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NASZE SPOTKANIA….
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10–11. stycznia

 21-go grudnia „MIKOŁAJKI”

KARNAWAŁOWA WYCIECZKA

Zjednoczenie Polskie w Helsinkach zaprasza Rodziny wraz z
dziećmi na tradycyjne spotkanie z Mikołajem o godz. 17-tej
do sali parafialnej Katedry św. Henryka, Pyhän Henrikin aukio 1. W programie opłatek, kolędy i św. Mikołaj z prezentami
dla ”grzecznych” dzieci. Zapraszamy również na kawę i świąteczne wypieki, można przynieść swoje ciasta.
Spotkanie zaczynamy świątecznym kiermaszem książek.
Będzie można nabyć ciekawe książki z naszej biblioteki, dochód na działalność ZP.
ZAPRASZAMY!
Zarząd

GWIAZDA LISTOPADOWEGO KONCERTU

Jak co roku Zarząd organizuje tradycyjną karnawałową wycieczka do Tallinna - więcej wiadomości na naszych stronach internetowych.
Uwaga: zgłoszenia do 5.12. emailem:
poltravel.aga@kolumbus.fi lub telefonicznie: (09)-7244133 /

Agnieszka

POLONIA W TURKU

● 6. lipca, 3. sierpnia i 7. września – zaraz po polskiej
mszy, w sali parafialnej odbyły się spotkania polonijne. Na
spotkania, jak zawsze, przybyło sporo osób, były słodycze i
własne wypieki i panowała jak zwykle przyjemna i rodzinna
atmosfera.

MARTA KAROLINA CADER

Tradycyjny Koncert Muzyki Polskiej z okazji Święta Niepodległości RP zorganizowany przez zarząd Zjednoczenia Polskiego
w Helsinkach odbył się 27-go października w kościele Temppeliaukion kirkko. Wystąpiła młoda ale znana już dobrze, zarówno w Finlandii jak i w Polsce, Marta Karolina Cader i zachwyciła nas znakomitą interpretacją utworów Chopina. Z wdziękiem
i z młodzieńczą brawurą zagrała nie tylko utwory Fr. Chopina;
zagrała także Krakowiaka Fantastycznego J. I. Paderewskiego,
wielkiego Polaka, pianisty i kompozytora, pierwszego premiera
Polski po odzyskaniu Niepodległości w 1918 r. Na bis zagrała
etiudę rewolucyjną skomponowaną przez Fr. Chopina w Paryżu po otrzymaniu wiadomości, że w Polsce wybuchło Powstanie Listopadowe. Licznie zgromadzona publiczność gorącymi
oklaskami nagrodziła piękną pianistkę! Dziękujemy Marto!

● 5. października na spotkaniu w sali parafialnej członkowie
Zarządu, sekretarz Dorota Bracha i prezes Zdzisław Mackiewicz
powitali licznie zebranych i na wstępie złożyli życzenia rodzinie
państwu Żołędziowskim z okazji chrztu ich synka, Pawełka.
Powitano również konsula p. Piotra Chmiela, który przybył z
Helsinek w ramach dyżuru konsularnego. Pan konsul poinformował, że po spotkaniu może z zainteresowanymi odbyć rozmowy na interesujące ich problemy. Zgłosiła się duża liczba
chętnych.
● 2. listopada - Po mszy za zmarłych, na którą przybyła duża
liczba osób odbyło się w sali parafialnej spotkanie przy kawie.
Niestety uczestniczyło w nim tylko kilkanaście osób. Wyrażono
chęć zorganizowania Mikołajek po mszy 7. grudnia.
ZAPRASZAMY!
Zdzisław Mackiewicz
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Aktualności, Polonia w Turku
cd. Aktualności , Walne Zebranie
Rada Polonii Świata
Lyhyesti suomeksi

 15-go lutego 2015 Walne Zebranie ZP.

