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21 Października —„ Jak za dawnych lat”- wieczór bajek
dla wszystkich dzieci, i tych małych i tych dużych, pokaz bajek
polskich przez rzutnik.

NASZE SPOTKANIA …
16 września - zapraszamy na piknik
„ Grzyby jadalne i nie tylko”

4 listopada – spotykamy się przy grobach polskich o
godz. 12-tej.
5 Listopada — Koncert Muzyki Polskiej z okazji Święta Niepodległości o godz. 19:00 w Kościele Temppeliaukion Kirkko.
18 Listopada — Halloween - „Straszne historie w listopadowy wieczór”. Odważnych uczestników spotkania zapraszamy
w strojach związanych tematycznie a więc … wszystkie wiedźmy i upiory pospieszajcie w nasze strony.

PIĘKNY JUBILEUSZ
Witam wszystkich serdecznie w pierwszym powakacyjnym
numerze Kontaktu. 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 kiełbaski z grilla. (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 no i oczywiście pogrilować to i owo. Jest też w pobliżu pole golfowe. Krótko mówiąc dla każdego coś miłego.
A więc serdecznie zapraszamy wszystkich członków wraz
z rodzinami na wspólne grillowanie i kalorii spalanie 16.9.2010
o godzinie 12:00 w Luukin ulkoilualue. Spotykamy się przy
Takkatupa.
Adres:
Luukintie 33,
02970 Espoo.
Mapa książki telefonicznej Fonecty
str. 91, kwadrat 1
A.
Dojazd autobusami też jest możliwy:
z Helsinek autobus nr. 345

Alina

Eila Czarnecki
długoletnia członkini ZP obchodziła w maju tego roku
swoje 80-lecie.
Gratulujemy i życzymy 100 LAT !!!
Parhaat onnittelut!

Zarząd
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PRASÓWKA
CZYLI WIADOMOŚCI Z NASZYCH SPOTKAŃ
Jubileusz 95-lecia Zjednoczenia Polskiego w Helsinkach 5.- 6.05.2012

● rok 1112- Gall Anonim rozpoczyna na życzenie Michała
Adwańca pisanie Kroniki Polskiej;
● rok 1812- 5-go marca Napoleon Bonaparte utworzył złożony z Polaków 5 Korpus Wielkiej Armii;
● rok 1912- 7-go października otwarto Dom Sierot założony
przez Janusza Korczaka;
● rok 1962- 15-go lutego Sejm uchwalił ustawę o obywatelstwie. Zakaz posiadania podwójnego obywatelstwa odbiera
obywatelstwo polskie emigrantom;
● rok 1972- 26-go listopada premiera pierwszego odcinka
Alina
serialu „Chłopi”.

POLONIA W TURKU

W Ambasadzie RP w Helsinkach uroczyście obchodzono
Dzień Polonii i Polaków za Granicą. Wydarzenie to zbiegło się
w czasie z Jubileuszem 95-lecia istnienia Zjednoczenia Polskiego w Helsinkach, najstarszego Polonijnego Stowarzyszenia w
Europie, działającego od założenia w 1917 roku do chwili
obecnej o stałej nazwie i statucie. Z tej okazji w sobotę 5-go
maja 2012 roku w Ambasadzie Polskiej w Helsinkach odbyło
się uroczyste przyjęcie z udziałem m. in. wiceprzewodniczącej
Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą panią poseł
Joanną Fabisiak i prezydentem Europejskiej Unii Wspólnot
Polonijnych panem Tadeuszem Pilatem. W związku z jubileuszem Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej pan Bronisław Komorowski nadał wysokie odznaczenia państwowe zasłużonym
działaczom Zjednoczenia Polskiego w Helsinkach, które wręczył Ambasador RP w Finlandii Janusz Niesyto. Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi odznaczeni zostali: pani Alicja Sollamo,
pan Henryk Bigos i pan Michał Zieliński, a Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi pani Brygida Antikainen. Ambasador w
okolicznościowym przemówieniu podkreślił rolę Zjednoczenia
Polskiego w Helsinkach w krzewieniu polskości w Finlandii.
Imprezę uświetnił występ chóru "Harmonia" z Czarnkowa. W
holu ambasady można było obejrzeć wystawę zdjęć i pamiątek
obrazujących historię Zjednoczenia Polskiego w Helsinkach.

Jeszcze przed wakacjami oraz w lecie odbyło się kilka spotkań polonijnych: 28 kwietnia, 19 maja, 30 czerwca i 14
lipca. Majowe spotkanie było wyjątkowo uroczyste bo kilka
dni wcześniej były urodziny księdza Piotra a więc był i tort
urodzinowy nie mówiąc o tradycyjnych domowych wypiekach.
Członkowie zarządu złożyli w imieniu zebranych życzenia solenizantowi oraz odśpiewano tradycyjne STO LAT. Spotkanie
odbyło się w iście rodzinnej atmosferze. Na czerwcowym spotkaniu dalej świętowano - tym razem imieniny księdza Piotra.
Sekretarz Dorota Bracha omówiła projekt jesiennej wycieczki
do Upsali. Ze względu na okres urlopowy frekwencja na lipcowym spotkaniu nie była taka liczna jak zwykle. Uzgodniono,
że następny termin mszy i spotkania zostanie podany do wiadomości w czasie późniejszym.
Zdzisław Mackiewicz

NOWI CZŁONKOWIE - UUDET JÄÄSENET
W dniu 20.5.2012 przyjęto do Zjednoczenia następujące
osoby: Beata Franczak, Toni Asp i Krzysztof Bezener.
WITAMY W NASZYM GRONIE - TERVETULOA JOUKOMME !

Zarząd

W niedzielę, 6-go maja 2012 z okazji 95-lecia w Katedrze
św. Henryka celebrowana była Uroczysta Msza w intencji Zjednoczenia Polskiego i Polonii Fińskiej, z prośbą o Boże Błogosławieństwo dla Zjednoczenia, szczególnie polecając Bogu dusze
zmarłych członków. Podczas uroczystości obecna była TVP Polonia.
Programy o nas zostały wyemitowane na antenie TVP Polonia
w programie Polonia 24: 8 maja, 15 maja i 25 czerwca. Można
je obejrzeć w Internecie www.tvp.pl/polonia/polonia-24 .
20-go maja przy wspaniałej kawie i domowych wypiekach
mieliśmy małą powtórkę z historii Polski. Wypytywania ani
klasówki nie było, a szkoda bo chyba by się trochę przydało
podnieś poziom adrenaliny aby spalić te słodkie kalorie które
pochłonęliśmy. Oto parę dat i wydarzeń, które zostały zaznaczone przez uczestników spotkania:

ZJEDNOCZENIE POLSKIE w HELSINGFORSIE
PL 279, 00121 HELSINKI
NORDEA: FI13 1247 5000 0012 63
E-mail: zpolskie@polonia-finlandia.fi
http://polonia-finlandia.fi/

ZARZĄD:
prezes
wiceprezes
sekretarz
skarbnik
członek
członek
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Michał Zieliński
Bożena Valtonen
Jerzy Gogulski
Krystyna Hyyryläinen
Alina Kluszewski
Katarzyna Lehtonen

