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Polacy, Polacy, jesteœmy wszêdzie
na œwiecie. I jesteœmy te¿ w Pekinie.
Wprawdzie jest nas garstka w porów-
naniu np. do Chicago albo Londynu
ale zawsze.
Jest nas oko³o 130 osób nie licz¹c pra-
cowników Ambasady.
Niektórzy mieszkaj¹ tu od 20 lat nie-
którzy od 2 miesiêcy. Staramy siê
wszelkimi œrodkami trafiaæ do ludzi,
którzy przyje¿d¿aja do Pekiniu aby tu
¿yæ i pracowaæ. Czasem spotkamy ko-
goœ na ulicy kto mówi po polsku, cza-
sem poczt¹ pantoflow¹ dowiadujemy
siê o Polakach pracuj¹cych tutaj, og³a-
szamy siê w tutejszych magazynach
dla obcokracjowców, goœcimy na stro-
nie internetowej Zyszka Kosteckiego
www.polonia.org ja piszê bloga o ¿y-
ciu swoim i zwyczajach Chiñczyków
pod adresem www.beijing.blog.pocz-
ta.onet.pl
Trafiamy tu ró¿nie, jedni po studiach
sinologicznych zostaj¹ tu wi¹zaæ
z Chinami swoj¹ karierê zawodow¹
i ¿ycie rodzinne, s¹ osoby, które przy-
jecha³y „za mê¿em” niekoniecznie
chiñskim – s¹ rodziny mieszane pol-
sko-niemieckie, fiñskie duñskie, ir-
landzkie, angielskie itd.) no i oczywi-
œcie studenci.
Insipratork¹ i za³o¿ycielk¹ naszego
nieformalnego stowarzyszenia jest Re-
nata i jej siostra Iwona. Renata jest
po sinologii, œwietnie zna chiñski
a przez to ¿e mieszka tu ju¿ 20 lat do-
brze pozna³a kulturê i obyczaje Chiñ-
czyków. Renata zawsze s³u¿y dobr¹
rad¹ i pomoc¹, jest niezwykle opera-
tywn¹ osob¹ i ma tysi¹ce pomys³ów,
podobnie jak jej siostra Iwona, która
10 lat temu przyjecha³a do siostry
na wakacje. Wakacje siê skoñczy³y
a Iwona znalaz³a pracê i zosta³a.
Wspieramy siê wzajemnie i zawsze
z otwartymi ramionami przyjmujemy
nowych ludzi w naszym polonijnym
œrodowisku, staraj¹c siê pomóc
w adaptacji, zrozumieniu odrêbnej
kultury, czasem w znalezieniu pracy.
Ja sama przesz³am przez to 7 lat temu,
kiedy z polskiej rzeczywistoœci zosta-
³am przeniesiona na chiñski grunt.
Ka¿da zmiana (miejsca pracy, domu)
jest wyzwaniem, ale przeprowadzka
do Chin, gdzie cz³owiek czuje siê an-

lafabet¹ bo nie wie co jest napisane
w chiñskich krzaczkach (tylko niewie-
le miejsc ma t³umaczenie angielskie).

I wtedy pomoc kogoœ kto mieszka tu
d³u¿ej i wie jakie panuj¹ zwyczaje
bardzo siê przydaje choæby porady
gdzie kupiæ chleb, który przypomina³-
by polski, nies³odzon¹ kie³basê (bo
chiñczycy czêsto s³odz¹ wêdliny) s¹
bardzo cenne. Piewrsze dni, tygodnie
to okres euforii, wszystko jest nowe,
do odkrycia, ale potem przychodzi
etap odrzucenia, têsknoty, ma siê
ochotê rzuciæ wszytko i wsiaœæ do sa-
molotu, zostawiæ za sob¹ wszêdzie
morze czarnow³osych, skoœnookich
g³ów. Mimo, ¿e uczysz siê chiñskiego,
nikt ciê nie rozumie (ach, te tony...).
Albo jest siê ci¹gle samym, bo m¹¿
pracuje, albo w pracy nie mo¿na siê
dogadaæ z chiñczykami i zwykle to, co
powinno zaj¹æ godzinê, zajmuje ca³y
dzieñ, w akademiku nie ma chwili
smamotnoœci i spokoju.
Spotykamy siê co jakiœ czas w jednej
z licznych tutaj restauracji. Spotyka-
my siê, poznajemy nowych ludzi, ¿e-
gnamy tych, którzy wyje¿d¿aj¹, pod-

