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Zjednoczenie Polskie w Helsin-
kach jest o 8 miesięcy starsze 
od państwa fińskiego. Założone 
zostało 3 kwietnia 1917 roku, 
wkrótce po obaleniu caratu, 
przez kilkutysięczna grupę pol-
skich oficerów i żołnierzy służą-
cych w armii carskiej oraz przez 
małe grono osób cywilnych 
pochodzenia polskiego. Do 
czasu otwarcia Poselstwa Rze-
czypospolitej w 1919 roku Zjed-
noczenie Polskie było jedyną 
oficjalną instytucją - urzędem 
reprezentującym interesy Pola-
ków na terenie Finlandii a legi-
tymacje Zjednoczenia pełniły 
rolę paszportów. Zjednoczenie 
Polskie zostało zarejestrowane 
w 1928 roku i ówczesny statut 
obowiązuje do dzisiaj. Celem 
stowarzyszenia jest „tworzenie 
i utrzymywanie łączności wśród 
Polaków osiadłych w Helsingfor-
sie i okolicach przez działalność 
narodową i kulturalną”.... (§ 2 
Statutu Zjednoczenia). 
Od chwili powstania ”Światpo-
lu”, Światowego Związku Pola-
ków z Zagranicy, Zjednoczenie 
nawiązało i utrzymywalo z nim 
sciśły kontakt. Działalność 
Zjednoczenia Polskiego została 
przerwana na krótko II wojną 
światową.  Po wojnie pracę 
w Zjednoczeniu podjęto na 
nowo. W roku 1976 odnowiony 
został kontakt z Ambasadą PRL 
w Helsinkach. Umożliwiło to 
nam między innymi dostęp do 
aktualnych osiagnięć polskiej 
kultury poprzez filmy, wydaw-
nictwa itp. Nawiązano ponow-
nie kontakt ze Stowarzyszeniem 
Wspólnota Polska w Warsza-
wie a także z Towarzystwem 
Przyjaźni Finlandia-Polska w 
Helsinkach. Zaopiekowano się 
polskimi grobami w Finlandii.
Działalność Zjednoczenia ma od 
początku charakter kulturalno-
towarzyski i wyraża się w kulty-
wowaniu polskich zwyczajów, 
obchodzeniu rocznic narodo-
wych i organizowaniu występów 
artystycznych. Od początku lat 
90-tych organizujemy koncerty 
z okazji Święta 3-Maja, a z okazji 
Święta 11 Listopada, w pięknym 
kościele w skale - Temppeliau-
kion Kirkko, koncerty Muzyki 

Polskiej w wykonaniu wybitnych 
młodych polskich artystów. Te 
tradycyjne już koncerty Muzyki 
Polskiej zyskały sobie uznanie 
i popularność w bardzo wyma-
gającym środowisku muzycz-
nym w Helsinkach i mają stałe 
miejsce w kalendarzu wydarzeń 
muzycznych. Szczególnie uro-
czyście obchodziliśmy w 1998 
roku 80-lecie Rzeczypospolitej 
Polskiej organizując Tydzień 
Muzyki Polskiej, cykl 7 koncer-
tów. 
Dużą atrakcją dla naszego 
środowiska są spotkania z 
wybitnymi Polakami. Gościliśmy 
m.in. reżysera Adama Hanusz-
kiewicza, rzeźbiarza Władysła-
wa Hasiora, pianistkę Halinę 
Czerny-Stefańską, ministra 
spraw zagranicznych Krzysztofa 
Skubiszewskiego i kompozy-
tora Georga de Godzińskiego. 
6 czerwca 1989 roku, akurat w 
dniu pamiętnych wyborów do 
sejmu, uroczyście witaliśmy w 
Finlandii Papieża Jana Pawła 

II. W październiku 1993 roku 
odbyło się spotkanie z przeby-
wającym w Finlandii prezyden-
tem RP Lechem Wałęsą.
W działalności związkowej, 
w której święta i uroczystości 
są nieodłącznym elementem, 
udział biorą również dzieci 
członków Zjednoczenia. 
Z początkiem lat 80-tych przy 
Zjednoczeniu zaczęła działać 
szkółka języka polskiego dla 
dzieci w wieku przedszkolnym, 
prowadzona z dużym zaanga-

