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SPOTKANIA TOWARZYSKIE ZJEDNOCZENIA
● 12 września — zapraszamy na piknik

Dojazd autobusami też jest możliwy:
z Helsinek autobus nr. 345.
Alina

Witam wszystkich serdecznie w pierwszym powakacyjnym numerze Kontaktu. Lato w tym roku mieliśmy
nadzwyczaj ciepłe w Finlandii, momentami miałam wrażenie że jestem w Hiszpanii. Brakowało tylko palm, szumiącego morza i białego piasku na plaży. Na szczęście
mamy tutaj pod dostatkiem jezior, nie wspominając już
o morzu.
Aby przedłużyć choć troszeczkę atmosferę lata zapraszamy wszystkich członków Zjednoczenia wraz z rodzinami na wspólny piknik w Luukki. Będą gry i zabawy na
świeżym powietrzu a także polskie kiełbaski z grila.
(Napoje każdy we własnym zakresie)
Ośrodek rekreacyjny Luukki znajduje się w północnej
części Espoo przy Vihdintie. Można tutaj bardzo miło
spędzić czas na wiele sposobów. Są tutaj szlaki dla łazików, jezioro i plaża dla wodników, można także łowić
rybki, iść do sauny pograć w piłkę na boisku, jest też
pole golfowe w pobliżu no i oczywiście pogrilować to i
owo. Przy ośrodku jest też kamping i pole namiotowe.
Krótko mówiąc dla każdego coś miłego.
A więc serdecznie zapraszamy wszystkich
członków wraz z rodzinami na wspólne grillowanie i kalorii spalanie 12.09.2010 o godzinie
13:00 w Luukin ulkoilualue. Spotykamy się w
pobliżu dworku (żółty budynek) od strony wejścia do kawiarni.
Adres: Luukintie 33, 02970 Espoo.
Mapa książki telefonicznej Fonecty str. 81, kwadrat 1A.

● 10 października, niedziela, sala parafialna św. Henryka, godz. 17:00 - Zapraszamy całe rodziny na zabawę z polskimi przysłowiami. W tym samym czasie prowadzony będzie kiermasz (każdy może przynieść coś do
sprzedaży). Dochód przeznaczony będzie na remont
dachu Katedry św. Henryka. GOŚCIEM będzie nowy
Konsul RP, pani Marta Olesińska.
● ZAPRASZAMY na Koncert z okazji Święta Niepodległości i Międzynarodowego Roku Chopinowskiego. TEMPPELIAUKION KIRKKO - poniedziałek
25 października 2010 r. godz. 19:00.
● W Dniu Wszystkich Świętych w sobotę, 30-go
października o godz. 12:00 spotykamy się przy grobach Polaków na cmentarzu w Taivallahti obok Hali Tenisowej. Złożymy wieńce i zapalimy znicze.
● 14 listopada, godz. 17:00 - program otwarty
● 12 grudnia, godz. 17:00 - Jasełka i Mikołaj dla
dzieci

Zarząd
POLSKIE DELIKATESY

W Hali Targowej Hakaniemi, stoisko 71 - 73, otwarto
Polski Sklep. Szeroki wybór wędlin i innych artykułów
spożywczych.
JERZY BERNHARD, Tel. 040 731 0178
POLECAMY

W numerze:
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Str. 2 Nasz Jubilat, Polonia w Turku, lyhyesti suomeksi
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WAŻNA INFORMACJA

PIĘKNY JUBILEUSZ

Prosimy o podawanie na skrzynkę mailową ZP
(zpolskie@polonia-finlandia.fi) swoich adresów mailowych i ew. zgody na przesyłanie KONTAKTU
elektronicznie.
Obniży to koszty jego druku i wysyłki drogą
pocztową. Usprawni również znacznie informowanie o aktualnych i pilnych sprawach.

Zarząd

LYHYESTI SUOMEKSI

HENRYK BIGOS
Nasz nestor, wieloletni członek zarządu,
Honorowy Członek Zjednoczenia obchodził latem tego
roku swoje 80-lecie.
Gratulujemy i życzymy 100 LAT !!!
Parhaat onnittelut!

Zarząd

POLONIA W TURKU
22 maja - po mszy w języku polskim odbyło się
spotkanie polonii w sali parafialnej. Jak zwykle nie zabrakło domowych wypieków i innych smakołyków. Prowadzono ożywione rozmowy na bieżące tematy, dotyczące również zbliżających się wyborów na prezydenta
jak i klęski powodzi. Czas spotkania upłynął szybko i
przyjemnie.

● Tervetuloa perheineen Piknikille, Luukin ulkoilualueelle sunnuntaina 12.09.10. klo. 13:00. Yhdistys
tarjoa puolalaista grillimakkara. On mahdollisuus erilaisiin leikkiin, saunaan, kalastuksen, ym. Juomat tuottava itse. Osoite: Luukintie 33, 02970 Espoo.
Puh. luett. Fonecta sivu 81, neliö 1 A
Bussi 345 Helsingistä.
● Yhdistyksen seuraavat kokoukset: 10.10, 14.11,
12.12 ( Lasten Joulujuhla ) Pyh. Henrikin salissa,
klo. 17:00.
● LAUANTAI, 30.10.2010, klo. 12:00. Pyhäinpäivä
- Perinteen mukaisesti käymme viemässä seppeleet
puolalaisten haudoille. Tapamme Taivallahden Tennishallin Puistossa.
● Tervetuloa Temppeliaukion Kirkkoon,
Ma - 25.10.2010, klo. 19:00.
Konsertti Puolan itsenäisyyspäivän ja
Chopiniin Kansainvälisen Vuoden kunniaksi.

Hallitus

12 czerwca – po mszy, na którą przybyło rekordowo dużo osób, odbyło się spotkanie przy kawie, jak
zwykle w sali parafialnej kościoła św. Birgitty.
17 lipca – pomimo upału na mszę przybyła duża
liczba osób, zapełniając kościół. Tak samo i na spotkaniu w sali parafialnej było gwarno i wesoło. Raczono
się obficie przyniesionymi smakołykami. Ze względu na
letnie wakacje nie ustalono konkretnej daty następnej
mszy i spotkania. Zostanie ona podana w terminie późniejszym.

Zdzisław Mackiewicz

ZJEDNOCZENIE POLSKIE w HELSINGFORSIE
PL 279, 00121 HELSINKI
NORDEA Helsinki Senaatintori 124750-1263
E-mail: zpolskie@polonia-finlandia.fi
http://polonia-finlandia.fi/

ZARZĄD:
prezes
Michał Zieliński
wiceprezes
Beata Heikkinen
sekretarz
Jerzy Gogulski
skarbnik
Alina Kluszewski
członek
Brygida Antikainen
członek
Katarzyna Lehtonen
członek
Janina Mackiewicz
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