trzymujemy siê na duchu, mo-
¿emy sobie po polsku pona-
rzekaæ, wymieniamy siê infor-
macjami.
Ale nie spotykamy siê tylko
towarzysko.

Co roku organizujemy
Miko³ajki, przychodzi
Miko³aj i przynosi pre-
zenty dla naszych
dzieci. Ale nie zapo-
minamy te¿ o dzie-
ciach, które maj¹

mniej szczeœcia. Orga-
nizujemy zbiórki
odzie¿y, zabawek,
przyborów do pisania,
dla chiñskich domów
dziecka i dla dzieci
chiñskich pracowni-

ków migracyjnych, które nie
maj¹ prawa do nauki.
Oraganizujemy te¿ spotkania
œwi¹teczne w Ambasadzie,
które to z kolei s¹ okazj¹
do zbiórki pieniêdzy na ró¿ne cele np.
zbiórka pieniêdzy na wyjazd na zimo-
wiska w jednym z domów dziecka
w Polsce czy zbiórka pieniêdzy dla
ofiar Tsuani w Sri Lance. Sponsorem
naszych dzia³añ w du¿ej mierze jest
nasza rodaczka, Karolina, która prze-
kazuje na ten cel przepiêkn¹ porcela-
nê ze swojej fabryki.
Jak wszêdzie na œwiecie wiara pomaga
przetrwaæ trudne chwile zw³aszcza Po-
lakom mieszkaj¹cym za granic¹. I my
mamy tu naszego duszpasterza, ksiê-
dza Micha³a, który prowadzi msze
œwiête co niedziela o godz. 10.00 na te-
renie Ambasady. To oprócz modlitwy,
tak¿e okazja do spotkania z innymi ro-
dakami przy kawa³ku ciasta i kawie.
Poprzez maile informujemy siê i po-
magamy sobie wzajemnie np. jeœli

ktoœ potrzebuje informacji na te-
mat przepisów prawnych dla kobiet
w ci¹¿y czy przewiezienia mienia
do Polski albo jeœli s¹ poszukiwani
pracownicy. Zawsze mo¿na liczyæ
na poradê i pomoc ze strony na-
szych rodaków.
Nied³ugo ruszy w Ambasadzie
klub, pomys³ naszego konsula,
gdzie bêdziemy mogli wspólnie, raz
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w miesi¹cu ogl¹daæ polskie filmy
i spotykaæ siê przy kawie.
Przy Ambasadze dzia³a te¿ polska
szko³a, do której uczeszcza kilkana-
œcioro dzieci.
Tak to jest, ¿e ludzie, z którymi za-
przyjaŸniamy siê przez ich okres po-
bytu tutaj ruszaj¹ dalej do innego kra-
ju albo wracaj¹ do Polski i z ¿alem ich
¿egnamy, ale te¿ zawsze o nich pamiê-
tamy. I z drugiej strony z radoœci¹ wi-
tamy tych, którzy siê tu osiedlaj¹, po-
wiêkszaj¹c nasz¹ spo³ecznoœæ polsk¹.
Bo Pekin jaki by nie by³, jest miej-
scem, które wci¹ga i nie znam nikogo
kto nie ¿a³owa³by wyjazdu st¹d a nie-
którzy wracaj¹ znowu. A my ju¿ tu je-
steœmy i czekamy na Was!

Bogusia Glogowska