żowaniem przez Siostry Urszu-
lanki. Na naukę uczęszczało 
tam zazwyczaj około 15-30 
dzieci, które swoimi występami 
uświetniały obchody Dnia Matki 
i tradycyjne imprezy choinko-
we.  Obecnie państwo fińskie 
prawnie gwarantuje obcokra-
jowcom możliwość nauki 
języka ojczystego –  polonijne 
dzieci  mogą uczyć się języka 
polskiego w kilku punktach 
szkolnych działających  w Hel-
sinkach i okolicy.  Ilość dzieci 
w szkółce polonijnej zmalała 
i w rezultacie jesienią 2002r. 
działalność szkółki zawieszono.  
Wiosną 2003r. przy Zjednocze-
niu powstał Klub Przedszkolaka 
dając najmłodszym możliwość 
kontaktu z językiem polskim.  
Dzieci polonijne przygotowują 
nasze tradycyjnie polonijne 
Jasełka, na które zawsze przy-
bywa gorąco oczekiwany  św. 
Mikołaj z workiem prezentów.  
Ilość dzieci przychodzących na 
spotkanie z Mikołajem dochodzi 

nawet do  80. Dzieci biorą także 
udział w wycieczkach i tradycyj-
nych piknikach.  Te polonijne 
sportowe pikniki w Pirttimäki 
są od lat 80-tych popularną 
formą naszej działalności. Odby-
wają się tam m.in. zawody dla 
dzieci i tradycyjne mecze piłki 
nożnej z reprezentacją polskiej 
ambasady, wieńczone spotka-
niami w saunie. Od lat 80-tych 
zaczęły działać sportowe kółka 
zainteresowań. Najaktywniejsza 
to sekcja tenisowa, w ramach 

której rozgrywano przez wiele 
lat mistrzostwa Polonii fińskiej. 
Jesienią 1995 powstała drużyna 
piłkarska Polonia – Helsinki, 
która zdobywa często medale 
w amatorskich mistrzostwach 
Finlandii. Przedstawiciele Zjed-
noczenia wielokrotnie uczest-
niczyli w letnich i zimowych 
igrzyskach polonijnych, organi-
zowanych w Polsce przez Stowa-
rzyszenie „Wspólnota Polska”, 
a także tenisowych mistrzo-
stwach Polonii w Sopocie zdo-
bywając tam wiele medali.
Polonijne pismo KONTAKT 
zaczęło ukazywać się w 1980 ro-
ku. Ostatnio wydajemy je tylko 
z okazji Jubileuszów Zjedno-
czenia, natomiast od 1999 roku 
utrzymujemy strony interneto-
we http://polonia-finlandia.fi/ 
oraz wydajemy gazetkę „Nasz 
Biuletyn”, która zastąpiła comie-
sięczne listy członkowskie. Od 
1999 roku zaczęto także  orga-
nizować jesienne Zloty Polonii 
Fińskiej. 
Obecnie na terenie całej Finlan-
dii mieszka około 2000 Polaków. 
Do Zjednoczenia należy około 
200 osób. Wiele osób mieszka 
daleko od Helsinek, siedziby 
naszego stowarzyszenia i nie 
może czynnie uczestniczyć w 
naszej działalności. Stąd pomysł, 
aby  założyć oddziały Zjed-
noczenia w innych ośrodkach 
i miastach Finlandii. Jesienią 
2002 roku rozpoczął działalność 
Oddział ZP w Turku skupiający 
Polaków z tamtych okolic.
Niesposób wymienić tutaj 
nazwiska tych wszystkich osób 
dzięki którym Zjednoczenie 
Polskie przetrwało i nadal 
kontynuuje swą działalność, 
ale należałoby chociaż wspo-
mnieć o szczególnie aktywnych 
rodzinach: Wnuków, Kosiorków 
i Bigosów, których członkowie 
przez kilka pokoleń stanowili 
trzon wielu imprez kulturalnych, 

pełniąc do dnia dzisiejszego 
także różne funkcje w zarządzie.
Zjednoczenie Polskie w Hel-
singforsie, które  obchodziło 
w 2002 roku swoje 85-lecie, 
jest jedną z najstarszych orga-
nizacji polonijnych w Europie 
i  prawdopodobnie najstarszym 
stowarzyszeniem cudzoziem-
ców w Finlandii. Od 1998 roku 
Zjednoczenie jest członkiem 
Europejskej Unii Wspólnot Polo-
nijnych a od roku 2002 człon-
kiem Rady Polonii Świata.
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Zjednoczenie Polskie w Helsinkach
KWIECIEŃ
- 10.04.2005. KOLONIA – godzina 