JESIENNY PIKNIK
14-go września spotkaliśmy się w Luukki na jesiennym pikniku. Było to nasze pierwsze powakacyjne spotkanie. było bardzo miło. Zebrało się nas całkiem sporo, było wesoło i gwarnie. Pogoda była świetna, grzybów w lesie było jeszcze całkiem sporo i niektórzy z nas poszli w las…. i wrócili z torbami
pełnymi grzybów!
Nasz Mistrz Grilla, Jurek B. stanął na wysokości zadania i
zaserwował nam tak świetną „wyżerkę” że na samo wspomnienie ślinka leci; były polskie kiełbaski, i to w dwóch rodzajach, specjalnie jeszcze przyprawione według recepty Mistrza,
były polskie dodatki (chrzan i musztarda), świetna sałatka …
itd. Oczywiście była kawa i herbata oraz różne ciasta, które co
niektórzy przynieśli.
Objedliśmy się ale nikt nie zapadł w drzemkę bo zaraz potem zaczęła się „zaciekła walka” o mistrzostwo w … właśnie?
jak to nazwać po polsku? w … podwórkowe kołki? Nie, takich
nazw nie można tłumaczyć – po fińsku to pihamölkky i niech
tak zostanie. Dzielnie i długo walczyliśmy o to mistrzostwo ale
w końcu wygrała Beata, koleżanka z PTOKA, która przyszła
gościnnie na piknik. Brawo Beata!

Informujemy już teraz, że Walne Zebranie, odbędzie się w niedzielę, 15-go lutego 2015 r. Wybory
nowego Zarządu odbędą się już według nowego statutu
ZP zatwierdzonego przez Patentti ja Rekisteri Hallitus /
Yhdistysasiat/
W programie:
- Rozpatrzenie rocznego sprawozdania Zarządu i sprawozdania Komisji Rewizyjnej o stanie rachunkowym i
majątkiem Stowarzyszenia w ciągu ubiegłego roku kalendarzowego oraz powzięcia odpowiednich decyzji.
- Zatwierdzenie bilansu za ubiegły rok kalendarzowy
- Wybory prezesa, wiceprezesa oraz trzech członków
zarządu i jednego zastępcy aż do następnego walnego
zebrania.
- Wybory komisji rewizyjnej na czas aż do następnego
Walnego Zebrania
- Ustalenie wysokości składki pobieranej rocznie od
członków Stowarzyszenia.
Znowelizowany Statut jest do wglądu na stronie
www.polonia-finlandia.fi
Zarząd

Rada Polonii Świata, rola i zadania.
(Konferencja „Polonia w 25 leciu”- Warszawa 10/11/2014r.)

Gości było więcej – zaproszeni przez prezesa przybyli; konsul
p. Piotr Chmiel (na zdjęciu z lewej) oraz wraz z rodzina, nasz
nowy attache wojskowy, pan pułkownik Grzegorz Jeleński,
który dziękując za zaproszenie wręczył prezesowi ZP Statuetkę
Wojska Polskiego. W rewanżu został obdarowany książką
Polonia w Finlandii.

Zabawa w te pihamölkky trwała tak długo, że potem już nikt
nie miał ochoty na bule (czy tez kule) ani na nic innego. Następny piknik będzie dopiero wiosną... Chyba żeby ktoś chciał
wybrać się na zimowe szaleństwo ? I wziąć udział w wyścigach na nartach tyłem ….oraz w konkursie na najpiękniejszego bałwana. Pamiętacie? Kiedyś były i takie „pikniki”.

