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Northern California News:  
By: Edmund Lewandowski,  
www.PoloniaSF.org          PoloniaSFO@yahoo.com 

Dzwoń do Polski     1 cent za minutę  
z każdego telefonu,   teraz, dzisiaj 

 

Informacja na www.PoloniaSF.org   

Kliknij na kartę telefoniczną w lewym górnym rogu strony  

 

POLAM FEDERAL CREDIT UNION 
(The place your business should be at) 

770 Marshall St. 
Redwood City CA 94063 

Tel. (650) 367 – 8940 
www.polamfcu.com 

Are you tired of high costs coupled with poor service? 

Then try Polam FCU and enjoy old-fashioned 

attention to your needs 
 

We offer: 
 High Interest on Saving Accounts, Checking, IRA’s, Time 
Certificates and all other FEDERALLY INSURED Deposits 
 No Fee Home Banking by Telephone (free 800 number) 

 No Fee Internet banking with full Bill Payer capacity 
 Cards: VISA credit; ATM - VISA debit 

 Loans: Personal and business: Home (Purchase, Refinance, 
Construction, Improvements, etc.), Cars, Trucks, etc. 

 

Conveniently located Branches: 
 Concord California Tel.: (925) 609 - 8500 

 San Francisco Tel.: (415) 752 – 7760 
 Sacramento Tel.: (916) 727 - 0730 

 New Britain Ct Tel.: (860) 232 – 0200 
polam@polamfcu.com 

Hrs: Mo – Thurs.: 9 AM – 4 PM; Fri. - 6PM; Sat.- 1PM; 

 

Distribution of the News of Polonia  

In Northern California is through the generosity of  

Dr. Marie Lewandowski 

Dec. 27, Sat, San Jose 5:30 p.m. - Evening of Christmas Carols after the Holy Mass 

WIECZÓR KOLÊD Serdecznie zapraszamy wszystkich na Wieczór Kolęd w sobote, 27 

grudnia, w sali parafialnej, bezpośrednio po Mszy św. o 5:30 PM. St. Brother Albert 

Church, San Jose, 10250 Clayton Road More information: 1-408-251-8490 or 

www.saintalbert.us  

Dec 31, Wed, San Francisco 7 p.m. - 2:00 a.m. New Year’s Eve Party - Sylwester !!!! 

Polish Parish Council cordially invites all Polish Americans to celebrate coming of the 

New Year. Parish Hall, 240 Fell Street Tickets $60.00 per person ($70 at the door). 

Included: Hot Dinner, Cold Buffet, Champagne, Wine, Music, Nice Atmosphere in a 

nicely decorated hall. Open cash bar. Music by D.J. - World standards, New trends, some 

Polish dance music TICKETS ADVANCE SALE ONLY - SPACE LIMITED !!! 

PLEASE DO NOT WAIT Information and tickets: Karol Piestrzynski 1-415-519-5756 or 

Rev. Tadeusz Winnicki  1-415-252-5799. Proceeds from this event are for the parish 

community affairs. 

Dec 31, Wed, Union City 7 p.m. - 2 a.m. New Year’s Eve Party - SYLWESTER!!! 

Tickets $30 per person (advance sale only, space limited !!!), please purchase right after 

Sunday Mass in the cafeteria from Ela Pajerski, or by phone 1-650-349-3630; As every 

year, a good time is guaranteed. Cash bar with excellent appetizers and drinks. Kitchen 

serving delicious home made Polish dishes. Wszystkich serdecznie zapraszamy. 

Gwarantowana dobra zabawa!!!   3880 Smith St., Union City, CA 94587  

Dec 31, Wed, San Jose 8 p.m. - 2 a.m. New Years Eve Party - SYLWESTER!!! Music 

by DJ John D. Posey. Tickets: $50 per person, reservations: Space is limited. 