15.30 - Katedra Kolońska – Polonij-
na Msza św. Klub Polski „Korona” 
- Colonia oraz Polska Misja Katolic-
ka w Kolonii zapraszają do wzięcia 
udziału w polonijnej Mszy św. w 
intencji Rychezy, pierwszej korono-
wanej królowej Polski, żony Mieszka 
II-go. Celebrowana będzie uroczyście 
przez Biskupa Henryka Tomasika 
w asyście wielu polskich i niemiec-
kich księży. 

- 23.04.2005 r. - zostanie odsłonię-
ta tablica upamiętniająca wejście 
Polski do Unii Europejskiej. Uroczy-
stość odbędzie się w Kleve – mieście 
Ottona III, przyjaciela Bolesława 
Chrobrego i Św. Wojciecha, zostali 
na nią zaproszeni przedstawiciele 
Episkopatu Polski i Niemiec, konsu-
lowie Litwy, Czech, Francji i Włoch, 
przedstawiciele Bundestagu, Landu 
i władz lokalnych. Obecni będą naro-
dowi przedstawiciele z 12 państw 
NATO z miejscowości Kalkar. Tabli-
ca ta przedstawiać będzie spełnienie 
wizji Ottona III – Słowianie należą 
w pełni do Europy.

MAJ
- 6.05.2005 STUTTGART Koncert 

Rockowo-Bluesowy - PSSK
- 7.05.2005 KLEVE Obchody 60 rocz-

nicy zakończenia II Wojny Światowej 
na Brytyjskim Cmentarzu Wojennym 
w Kleve. W ramach uroczystości 
odbędzie się akademia z udziałem 
generalicji i wysokich rangą ofi-
cerów z 12 państw NATO. Miasto 
Kleve z wielkim zaangażowaniem 
pragnie ten dzień wspólnie przeżyć 
razem z naszą polską społecznością. 
(organizator ZPwN „Rodlo” - Kleve 
- kontakt Jacek Zolnierkiewicz - jazo-
l@tiscali.de)

- 8.05.2005 HANNOVER polonijny 
bal majowy - wybory Królowej Maja 
- konkurs z nagrodami - wspanialy 
bufet, doborowa orkiestra, inne nie-
spodzianki - Info: 0511-698360 lub 
0172-1554306

- 8.05.2005 HAMBURG 18 Uhr Haupt-
kirche St. Nikolai am Klosterstern 
Gedenkkonzert zum 60. Jahrestag 
der Befreiung A. Schönberg: Friede 
auf Erden A. Schönberg: Ein Über-
lebender aus Warschau F. Martin: 
Oratorium „In terra pax“

- 20.05.2005. godz. 17.30 STAD-
THAUS – ERFTSTADT (koło Kolo-
nii).  W dniu 20 maja o godz. 17.30 
w Stadthaus – Erftstadt Liblar otwar-
ta zostanie wystawa fotograficzna 
trzech polskich fotografów poświę-
cona Polsce. Wystawa będzie nosić 
nazwę „Eine kleine Ecke Europas”. 
Przygotował ją Klub Polski „Korona” 
– Colonia w ramach Roku Polsko 
- Niemieckiego. Zapraszamy serdecz-
nie do wzięcia udziału w otwarciu i 
zwiedzaniu wystawy. Wstęp wolny.

- 21.05.2005 RECKLINGHAUSEN 
ZPw RFN „Zgoda” - Polskie Radio 
Recklinghausen. Live Band!!  Cena 
biletu od osoby: 15,00 Euro / rezer-
wacja biletów: 0173-820 2753 lub 
0170-43 24 300

Obchody 80-lecia Zjednoczenia
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