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ZAPRASZAMY NA WALNE ZEBRANIE
Walne zebranie ZP odbędzie się w niedzielę 15.01.2012 o
godz. 17:00 w sali parafialnej św. Henryka przy Puistokatu 1
w Helsinkach,
Program Walnego Zebrania:
● rozpatrzenie rocznego sprawozdania zarządu,
● rozpatrzenie sprawozdania Komisji rewizyjnej,
● zatwierdzenie bilansu za rok 2011,
● wybory prezesa, wiceprezesa i członków zarządu na rok
2012,
● wybory komisji rewizyjnej na rok 2012,
● ustalenie składek członkowskich na 2012 rok,
● wolne wnioski.
Według § 6 Statutu Zjednoczenia Polskiego na Walnym
Zebraniu powinno być obecnych co najmniej 1/3 zarejestrowanych członków. O ile na zebraniu nie będzie wymaganej
liczby członków koniecznych do powzięcia prawomocnych
uchwał, zarząd zwołuje kolejne Walne Zebranie w tym
samym dniu na godz. 17:30 w tym samym miejscu, czyli w
sali parafialnej przy Puistokatu 1. W takim przypadku zebranie
będzie prawomocne niezależnie od ilości zebranych członków.
Przypominamy, że prawo do głosowania mają aktualni
członkowie Zjednoczenia, którzy opłacili składki za rok 2011 w
terminie do 31.12.2011.
Zarząd
___________________________________________
Piknik w Luukki
10 września spotkaliśmy się na pikniku w Luukki ...a ci,
których z nami nie było niech żałują, bo było super. Pogoda
nam dopisała mimo że jeszcze rano tego samego dnia zapowiadano deszcz, ale jakoś to nie odstraszyło nikogo i na piknik
przejechała dość spora grupa członków ZP. Grilowaliśmy i
bawiliśmy się, wszystkim dopisywał dobry humor. Oczywiście
tam gdzie spotykają się Polacy jest gwarno i tym razem też
tak było - aż szumiało od rozmów i śmiechu. Nawet nie wiem
czy zdążyłam ze wszystkimi porozmawiać; tak to jest , kiedy
po wakacjach jest dużo wrażeń i dużo znajomych z którymi
rzadko się człowiek widuje. Na piknik przybyła także delegacja
ambasady z Panią Konsul Martą Olesińską na czele. Mam nadzieję, że w przyszłym roku znowu się spotkamy w tym samym miejscu, w jeszcze większym gronie i że przyjedzie też
więcej dzieci.
Alina
Marynarka Wojenna RP – Historia, Tradycja oraz Dzień
Dzisiejszy.
28 listopada minęło 93 lata od kiedy marszałek Józef Piłsudski rozkazał utworzyć Marynarkę Wojenną; było to już w
17 dni po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.
Dla upamiętnienia tego jakże ważnego wydarzenia Attache