Reservations: Urszula Sobczyk 1-408-227-7346 (after 6 p.m.), Anna Wnorowska 1-408-

390-1884 and Anna Pisański  1-408-226-8502. Please mail your payment for tickets to 

the Parish Office (along with a list of persons attending) before December 21. After that 

date the tickets are $70 per person. Please contact organizers for avaliability. NO 

TICKET SALE AT THE DOOR. Parish Hall of the St. Brother Albert Church, San Jose, 

10250 Clayton Road More information: 1-408-251-8490 or http://www.saintalbert.us  

Jan, 9, Fri, San Jose 7:30 p.m. HOLY MASS FOR THE INTENTION OF HEALING 

(in Polish) God, who is fully present in the Eucharist, wants to heal a person from his 

afflictions -- both of his body and of his soul. All are invited. St. Brother Albert Church, 

San Jose, 10250 Clayton Road More information: http://www.saintalbert.us/index_e.html 

or 1-408-251-8490  

Jan 10, Sat, Martinez 7 p.m. - Bay Of Poetry - our local Polish poets will present their 

works and interpret other poetry and songs Serdecznie zapraszamy na nią wszystkich 

zainteresowanych poznawaniem i rozpowszechnianiem kultury i sztuki w środowisku 

polonijnym San Francisco Bay Area. Cały dochód z koncertu przeznaczony będzie na 

pomoc dla polskich harcerzy w Kazachstanie. 909 Mellus St., Martinez, CA. Bilety w 

cenie $10 mozna rezerwować kontaktujac się z Iwona Urbaniak, telefonicznie 1-925-685-

6035 lub przez email: iwonka2001@yahoo.com More information:  

http://www.zatokapoezji.com/    http://poloniasf.org/polish/images/Zatoka_Poezji_2_.pdf  

13 Grudnia     Druh Ryszard  
 

   Nie, tym razem nie przerwano nadawania programów telewizyjnych, na ulicach nie 

pojawiły się czołgi. Pamięć jednak o tamtych chwilach sprzed dwudziestu kilu lat, nadal 

w wielu z nas żyje. 

   Kiedy większość zamieszkałych w okolicach San Francisko Polaków, przeciarała         

w sobotni poranek zaspane jesienną aurą oczy, grupa organizatorów naszej tradycyjnej 

Wigilii Polonijnej kończyła przygotowywanie potraw. Słychać było rytmiczne ruchy 

robotów kuchennych, czuć w powietrzu troskę, czy na pewno wszystkiego wystarczy.  

   Wczesnym popołudniem kolumna samochodów wraz z cenną i smaczną zawartością, 

wyruszyła do wynajętej przez mjr. Zdzisława Jarkiewicza sali w osiedlu Rossmoor, gdzie 

zaczęło się odgrzewanie jedzenia, dekorowanie stołów, ostatnie poprawki w planach. 

   Harcerska młodzież występująca tym razem w roli kelnerów chętnie przyjęła na siebie 

zadanie ustawiania talerzy, sztućców, świeczek, przyjemności kolejnego spotkania z sobą. 

Wśród nich hufcowy – Phm Patryk Grobelny, nieco starsza rówieśniczka, nauczycielka           

z polskiej szkoły – Marzena Urbaniak oraz fantastyczna grupa Kaś, Patryków, Robertów, 

Karin, Beat, Natali, Anit, Nicole, Paulin, Marcinów i  wielu innych. 

   Podharcmistrzyni Iwona Urbaniak dziarsko dowodziła kuchnią, zaś druhna Irena 

Grobelna bacznie pilnowała przygotowanej na 250 osób sali.  

   Całą Wieczerzę Wigilijną przygotowali wspólnie: Polish Pastoral Center z Martinez, 

Szkoła Języka Polskiego im. Jana Pawła II z Walnut Creek, Ośrodek ZHP z Martinez, 

East Bay Polish American Association, koło nr. 49 Stowarzyszenia Polskich 

Kombatantów z San Francisko, Koło Byłych Żolnierzy AK oraz Fundacja Jana Pawła II. 

   Przed godziną rozpoczęcia, czyli piątą po południu sala wypełniona była już 

biegającymi aniołkami, dziećmi w strojach ludowych, ich rodzicami, Polonią. 