Alicja

Zakończenie drugiej światowej wojny i nowa fala emigracji
Polaków do krajów wolnego świata ożywiły idee powstania
światowego Kongresu Polaków, jako wspólnoty zrzeszającej
organizacje krajowe. Przywódcy organizacji polonijnych zdawali sobie sprawę, że rozproszona w świecie, prawie 17 milionowa Polonia i Polacy z Zagranicy, mogą stanowić znaczącą
siłę dbającą o interesy Narodu Polskiego. Tak powstała koncepcja Rady Polonii Wolnego Świata.
Po prawie 45 latach sowieckiej dominacji, powstająca wolna
i demokratyczna Polska, znalazła Polonię zorganizowana i
świadomą swej siły. Zjednoczeni i pełni zrozumienia swej roli,
prężni, wpływowi i szanowani w krajach osiedlenia Polacy,
poprzez swoje lokalne wpływy tworzyli skuteczne ośrodki polskiego lobbingu. Zostało to podkreślone m.in. w propozycji
KPK do zmienianego w 2000 roku statutu Rady Polonii Świata,
w której Kongres zawsze odgrywał znaczącą rolę: „W wyniku
zakończenia II Wojny Światowej Naród Polski, jakkolwiek znajdujący się w obozie zwycięzców, popadł w nową niewolę, komunistyczną tym razem. Tysiące byłych żołnierzy Polskich Sił
Zbrojnych na Zachodzie i Armii Krajowej wybrały trudny los
emigranta politycznego. Powstała Emigracja ŻołnierskoPolityczna, którą z czasem Kraj zaczął nazywać Drugą Wielką
Emigracją. Ona to wraz z istniejącymi już stowarzyszeniami w
krajach osiedlenia się, stworzyła – okalającą cały wolny świat
– gęstą sieć organizacji polonijnych, które przyjęły ton Par
excellence patriotyczny. Walka o niepodległość Kraju stała się
hasłem naczelnym. A w obecnej chwili, mimo że już w pełni
niepodległy, Kraj w dalszym ciągu polega na mocnym i zdecydowanym głosie Polonii Świata i na jej wpływach na rządy w
krajach osiedlenia.
Rada Polonii Świata w swej pracy kieruje się ponadtysiącletnią tradycją Narodu Polskiego, wynikającą z kultury łacińskiej i
silnych związków z Kościołem. Jej niezmiennym zadaniem jest:
Służba Polonii Świata i Polsce.
To posłanie wynikające z troski o los Narodu Polskiego pozostaje dalej aktualne, w jakże innej sytuacji politycznej naszej

