
NASZE  SPOTKANIA  
   

 

  4 listopada – „Święto Zmarłych”, zgodnie z tradycją odda-
my hołd tym którzy odeszli. Spotykamy się 4-go listopada w 
niedzielę, o godz. 12:00  w parku w  Taivallahti  koło hali 
tenisowej przy ulicy Hietakannaksentie, przy grobach polskich 
żołnierzy. Mamy nadzieję, że znajdziecie czas na dołączenie 
się do nas! 

  5 Listopada — Koncert Muzyki Polskiej z okazji Święta Nie-
podległości o godz. 19:00 w Kościele Temppeliaukion Kirkko. 
Gwiazdą wieczoru Irina Zahharenkova. 
 

  18 Listopada —  w sali parafialnej o godz. 17:00 spotka-
nie towarzyskie ”Bez tematu” przy kawie i cieście. Wcześniej 
podawany temat spotkania listopadowego ”Halloween - Stra-
szne historie w listopadowy wieczór”, został odwołany z powo-
du zagranicznego wyjazdu organizatorki. Przepraszamy za za-
kłócenia…  
 

  16 grudnia - Serdecznie zapraszamy wszystkich człon-
ków naszej organizacji jak również innych organizacji polonij-
nych wraz z rodzinami w niedzielę o godz. 17:00 do sali 
parafialnej przy ulicy Puistokatu 1 w Helsinkach na wspólne 
śpiewanie kolęd. Spodziewamy się również wizyty św. Mikoła-
ja, a wiec będą pewno i podarki dla grzecznych dzieci oraz 
tradycyjny świąteczny poczęstunek. Zachęcamy Panie i Panów 
do przyniesienia swoich własnych przysmaków na nasz wspól-
ny świąteczny stół!  
 

PRASÓWKA, 
CZYLI WIADOMOŚCI Z NASZYCH SPOTKAŃ 

 

  Pierwsze powakacyjne spotkanie było super. 16-go września 
spotkaliśmy się na pikniku w Luukki. Pogoda była jak na za-
mówienie. To chyba był ostatni tak ciepły i słoneczny dzień 
zanim jesień na dobre zawitała w Finlandii. Co tu dużo mówić, 
ma się te układy u „góry”. Były gry i zabawy i oczywiście na-
grody dla zwycięzców. Na piknik przybyła także delegacja am-
basady, kmdr por. Krzysztof Książek wraz z rodziną. Mam na-
dzieję, że w przyszłym roku znowu się spotkamy w tym sa-
mym miejscu, w jeszcze większym gronie i że przyjedzie też 
więcej dzieci.                                                             Alina 
 

POLONIA W TURKU 
 

  Powakacyjne spotkania oddziału ZP w Turku odbyły się, jak 
zwykle zaraz po mszy polskiej, w dniach 8-go września i 13-go 
października. Przy kawie i obficie przyniesionych wypiekach 
toczyły się ożywione rozmowy na różne bieżące tematy. Na-
stępna msza i spotkanie odbędzie się w sobotę 10-go listopa-
da o godz. 17:00.                                 Zdzisław Mackiewicz 

GWIAZDA LISTOPADOWEGO KONCERTU 
IRINA ZAHHARENKOWA 

  Irina Zahharenkova jest jednym z najwybitniejszych wyko-
nawców swojego pokolenia. Zdobyła pierwsze nagrody w ta-
kich międzynarodowych konkursach pianistycznych jak: w Lip-
sku Johann Sebastian Bach Competition (2006), we Włoszech 
w Konkurencji Alessandro Casagrande (2006), w Rumunii Kon-
kurs Georges Enesco (2005) i Hiszpanii Konkursu Premio Jaén 
(2004).  

  Zahharenkova urodziła się 23 lutego 1976 w Kaliningradzie. 
Jest pianistka i klawesynistką estońską, która obecnie mieszka 
w Finlandii. 

  Zahharenkova ukończyła Estońską Akademię Muzyczną pod 
okiem profesorów Lilian Semper i Maris Valk-Falk. Naukę kon-
tynuowała w Akademii Sibeliusa u profesora Hui-Ying Liu Ta-
waststjerna. Jest jedną z najbardziej nagradzanych młodych 
pianistów swojego pokolenia na świecie  

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH NA KONCERT. 

WSTĘP JEST BEZPŁATNY. 
Programy: 10 € / 5 €. 
 

ZAPROŚCIE RÓWNIEŻ SWOICH PRZYJACIÓŁ I ZNAJOMYCH. 
WSZYSTKICH MIŁO PRZYWITAMY! 

