA!                                       
Zarząd 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pięknego lata! 

Hauskaa kesälomaa! 

    Dziękuję wszystkim za udział w naszym poetyckim 
wieczorze i pamiętajcie Sabałowe powiedzonko: 
"Śmiejcie się syćka od ucha do ucha, od śmiechu ino 
zdrowo boli łeb, wto się nie śmieje chory jest i kiep".  

Alina 

SPOTKANIA  TOWARZYSKIE  ZJEDNOCZENIA 

● 12 września, godz. 17:00 - Zapraszamy całe rodziny 
na zabawę z polskimi przysłowiami. W tym samym cza-
sie prowadzony będzie kiermasz (każdy może przynieść 
coś do sprzedaży). Dochód przeznaczony będzie na re-
mont dachu Katedry św. Henryka. 

● 10 października, godz. 17:00 - program otwarty 

● 14 listopada, godz. 17:00 - program otwarty 

● 12 grudnia, godz. 17:00 - Jasełka i Mikołaj dla dzieci 

 

● ZAPRASZAMY  na Koncert z okazji Święta Nie-
podległości i Międzynarodowego Roku Chopi-
nowskiego. TEMPPELIAUKION KIRKKO - poniedziałek 
25 października 2010 r. godz. 19:00 

● W Dniu Wszystkich Świętych spotykamy się przy 
grobach Polaków. Dzień i godzinę podamy w jesiennym 
Kontakcie. 

● Zjednoczenie planuje wycieczkę weekendową do 
Sztokholmu jesienią 2010 (Viking Line). Osoby wstęp-
nie zainteresowane proszone są o zgłoszenia na adres 
e-mailowy Beaty Heikkinen beadah@hotmail.com 

● Również planujemy wycieczkę do Turku - wrzesień 
(Renesanssijuhla Turun Linnassa) albo zwiedzanie Tur-
ku i Zamku połączone ze Spotkaniem z Oddziałem  ZP w 
Turku. 

Więcej w jesiennym Kontakcie. 
 

WAŻNA INFORMACJA 

    Prosimy o podawanie swoich adresów 
mailowych i ew. zgody na przesyłanie KON-
TAKTU  elektronicznie – na adres: 

zpolskie@polonia-finlandia.fi 

Usprawni to znacznie informowanie o aktu-
alnych i pilnych sprawach i umożliwi obniże-
nie kosztów druku i wysyłki drogą poczto-
wą. 

Zarząd 

ZJEDNOCZENIE POLSKIE w HELSINGFORSIE ZARZĄD: 

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

http://polonia-finlandia.fi/ skarbnik        Alina Kluszewski  
 członek      Janina Mackiewicz 
 członek Katarzyna Lehtonen 
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