9 stycznia br. w Sali Ratuszowej 3 dzielnicy Wiednia odbył się Charytatywny Koncert
Noworoczny, którego organizatorem była Wspólnota Polskich Organizacji w Austrii Forum
Polonii. Publiczność powitała Prezes Forum Polonii Teresa Kopeć oraz Liliana Niesielska.
W koncercie udział wzięli zaproszeni goście: konsul generalny Andrzej Kaczorowski wraz z
Małżonką, konsul Kazimierz Fordon wraz z Małżonką, dyrektor Instytutu Polskiego w
Wiedniu Wojciech Więckowski wraz z Małżonką, z-ca dyrektora IP Bogdan Wrzochalski,
dyrektor SPK przy Ambasadzie RP w Wiedniu Hanna Kaczmarczyk wraz z gronem
pedagogicznym, proboszcz parafi Neusimmering Ks. Jan Soroka CR., przedstawiciele
środowisk austriackiej Polonii, nasi austriaccy przyjaciele.
W koncercie wystąpiło trio The ThreeX : Jacek Stolarczyk, Jacek Obstarczyk, Krzysztof
Kokoszewski. To młodzi, utalentowani artyści, laueraci międzynarodowych konkursów,
absolwenci renomowanego Uniwersytetu Muzycznego w Wiedniu, współpracujący z
największymi nazwiskami w branży muzycznej. Artyści wystąpili z programem
„ Mindbowing, który przeniósł naszych gości w najbardziej oddalone zakątki muzycznego
świata. Mindbowing to fuzja instrumentalnej wirtuozerii wzbogacona o swoisty żart
muzyczny. Ten fascynujący spektakl składający się z z autorskich aranżacji Jacka
Obstarczyka, wsparty pomysłami reszty zespołu, łączy dzieła Chopina, Brahmsa, Straussa,
Roty, Jacksona, Lennona, Pharrella i wielu innych, wykraczając poza standartowe ramy
poszczególnych stylów. Muzyczną niespodzianką tego wieczoru była znakomita Urszula
Rojek. Dziękujemy naszej wspaniałej publiczności, która zapełniła salę do ostatniego
miejsca, za liczny udział w koncercie oraz hojność.
Dochód z koncertu przeznaczony był na wsparcie budowy Domu Polskiego we Lwowie. Po
długoletnich staranich społeczność polska we Lwowie otrzymała prawa do nieruchomości, na
której powstaje Dom Polski - Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego we Lwowie.
Forum Polonii przyłączyło się do apelu Stowarzyszenia Wspólnota Polska : „ Zbudujmy
razem Dom dla naszych Rodaków we Lwowie”. Ta akcja, swym zasięgiem objmuje
środowiska Polonii w całym świecie. My również jako austriacka Polonia ofiarowaliśmy na
ten cel swoją cegiełkę a dochód z koncertu wyniósł 1100.00 Euro. Nie sztuką jest tylko brać
ale również trzeba dawać. Stowarzyszenie Wspólnota Polska od 25 lat wspiera finansowo
działalność naszej organizacji , wspiera Dni Polskie, działalność strukturalną Forum Polonii.
Dlatego włączyliśmy się w tą akcję a wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne
podziękowania.
Być może , niektórzy mogą zapytać dlaczego Lwów? Dlaczego wsparcie tej inicjatywy a nie
innej? Bo we Lwowie nie ma Polonii, tam są Polacy, których losy polskiej historii
spowodowały, że żyją w obcym kraju.
Historia Lwowa jest nierozerwalnie związana z dziejami Polski. Lwów był miastem przez
wiele lat pozostającym w granicach państwa polskiego. Miasto, do którego przylgnęło
określenie: Semper Fidelis(zawsze wierny). Związany z Polską silnym więzami kulturowymi,
gospodarczymi, politycznymi. Miasto, w którym nadal istnieje wiele miejsc, pamiątek, nazw
związanych z jego polską przeszłością. Lwów - do dziś traktowany w Polsce jako częściowo
„nasz”. Niewątpliwie jest jednym z najważniejszych miast w polskiej kulturze, w polskiej
tradycji.
Ziemowit Szczerski w artykule „Mój Lwów” pisze:
„.....Ale my, Polacy, Lwów czujemy nadal mocno. Lwów przypomina kogoś bliskiego,
kto niby umarł, ale nie do końca. Jego ciało nadal żyje, tyle że opanowała je inna
osobowość. Lwów ma przeszczepiony mózg. Bo te wszystkie ulice, domy, kamienice,
układy urbanistyczne – które, zamiast zapaść się głęboko pod ziemię i zniknąć z historii
(a tego by wymagał polski mit utraty Lwowa), najnormalniej sobie przecież obojętnie
stoją. Trwają. Lwów istnieje w najlepsze”.
Koncert poprzedziła miła uroczystość wręczenia Dyplomu Uznania za wieloletnią pracę
społeczną dla Polonii w Austrii dla Pani Elżbiety Akwa Asare.

Zarząd Forum Polonii składa serdeczne podziękowania naszym sponsorom: artystom,
którzy darmowo wystąpili a na koncert przyjechali specjalnie z Polski, burmistrzowi 3
dzielnicy Wiednia za darmowe udostępnienie sali, Prezesowi Honorowemu Forum Polonii
Andrzejowi Lechowi za sponsoring wina, Janowi Maanowi za przygotowanie materiałów
promocyjnych, Spółdzielni Roksana za ofiarowane słodycze, za pomoc organizacyjną :
Barbarze Kalczyńskiej z portalu Elipsa. at, Marii Buczak ze stowarzyszenia Takt, Katarzynie
Waniek ze stowarzyszenia XYZ, Solvicie Kalugina Bulka oraz salonowi Volkswagena za
udostępnienie pięknych dekoracji, które wprawiły naszych gości w cudowny klimat
świąteczno - noworoczny. Szczególne podziękowania dla Liliany Niesielskiej za pomoc przy
realizacji koncertu.
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