Zarząd   

W numerze: 
Str. 1.  Aktualności, 
Str. 2.  Walne Zebranie, lyhyesti suomeksi 
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  Joulujuhla on sunnuntaina 16.12.2012, klo. 17:00 
Pyhän Henrikin seurakuntasalissa, Puistokatu 1, Helsingissä. 
Kahvitarjoilu ja Joulupukin vierailu. Toivomme että jokainen 
tuo omatekoisia erikoisherkkuja meidän yhteisen juhlapöydän. 
Yhdistyksen hallitus toivottaa kaikki tervetulleiksi. 
 
  Yhdistyksen vuosikokous pidetään sunnuntaina 20.1. 
2013 klo 17:00 Pyhän Henrikin kirkon seurakuntasalissa, 
osoite: Puistokatu 1, Helsinki. Kokouksen ohjelma: 
∗ toimintakertomuksen hyväksyttäväksi esittäminen, 
∗ tilintarkastuskertomuksen käsittely, 
∗ tilinpäätöksen hyväksyttäväksi esittäminen, 
∗ yhdistyksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja halli-

tuksen jäsenten valinta vuodelle 2013, 
∗ tilintarkastajien valinta vuodelle 2013, 
∗ vahvistetaan vuoden 2013 jäsenmaksun suuruus, 
∗ muut asiat. 

Tervetuloa! Hallitus 

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia  

oraz Szczęśliwego Nowego Roku! 

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!  

Zarząd — hallitus 

 

 

 

 

 

 

 
ZAPRASZAMY NA WALNE ZEBRANIE 

 

  Walne zebranie ZP odbędzie się w niedzielę 20.01.2013 o 
godz. 17:00 w sali parafialnej św. Henryka przy ulicy Puisto-
katu 1 w Helsinkach. 
 

  Program Walnego Zebrania: 
∗ rozpatrzenie rocznego sprawozdania zarządu, 
∗ rozpatrzenie sprawozdania Komisji rewizyjnej, 
∗ zatwierdzenie bilansu za rok 2012, 
∗ wybory prezesa, wiceprezesa i członków zarządu na rok 

2013, 
∗ wybory komisji rewizyjnej na rok 2013, 
∗ ustalenie składek członkowskich na 2013 rok, 
∗ wolne wnioski. 

 

  Według § 6 Statutu Zjednoczenia Polskiego na Walnym Ze-
braniu powinno być obecnych co najmniej 1/3 zarejestrowa-
nych 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 prawo-
mocne niezależnie od ilości zebranych członków. Przypomina-
my, że prawo do głosowania maja aktualni członkowie Zjedno-
czenia, którzy opłacili składki za rok 2012 w terminie do dnia 
31.12.2012.                                                             Zarząd 
 

  Ważna informacja: Zarząd Zjednoczenia podjął decyzję o 
wydaniu jubileuszowego numeru czasopisma „Kontakt 95”. 
Jeżeli posiadacie jakieś materiały, które można by umieścić w 
takim wydaniu, proszę o przesyłanie ich na adres:  
Zjednoczenie Polskie w Helsingforsie,  
PL 279, 00121 HELSINKI, Finland 
 

albo na Email: zpolskie@polonia-finlandia.fi 
Czekamy na wasze pomysły i owocną współpracę. 
 
 

LYHYESTI SUOMEKSI 
 

  Pyhäinpäivä: Perinteen mukaisesti käymme viemässä sep-
peleet haudoille. Tapaamme Taivallahden tenniskentän puis-
tossa 4.11.20012 klo 12:00.  
 

  KONSERTTI Puolan Itsenäisyyspäivän kunniaksi  
Temppeliaukion kirkossa maanantaina 5. marraskuutta 
2012 klo 19:00. Vapaa pääsy, ohjelmat 10 € / 5 €. 
 

  Illan esiintyjä on virolainen pianisti ja cembalisti, Irina Zah-
harenkova joka asuu nykyisin Suomessa. Zahharenkova val-
mistui musiikin maisteriksi Viron musiikkiakatemiasta opettaji-
naan Lilian Semper ja Maris Valk-Falk. Hän jatkoi opintojaan 
Sibelius-Akatemiassa Hui-Ying Liu-Tawaststjernan johdolla. 
Hän on yksi oman sukupolvensa palkituimmista nuorista pia-
nisteista maailmassa.  
 

  Yhdistyksen seuraava kokous on sunnuntaina 18.11. 
2012  klo. 17:00,  seurakuntasalissa, Puistokadulla. 

ZJEDNOCZENIE POLSKIE w HELSINGFORSIE ZARZĄD: 

PL 279, 00121 HELSINKI prezes Michał Zieliński 
NORDEA:  FI13 1247 5000 0012 63 wiceprezes Bożena Valtonen 
E-mail: zpolskie@polonia-finlandia.fi sekretarz Jerzy Gogulski 

http://polonia-finlandia.fi/ skarbnik Krystyna Hyyryläinen 
 członek Alina Kluszewski 
 członek Katarzyna Lehtonen 
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