Obrony, Morski i Lotniczy przy Ambasadzie RP w Helsinkach
kmdr por. Krzysztof Książek w dniu 9. października przedstawił członkom naszej Organizacji prezentację na temat
„Historia oraz dzień dzisiejszy Marynarki Wojennej RP”.
Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznania się z bogatą
historią naszego morskiego rodzaju sił zbrojnych, począwszy
od chwili rozpoczęcia budowy Marynarki Wojennej zaraz po
odzyskaniu niepodległości, poprzez heroiczną walkę z hitlerowskim okupantem podczas Kampanii Wrześniowej 1939
roku, w trakcie morskich batalii na frontach II wojny światowej, skończywszy na czasach powojennych oraz najnowszej
historii związanej z członkowstwem MW w strukturach NATO.
Słuchacze zapoznali się z zadaniami oraz strukturą organizacyjną naszej Marynarki Wojennej, z jej okrętami oraz tradycyjnymi symbolami, jakimi jest bandera, mundur oraz ceremoniał morski. Marynarka Wojenna jest unikalnym w swoim rodzaju ambasadorem naszej Ojczyzny nie tylko na szlakach
morskich ale i we wszystkich portach gdzie goszczą polskie
okręty. Prezentując swoją banderę promują one polską rację
stanu oraz przypominają Rodakom rozsianym po wszystkich
kontynentach o ich „korzeniach”, stanowią namiastkę Ojczystej Ziemi.
Spotkanie na cmentarzu przy grobach Polaków
W przeddzień Dnia Wszystkich Świętych, w sobotę 29.
października Ambasador RP w Finlandii, attache obrony,
morski i lotniczy przy Ambasadzie RP w Helsinkach, Konsul
Ambasady oraz członkowie Zarządu Zjednoczenia Polskiego i
mieszkający w Finlandii Polacy złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze na polskich grobach na cmentarzach w Helsinkach.
Wśród nich znajdowała się mogiła kilku polskich żołnierzy,
byłych wojskowych armii rosyjskiej, którzy zginęli w Helsinkach w 1918 r., jak głosi napis na pamiątkowej tablicy - „w
drodze do Polski". Tradycyjnie znicze zapłonęły także na mogile Henryka Sokolnickiego, ostatniego posła II Rzeczypospolitej
w Finlandii, Anieli Piłsudskiej oraz na grobach zasłużonych
działaczy polonijnych.
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Koncert listopadowy
Tradycyjny Koncert Muzyki Polskiej z okazji Święta Niepodległości RP zorganizowany przez zarząd Zjednoczenia Polskiego
w Helsinkach odbył się 31. października w kościele Temppeliaukion kirkko. Solistami byli młodzi, utalentowani pianiści:
Pirkka Sippola i Ziteng Fan.
Zaledwie 15-to letni Pirkka zachwycił znakomitą interpretacją Mazurków i Preludiów. Pięknie i z młodzieńczą brawurą
zagrał Scherzo b-moll. Ziteng Fan to ukształtowana już pianistka (21 lata). Znakomicie wykonała 3 Mazurki, jakże trudne w interpretacji utwory opierające się na motywach ludowych tańców. W 4-ro częściowej Sonacie b – moll, najbardziej
dojrzałej kompozycji Chopina, wspaniale wczuła się w duszę i
przeczucia, schorowanego już Fryderyka.
Licznie zgromadzona publiczność (prawie 300 osób), gorącymi oklaskami nagrodziła wspaniały występ młodych pianistów, Fina i Chinki.
Tablica upamiętniającą pobyt J. Piłsudskiego w miejscowości Jorvas
W Finlandii uroczyście obchodzono Narodowe Święto
Niepodległości 11 listopada. W związku ze Świętem Ambasador RP w Finlandii, Prezes i Skarbnik Zjednoczenia Polskiego
w Helsinkach oraz delegacje miejscowej Polonii i personelu
Ambasady wraz z rodzinami złożyły wiązanki kwiatów pod
tablicą upamiętniającą pobyt Józefa Piłsudskiego w 1907 r. w
miejscowości Jorvas, oddalonej ok. 30 km od Helsinek. Wówczas to w domu, na którym obecnie znajduje się pamiątkowa
tablica odbywało się tajne spotkanie działaczy niepodległościowych z Polski, Finlandii, Rosji i Gruzji. Ceremonia złożenia
kwiatów poprzedzona została okolicznościowym przemówieniem Ambasadora Janusza Niesyto, który podkreślił walkę
wielu pokoleń Polaków o niepodległą Rzeczpospolitą.
„Andrzejki”
Tematem spotkania Towarzyskiego ZP w Sali parafialnej
Katedry św. Henryka w dniu 13. listopada były „Andrzejkowe
tradycje”. Bawiliśmy się świetnie, wróżby wzięliśmy „głęboko”
do serca. Kawa była świetna a wypieki smaczne.

Zarząd

przyniesionymi smakołykami. Całe spotkanie przebiegło jak
zwykle w rodzinnej atmosferze. Ustalono że następna msza i
spotkanie odbędzie się 10. grudnia, w sobotę o godz.
17:00.

Zdzisław Mackiewicz
_______________________________________________________________

NOWI CZŁONKOWIE ZP — UUDET JÄSEENET
W dniu 13.11.2011 do ZP przyjęto Wiktora Ziółkowskiego,
a w dniu 11.12.2011 następujące osoby: Maja Metelska, Kirsi
Sonninen, Anja Lehtolahti i Otto Räsänen.
SERDECZNIE WITAMY W NASZYM GRONIE!
Tervetuloa!
________________________________________________________

WAŻNA INFORMACJA
OD STYCZNIA 2012 SPOTKANIA TOWARZYSKIE ODBYWAĆ
SIĘ BĘDĄ W TRZECIĄ (NIE DRUGĄ!) NIEDZIELĘ MIESIĄCA.
—————————————————————————————–————-

LYHYESTI SUOMEKSI
Sunnuntaina, 15.1.2012, 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
2012, tilintarkastajien valinta vuodelle 2012, vahvistettaan
vuoden 2012 jäsenmaksun suuruus ja muut asiat.
Hallitus
Tervetuloa!
_________________________________________________________

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia
oraz Szczęśliwego Nowego Roku!
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!
Zarząd - hallitus


_______________________________________________________

POLONIA W TURKU
15 października — po mszy w języku polskim odbyło się
w sali parafialnej spotkanie licznie zebranej tutejszej polonii.
Członkowie Zarządu powitali zebranych i poinformowali, że
następna msza oraz spotkanie odbędzie się dnia 12 listopada
o godz. 17:00.
12 listopada — na mszę z wypominkami za zmarłych
przybyła duża liczba osób wypełniając prawie cały kościół.
Również i w sali parafialnej zajęto wszystkie miejsca. Sekretarz Zarządu Dorota Bracha powitała zebranych. Następnie
zabrał głos prezes Zarządu Zdzisław Mackiewicz przypominając zebranym o obchodzonym poprzedniego dnia Narodowym
Święcie. Na zakończenie przemowy, zebrani powstawszy z
miejsc odśpiewali Hymn Narodowy. Później raczono się obficie
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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