Ojczyzny. Widocznym wyrazem tego jest znaczące zaangażowanie organizacji polonijnych w działalność Rady Polonii Świata.
Geneza powstania RPŚ.
Koncepcja powołania Światowego Kongresu Polonii powstała w 1953 roku na jednym z zebrań Rady KPK w Toronto. Dr
Tadeusz Brzeziński, były konsul RP w Montrealu w latach 1938
do końca II wojny światowej, ojciec znanego i szeroko cenionego profesora Columbia University i byłego doradcy prezydenta Stanów Zjednoczonych Jimmy Cartera poruszył sprawę
utworzenia światowego Kongresu Polaków. Prezes Kongresu
Polonii Kanadyjskiej inż. Jaworski nawiązał kontakt z Kongresem Amerykańskim, z prezesem KPA (1944-68) Karolem Rozmarkiem. Rozmowy i wymiana listów pomiędzy KPK, KPA i
prezesem Światowej Federacji Stowarzyszenia Polskich Kombatantów inż. Jarosławem Żabą z Wlk. Brytanii i innymi znaczącymi organizacjami polonijnymi krystalizowały koncepcje
światowego Kongresu Polaków. W 1972 roku, Zarząd Główny
KPK pod przewodnictwem mec. Kazimierza Bielskiego ponowił
starania w nawiązywaniu kontaktów z organizacjami krajowymi Polonii na świecie, w celu uzgodnienia ogólnoświatowego
porozumienia organizacji polonijnych. Misję tą kontynuował w
1974 roku kolejny prezes KPK mec. Władysław Gertler, nawiązując bliższe kontakty z prezesem KPA mec. Alojzym Mazewskim. W rezultacie tych kontaktów w 1975 roku w listopadzie
w Waszyngtonie została zwołana Światowa Konferencja Polonii „Polonia 75”. Na konferencji wystąpiły reprezentacje 11
krajów w liczbie 56 delegatów. Jednogłośnie stwierdzono konieczność istnienia stałego światowego porozumienia Polonii.
Kongresowi Polonii Kanadyjskiej powierzono zorganizowanie w
1978 światowego zjazdu Polonii pod nazwa „Polonia 78Polonia Jutra”. Zdecydowano o powołaniu Komitetu Organizacyjnego Światowego Zjazdu Polonii Wolnego Świata.
W dniach 25-28 maja 1978 r. odbył się w Toronto I Światowy Zjazd Polonii Wolnego Świata. Uczestniczyło w nim 175
delegatów z 18 krajów, oraz organizacje o zasięgu światowym
jak SPK, ZHP, Stowarzyszenie Lotników, Światowa Federacja
Polek, koło b. Żołnierzy AK. Powołano do życia Radę Koordynacyjną Polonii Wolnego Świata. Przewodniczącym
prezydium został prezes KPK mec. W. Gertler. Biuro Rady miało swoja siedzibę w Toronto do 2002 roku. Przewodniczącymi
Rady byli kolejno przedstawiciele Kongresu Polonii Kanadyjskiej mec. Władysław Gertler 1979-80, Jan Kaszuba 1980-86,
inż. Stanisław Orłowski 1986-1994, mec. Marek Malicki 19942002. Do 2007 roku przewodniczącym Rady był mec. Les Kuczyński reprezentujący Kongres Polonii Amerykańskiej. Wraz z
Jego niespodziewaną śmiercią nastąpiło pewne osłabienie
aktywności Rady.
Nowy impuls do reaktywowania RPŚ pod koniec 2010 roku,
zrodził się w Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, organizacji kontynentalnej, skupiającej organizacje Polonii i Polaków w
Europie i na Wschodzie. W 2011 r. powołano Komitet organizacyjny Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy. Ostatni (III) taki
Zjazd miał miejsce w 2007 roku w Warszawie. Nowopowstały
Komitet postawił sobie za cel zwołanie IV Światowego Zjazdu
Polonii i Polaków z Zagranicy w 2012 roku. Zjazd odbył się we
wrześniu 2012 w Warszawie, i wśród wielu istotnych dla Polonii uchwal przyjęto wniosek o reaktywowaniu RPŚ i zwołaniu
Zjazdu RPŚ. Zjazd reaktywujący Radę Polonii Świata odbył się
w listopadzie 2013 w Pułtusku, z udziałem 65 delegatów z 32
krajów.
Rola i zadania Rady Polonii Świata.
Na przestrzeni 1978 - 2013 Rada była inicjatorem wielu wydarzeń w życiu Polonii. Kolejne spotkania Rady i Polonii w

