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mu społeczeństwu.

Serdecznie zapraszamy na najbliższe spotkanie
Zjednoczenia, jak zwykle w drugą niedzielę miesiąca
tj. 8-go maja, na godz. 17-tą do sali parafialnej
przy ulicy Puistokatu 1 w Helsinkach. Tematem spotkania będzie 220 lat Konstytucji 3 Maja.
Podajemy także terminy paru powakacyjnych spotkań
● 10 września, UWAGA: SOBOTA, godz. 11:00 15:00 PIKNIK w LUUKKI
● 9 października — "Marynarka Wojenna RP, jej
historia oraz dzień dzisiejszy ", Cdr Krzysztof Książek,
Attache Wojska RP.

Życzymy wszystkim ciepłego i słonecznego LATA!
Zarząd

_____________________________________
Rok Marii Curie-Skłodowskiej
Rok Marii rokiem emancypacji?

Maria Skłodowska-Curie podjęła się naukowych wyzwań rzekomo wbrew naturze, a na pewno wbrew opiniom męskiego establishmentu, wbrew patriarchalne-

Sejm, ustanawiając nadchodzący rok Rokiem Marii
Skłodowskiej-Curie, może się przyczynić do przyspieszenia emancypacji kobiet i wyrównania ich statusu, o
ile tylko dobrze się przyjrzy biografii naszej narodowej
sławy, a nie zbuduje jej kopca z laurek, akademii, róż,
pudru i brązu.
Maria Skłodowska-Curie sto lat temu była określana
jako „feministyczna i ekscentryczna”. Dziennikarze prawicowych pism nazywali ją, z pogardą: cudzoziemką,
intelektualistką, utylitarystką, ateistką, ibsenistką, nietzscheanistką. Gdy w 1910 r. kandydowała na członka
Francuskiej Akademii Nauk — jako pierwsza kobieta w
ponad 200-letniej historii tej szacownej instytucji —
nazywano ją żydówką i posądzano o spisek przeciwko
katolickiemu kontrkandydatowi („Madame Curie jest
wplątana, na swoje nieszczęście, w knowania protestanta i dwóch Izraelitów, którzy nie chcą dopuścić do
wyboru katolika Édouarda Branly’ego”). Jej kandydatura nie przeszła.
Octave Mirbeau wyraził wtedy dość powszechną opinię o pomysłach robienia kariery przez kobiety:
„Kobieta to nie mózg - pisał - to płeć i tak jest o wiele
lepiej. Ma do odegrania w tym świecie tylko jedną rolę
- uprawianie miłości, by zachować rasę. Kobieta nadaje się do miłości i do wychowywania dzieci. Niektóre
kobiety, rzadkie wyjątki od reguły, zdołały w sztuce
bądź w literaturze sprawić wrażenie, że są istotami
twórczymi. Ale to są albo kobiety nienormalne, albo po
prostu naśladowczynie mężczyzn. Wolę te, które zwie
się prostytutkami, bo przynajmniej pozostają w harmonii z naturą wszechświata”.
Kandydaturę Skłodowskiej-Curie do Nobla w 1903 r.
starano się za wszelką cenę zablokować. W końcu nagrodę dostała nie za odkrycie pierwiastków radioaktywnych, lecz za „wspólne z mężem badania nad zjawiskiem promieniotwórczości”. Prasa pisała o Marii Skłodowskiej mniej więcej w tym tonie: „Pani Curie jest
pełnym poświęcenia współpracownikiem swojego męża, stąd łączy się jej nazwisko z jego odkryciami”,
„Panu Curie dzielnie pomaga żona”; pisano nawet, że
jej rola polegała przede wszystkim na „podsycaniu w
nim świętego ognia”. Bo przecież kobieta nie może być
nikim innym jak „pomocnicą” mężczyzny, żoną od zupy
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i matką od dzieci.

POLONIA W TURKU

Sądziły tak również kobiety. Dziennikarka MarieLouise Regnier ostrzegała: „Niechaj kobiety nie postępują wbrew swojej naturze! Niech nie oczekują, że
zaspokojenie typowo męskich ambicji stanie się dla
nich źródłem satysfakcji. Kobiety są stworzone tylko do
miłości... To miłości i macierzyństwu zawdzięczają
swój talent”.

19-go marca, tak jak zwykle, zaraz po polskiej mszy
odbyło się spotkanie w sali parafialnej przy kawie i obficie przyniesionych wypiekach. Członkowie zarządu powitali licznie przybyłych, a sekretarz Dorota Bracha poinformowała o planowanym pikniku w Vuolahti.
Ustalono że następna msza a potem spotkanie odbędzie
się 16-go kwietnia w sobotę o godz. 17:00.

Po śmierci męża Maria Curie nie mogła przejąć po nim
kierownictwa katedry, ponieważ było rzeczą niedopuszczalną, by kobieta wykładała na Sorbonie. W 1911 r.
odradzano też jej przyjęcie drugiej Nagrody Nobla (tej,
której rocznicę obchodzimy), bo była wtedy uwikłana w
skandal obyczajowy spowodowany opublikowaniem jej
listów do kochanka Paula Langevina, który był żonaty.

16-go kwietnia po mszy na którą przybyło dosyć
sporo osób, odbyło się w sali parafialnej polonijne spotkanie; tradycyjnie przy kawie i domowych wypiekach.
Sekretarz Dorota Bracha, w imieniu zarządu przywitała
zebranych i poinformowała, że otrzymała odpowiednią
ilość zgłoszeń i w związku z tym 30-go kwietnia zorganizujemy piknik w Vuolahti,. Uzgodniono też, że następna msza i spotkanie odbędzie się 7-go maja w
sobotę o godz. 17:00.
Zdzisław Mackiewicz

_____________________________________________
LYHYESTI SUOMEKSI

Magdalena Środa /Wprost 2/2011 (1457)/
_______________________________________

YHDISTYKSEN SEURAAVAT KOKOUKSET:
∗ 08.05.2011. Teemana Puolan Perustuslain 220
vuotta - 03.05.1891
∗ 10.09.2011. "PIKNIK" LUUKIN ulkoilualueella klo.
11 - 15. HUOM. LAUANTAI
∗ 09.10.2011. Teemana "PUOLAN MERIVOIMAT HISTORIA JA NYKYPÄVÄ”, Cdr. Krzysztof Książek,
Puolan Sotilasattache.

XX Jubileuszowy Światowy Festiwal
Poezji Marii Konopnickiej
Pod patronatem Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza

Przedbórz – Góry Mokre, 11 – 16 sierpnia 2011 r.

TOIVOMME KAIKILLE
AURINKOISTA KESÄÄ!
Hallitus

Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach: recytacji i poezji śpiewanej.
W konkursie oceniane będą wyłącznie występy amatorów. Warunkiem udziału w turnieju recytatorskim jest
wykonanie 2 wybranych utworów poetyckich Marii Konopnickiej w języku polskim. Prezentacja utworów nie
powinna przekroczyć 10 minut. Uczestnicy oceniani będą w 4 kategoriach wiekowych: do 15 lat (dzieci), powyżej 15 lat (młodzież), dorośli, zespoły (do 10 osób).
W Festiwalu uczestniczyć mogą również goście z zagranicy czasowo przebywający w Polsce. Zgłoszenia
do 15-go lipca 2011 r.
Więcej na temat festiwalu oraz karty zgłoszeń można
otrzymać od zarządu.
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
Katarzyn Lehtonen
członek
Janina Mackiewicz
członek
Brygida Antikainen
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