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Miejsce spotkań
Polonii w Pekinie

Koncert kolęd
w Kościele św. Anny

Z roku na rok przybywa Polaków wybiraj¹cych Chiny na miejsce swego zamieszkania.

W niedzielê, 14.01.07 odby³ siê Koncert kolêd z ca³ego œwiata
w Koœciele œw. Anny w Monachium zorganizowany przez KG Monachium we wspó³pracy z Polsk¹ Misj¹ Katolick¹, który by³ podziêkowaniem KG dla partnerów niemieckich i polskich, wspó³pracuj¹cych z nami w minionym roku. Przyby³o du¿o goœci z krêgów niemieckich (m. in. przedstawiciele bawarskiej kancelarii
i urzêdów pañstwowych), ksiê¿a, konsulowie generalni innych
krajów akredytowani w Bawarii oraz goœcie z krêgów Polonii.

Kraj ten – ze względu na swój szybki
rozwój – przyciąga firmy i biznesmenów z całego świata. Mimo że Polonia
w Chinach jest zbyt liczna – po raz
pierwszy od czasu przedwojennej
obecności Polaków na chińskiej ziemi
– postanowiła się zorganizować. Polacy, którzy mieszkają w stolicy Chin,
zyskali pierwsze miejsce regularnych
spotkań. W Klubie Olimpijskim,

otwartym niedawno na
terenie Ambasady Polskiej w Pekinie, raz
w miesiącu będą się odbywały spotkania Polonii, a także osób, które
interesują się polską kulturą. Podczas spotkania
inaugurującego działalność Klubu Polonii odbył
się pokaz kultowego filmu „Miś”. Zorganizowano także kwestę na rzecz
małych podopiecznych
jednego z sierocińców
w prowincji Syczuan. Na terytorium
Chin na stałe mieszka około 500 Polaków, ponad 100 z nich w Pekinie.
W ciągu ostatnich 5 lat liczba Polaków
odwiedzających Chiny wzrosła dziesięciokrotnie. Przed drugą wojną
światową dużym skupiskiem Polonii
był położony na północy Chin Harbin.
W latach dwudziestych mieszkało
w nim ponad półtora tysiąca Polaków.

Polski chór parafialny
pod batutą Józefa Obuchowskiego, wzmocniony przez pięć głosów solistów z Bawarskiej Opery Narodowej (artystów polskich,
litewskich,
ukraińskich i niemieckich) wykonał ponad
20 kolęd z różnych
stron świata, w tym
znane kolędy polskie.
Utwory zaaranżowa-

Spotkanie w klubie
Stowarzyszenia Studentów
Polskich w Monachium
W dniu 18.01.07 w klubowym spotkaniu Stowarzyzsenia Studentów Polskich w Monachium uczestniczyli na zaproszenie członków Stowarzyszenia konsulowie KG Monachium A. Berdys, konsul ds. Polonii, G. Strzelecka, konsul ds. promocji i T. Zmiejko, konsul ds. gospodarczych. Konsulowie przedstawili działalność konsulatu, zachęcając studentów do współpracy i uczestnictwa we wspólnych projektach. Z kolei Stowarzyszenie
przedstawiło swoich członków i sympatyków, którzy opowiadali o planach
Stowarzyszenia na bliską i dalszą przyszłość, a także o problemach z jakim
spotykają się na co dzień w życiu studenckim (czesne) i życiu Stowaryzszenia (brak pomieszczeń, np. na bal karnawałowy).
Impreza w wynajmowanej piwnicy klubowej trwała do późnych godzin
(GS)
wieczornych.

Konsul Generalna El¿bieta Sobótka

Konsul ds. kultury i promocji
Gra¿yna Strzelecka

ne były w ciekawych układach na głosy męskie, żeńskie, chór kameralny
i partie solowe, zaśpiewano także
znaną kolędę amerykańską „White
Christmas” w wykonaniu trzech tenorów.
Koncert otworzył proboszcz ks. Stanisław Pławecki, wprowadzając publiczność w nastrój styczniowej „kolędy”. Za ubiegłoroczną współpracę
podziękowała zaproszonym gościom
Konsul Generalna Elżbieta Sobótka,
podkreślając symboliczne znaczenie
tego koncertu w Dniu Emigranta.
Koncert moderowała konsul ds. kultury i promocji Grażyna Strzelecka,
która przybliżyła publiczności polskie
tradycje związane z kolędowaniem.
Wspaniałą atmosferę zapewniło barokowe wnętrze kościoła św. Anny,
gdzie przez 20 lat odbywała się w niedzielne wieczory msa w jęz. polskim,
która obecnie została przeniesiona
do większego kościoła w dzielnicy
Giesing. z Relację z koncertu zamieszcza „Polonik Monachijski”
(www. polonikmonachijski. de) (GS)