1984 w Londynie, w 1992 roku połączone z I Zjazdem Polonii i
Polaków z Zagranicy w Krakowie, w 1995 r. w Lublinie pod
hasłem „Polskość niejedno ma imię”, w 1997 roku w Gdańsku
„Gdańsk 97-Okno na świat-wczoraj, dziś i jutro”,1998 w Budapeszcie „Opaszmy ziemskie kolisko”. Na zjeździe w Krakowie w
1992 roku Rada Koordynacyjna zmieniła nazwę na Radę Polonii Świata. Rada była aktywnie włączona w zorganizowanie
w październiku 1990 roku w Rzymie przez Stowarzyszenie
„Wspólnota Polska” Konferencji Kraj-Emigracja, spotkania
przedstawicieli Polaków ze Wschodu, z Zachodu i z Kraju z
udziałem przedstawicieli polonijnego Duchowieństwa. Połączone z prywatna audiencją u Ojca Świętego Jana Pawła II spotkanie, stało się symbolem połączenia Polonii i Polaków ze
Wschodu z Rodakami w Kraju po przemianach 1989r.
Rada była też inicjatorem kolejnych zjazdów Polonii i Polaków z Zagranicy. I Zjazd w 1992 roku w Krakowie, II Zjazd w
2001r. (Warszawa-Kraków-Pułtusk-Częstochowa), III Zjazd w
2007 roku w Warszawie i ostatni IV Zjazd w 2012 roku w Warszawie.
RPŚ odegrała ogromna rolę w koordynacji pomocy dla Polski
poprzez kanały kościelne, w latach przynależności Polski do
bloku sowieckiego. Była to też pomoc w okresach klęsk żywiołowych, ( powodzie), pomoc polskiej opozycji, oraz już po
1989 roku, lobbing o włączenie Polski do NATO oraz pomoc
gospodarcza dla Polski, negocjacje polskich długów. Jest to w
dalszym ciągu napływająca pomoc bezpośrednio od organizacji polonijnych. Była to pomoc materialna i moralna. Przemiany w Polsce po 1989 wpłynęły na inne postrzeganie roli RPŚ.
Nastąpił okres poszukiwania nowej roli RPŚ w zmienionych
politycznych warunkach. Ogólnie cele i zadania RPŚ pozostały
w swej istocie niezmienione, choć może zmieniły się priorytety.
Organizacyjnie, każdy kraj członkowski Rady jest reprezentowany przez 2 delegatów, z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych reprezentowanych przez 12 delegatów, Kanady 5 i Niemiec 3. Ponadto po 2 delegatów mają organizacje o zasięgu
światowym, jak SPK, ZHP, Światowa Federacja Polek, USOPAL, EUWP. Prezydium Rady liczy 12 osób z przewodniczącym
i dwoma wiceprzewodniczącymi.
RPŚ jest porozumieniem organizacji polonijnych na
świecie, zjednoczonych w swoich celach i zadaniach,
wynikających z szeroko rozumianego interesu Narodu
Polskiego.
Jej cele, niezależnie od zmienionej sytuacji politycznej w
Polsce pozostają podobne i obejmują:
∗ koordynację współpracy organizacji członkowskich Rady
oraz integrację środowisk Polonii i Polaków na całym świecie a także pomoc mniejszym skupiskom polonijnym,
∗ propagowanie i obronę dobrego imienia Polski i Polaków,
∗ występowanie w imieniu zrzeszonej Polonii i reprezentacja
wobec władz RP,
∗ promowanie spraw polskich i polonijnych na arenie międzynarodowej,
∗ promowanie spraw polskich mniejszości narodowych i
obrona ich interesów,
∗ zachowanie polskiego dziedzictwa i kultury,
∗ promowanie i zachowanie języka polskiego w krajach osiedlenia.
Szczególne miejsce, zwłaszcza w obecnej sytuacji politycznej na świecie zajmuje zagadnienie - propagowanie i obrona dobrego imienia Polski i Polaków.
Ta szczególna rola Polonii w tym zakresie, wynika z możliwości oddziaływania i obrony interesów Polski i Polaków poprzez kontakty i pozycje w krajach osiedlenia.
Zjednoczona Polonia może być istotnym elementem
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polskiej polityki międzynarodowej i polskiej polityki
wizerunkowej.
Polonia we współpracy z polskimi placówkami dyplomatycznymi, z polskimi instytucjami jak choćby Instytut Pamięci Narodowej, może zrobić i robi dużo w kształtowaniu właściwego
wizerunku Polski i Polaków, poprzez:
∗ propagowanie osiągnięć Polski i Polaków,
∗ odkłamywanie historii narodu polskiego, zapobieganie fałszerstwom,
∗ obronę dobrego imienia Polaków i Polski.
W obecnej kadencji Rady rozpoczęto proces powoływania
Komisji Obrony Dobrego Imienia Polski i Polaków w wielu krajach członkowskich Rady, korzystając z doświadczeń Kongresu
Polonii Kanadyjskiej. (Polecam www.kpk-toronto.org).
Potrzebne jest podejście systemowe do zagadnień Obrony,
obejmujące szeroko rozumiane media, publikacje, system edukacji i przemysł rozrywki w poszczególnych krajach.
Potrzebna jest stymulowana przez władze RP, właściwa, zgodna z polską Racją Stanu polityka historyczna, której celem jest budowanie wśród Polaków pamięci historycznej, będącej podstawą wychowania i
kształtowania patriotycznych postaw społeczeństwa.

