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Kolonia. Okres przedświąteczny to na 
ogół okazja do rożnego rodzaju spotkań, 
ofi cjalnych i mniej ofi cjalnych, podsumo-
wujących mijający rok a także okazja do 

wspólnych rozmów i składania sobie wigi-
lijnych życzeń. Szczególnie dużo pracy ma 
wówczas Polski Konsulat w Kolonii. Tym 
razem już czternastego grudnia odbyło się 
spotkanie opłatkowe i wieczór kolęd w gro-

nie członków Komisji Wyborczych do Sej-
mu i Senatu oraz na urząd Prezydenta RP. 
Tego samego dnia przed południem pani 
Konsul Generalny, Elżbieta Sobotka miała 
zaszczyt wręczyć medale Komisji Edukacji 
Narodowej wybitnym naukowcom, którzy 
swoją aktywnością zawodową i pozazawo-

dową przyczyniają się do wzmacniania 
współpracy Polski i Niemiec w ramach 
szkolnictwa wyższego. Medalami odzna-
czeni zostali ze strony polskiej prof. dr. 

Werner Gornik, prof. dr. Albert Kotowski 
oraz prof. dr. Konrad Okulicz a ze strony 
niemieckiej prof. dr. dr. hc. Hans–Joachim 
Paff enholz. Uroczyste spotkanie z Polonią 
odbyło się z kolei w piątek, szesnastego 

grudnia. Do licznie przybyłych działaczy 
rożnych organizacji polonijnych pani kon-
sul Sobotka zwróciła się z życzeniami dal-
szej owocnej pracy i z podziękowaniem za 
dotychczasową. Niejako przy okazji odby-
ło się wręczenie nadanego przez Ministra 
Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Re-

presjonowanych 
medalu „Pro Me-
moria” za wybit-
ne zasługi w utr-
waleniu pamięci 
o ludziach i ich 
czynach w walce 
o niepodległość 
Polski podczas 
II wojny świato-
wej i po jej za-
kończeniu księ-
dzu prałatowi Ry-
szardowi Mro-
ziukowi. Jako pro-
boszcz Polskiej 
misji katolickiej w Dortmundzie przyczy-
nił się on walnie do zachowania tradycji 
opieki nad polskimi grobami w Niem-
czech. Jest również członkiem zarządu 
Chrześcijańskiego stowarzyszenia dla po-
pierania rozwoju polskiej kultury tradycji 
i języka w Niemczech, jednej z bardziej 
znaczących organizacji, obok Kongresu 
Polonii Niemieckiej oraz Związku Polaków 
„Zgoda“, działających w ramach Konwentu 
Polonii. Wzruszającym elementem piątko-
wego spotkania było wspólne dzielenie się 
opłatkiem a burze oklasków zebrał chór 
„Benedyktus“, który pod dyrekcją Bene-
dykta Frąckiewicza zaśpiewał całą wią-
zankę polskich kolęd. Na marginesie. Chór 
działający przy Polskiej misji katolickiej 
w Wuppertalu już od 16 lat uświetnia swo-
im śpiewaniem wiele uroczystości polonij-
nych i religijnych. Pożegnalny poczęstunek 
z nieodzownym bigosem dopełnił całości 
przedświątecznej uroczystości.

Giessen. Również świątecznie, a właściwie 
przedświątecznie, było w sobotę 17 grud-
nia w Giessen gdzie Polsko-niemieckie 
towarzystwo kulturalne w Hungen „DE-
PO2002“ oraz tamtejsza parafi a polska 
zorganizowały dla heskiej polonii wieczór 
literacko-muzyczny. W prawie dwugo-
dzinnym programie przygotowanym od 
strony muzycznej przez popularną niegdyś 
w Polsce piosenkarkę Elizę Grochowiecką 
i prowadzonym przez Bogdana Millera 
zaprezentowano polskie kolędy i pasto-
rałki przeplatane tekstami i wierszami 
o tematyce wigilijnej. Wzruszające wspól-
ne śpiewanie znanych kolęd, jak Wśród 
nocnej ciszy czy Lulajże Jezuniu wycisnęło 
łzy z niejednej pary polskich oczu. Jak po-
wiedział po spotkaniu, patron tej imprezy 
ksiądz proboszcz Bogusław Banach, było 
to ważne duchowo i estetycznie przeżycie 
dla licznie zebranych Polaków. 
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