poltravel.aga@kolumbus.fi tai puhelimitse 09–7244133 /

Agnieszka
TERVETULOA JUHLIMAAN!!!

 15.02.2015 sunnuntaina klo 17:00 pidetään Yh-

distyksen vuosikokous Pyhän Henrikin kirkon seurakuntasalissa, osoite, Pyhän Henrikin aukio 1.

Tervetuloa!

Hallitus

Joulu vanha, ikuinen, aina yhtä kultainen.
Kaunis, herkkä, hempeä, pyhä, lämmin, lempeä.
Joulunajan odotusta, hyvän joulun toivotusta
ja Hyvää Uutta Vuotta!!!

Naszym nadrzędnym celem jest Pomyślność Polski i Polaków. Chcemy, aby Polska była krajem rozwijającym się i
szanowanym na całym świecie.
Współpracujemy ze wszystkimi, którzy podzielają naszą wizję i cele nakreślone przez Zjazdy Rady Polonii Świata, przez
Polonię i Polaków z Zagranicy.

Przewodniczący Rady Polonii Świata mgr. inż. Jan Cytowski
Toronto, październik 2014 r.

Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy
Dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory
Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich
Dzień, który już każdy z nas zna od kołyski

LYHYESTI SUOMEKSI

 21. joulukuuta - Joulujuhla

Kutsuumme kaikki lapsiperheet perinteisen tapaamisen Joulupukin kanssa sunnuntaina klo 17:00 seurakuntasalissa Pyhän Henrikkin tuomiokirkossa. Ohjelmassa joululauluja, Joulupukki joka jakaa lahjoja kilteille
lapsille, kahvia ja joulun leivonnaisia (voit tuoda myös
omia joulun herkkuja). Aluksi on kirjamyyjäiset.

Lämpimästi tervetuloa!

Niebo ziemi, niebu ziemia
Wszyscy wszystkim ślą życzenia
Drzewa ptakom, ptaki drzewom
Tchnienie wiatru płatkom śniegu
Jest taki dzień, tylko jeden raz do roku
Dzień, zwykły dzień, który liczy się od zmroku
Jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem
Dzień, piękny dzień, dziś nam rok go składa w darze

 10–11.01.2015

Niebo ziemi, niebu ziemia
Wszyscy wszystkim ślą życzenia
A gdy wszyscy usną wreszcie
Noc igliwia zapach niesie

POLONIAN KARNEVAALIRISTEILY TALLINNAAN !!!
M/S BALTIC QUEEN. Lisä tietoja löydät meidän Internet
sivuilta: www.polonia-finlandia.fi
Zjednoczenie Polskie w Helsingforsie r.y. avustaa 10 €
henkilöitä jotka ovat yhdistyksen jäseniä.
Ilmoittautumiset sähköpostitse viimeistään 5.12.2014:

Wesołych Świąt oraz Szczęśliwego Nowego Roku
wszystkim członkom i sympatykom życzy
zarząd Zjednoczenia Polskiego

ZJEDNOCZENIE POLSKIE w HELSINKACH
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
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Michał Zieliński
Katarzyna Lehtonen
Jerzy GogulskI
Ewa Rajatammi
Henryk Kaczmarek