   Prezeska Szkoły – Phm Ela Łukaszewicz, przywitała wszystkich zebranych. Po niej 

kapłańskiego błogosławieństwa udzielił ksiądz Bogdan Michalski zaś Diakon Witold 

Cichoń przeczytał fragment z Bibli mówiący o narodzeniu Jezusa. Dźwięk łamanych 

opłatków i życzeń rozpoczął ten niesamowity wieczór. Długo skosztowywano 

przygotowanych specjałów, pierogów, ryb, tradycyjnego barszczu. Nic nie było w stanie 

oderwać uwagi biesiadników od talerzy; no, może prawie nic. Zrobił to dzwięk i śpiew  

kolędy w wykonaniu Dalyte Kodzis, zrobiły to, dzieci. Na scenie znalazł się żłobek, w 

postaciach uczniów ukrył się Józef, Maryja, trzej królowie, mnóstwo aniołków… Jasełka. 

Wspaniałe przeżycie i dla występujących najmłodszych i całej widowni. Wspaniała 

satysfakcja dla druhny Eli, która wespół z Danusią Pokalską – robiącą oprócz tego 

mnóstwo innych rzeczy – wspólnie je przygotowały. Przygotowały dodajmy, jak zwykle 

– wspaniale. Ona też czuwała nad całością artystyczną i sprawnym przebiegiem. 

   Nie był to jednak koniec. Furorę zrobiły przedszkolaki tańczące każdy po swojemu – 

“Jagódki” oraz młodzież, która pokazała nam cały wachlarz tańców ludowych. Powstały 

z inicjatywy Doroty Viechorek, a prowadzony przez Magdę Leszowską, przy szkole 

zespół taneczny pięknie się wszystkim zaprezentował. Równie pięknie tańczyli gościnnie, 

niezawodni – “Łowiczanie”. Wspaniły i niezapomniany to był koncert.  

   Podczas tejże wieczerzy nie zapomnieliśmy o tych Polakach, których z nami nie było. 

Hufcowy hufca “Kraków”, w przemawiający sposób zwrócił się do uczestników o 

przyłączenie do naszej akcji pomocy Polskiemu Harcerstwu w Kazachstanie. 

Zapowiedział też, mający się odbyć 10 stycznia w Martinez benefit na ich cel – wieczór 

muzyki, poezji i grafiki, przygotowany przez Macieja Danka, zatytuowany “Zatoka 

Poezji”, w którym to wystąpi wielu miejscowych artystów. Do wyłożonej harcerskiej 

czapki zebraliśmy kilkaset dolarów. Część z nich poprzez Phm Adama Babicza dotarła do 

nas z dalekiej Anglii. 

   Po tej ogromnej dozie artystycznych przeżyć na salę wjechały przyniesione przez 

rodziców ciasta. Było ich tak wiele, że ich ilość przerosła wszelkie oczekiwania. 

Delektowano się nimi w chwilowej ciszy.  Ciszę tę, przerwało przybycie na salę 

prawdziwego Świętego Mikołaja (bliskiego znajomego Krzysztofa Małaszewskiego), 

wraz z elfami, które zaś spokrewnione są z Kasią Janikowską i Iwoną Gliński. Prezenty 

miał dla wszystkich. Dla tych grzecznych i dla tych pozostałych, też. Od czasu do czasu 

pytał o paciorek, o dobre uczynki. Rozdał kilka kopert od Polskiej Parafii dla diakona 

Jezuity, księdza misjonarza, Szkoły Polskiej i ZHP. 

   Zadowolone dzieci i rodzice rozchodzili się po kilku godzinach do domów                    

w spowodowanym przez wielu wspaniałych społeczników nastroju. Wielu osobom trzeba 

by podziękować. Wiele osób przyczyniło się do tego wiglijnego cudu; Basia Szlachta 

jedna z głównych organizatorek tego przedsięwzięcia, Bogusia Cudny od wczesnych 

godzin planująca rozstawienie sali, Joanna Michta jak zwykle pracująca jak mrówka             

w kuchni, Mira Laskowska służąca swoją pomocą kiedykolwiek tylko trzeba, Mirek 

Winkel przygotowujący napoje, brat Jezuita który chciał z nami spędzić ten wieczór, 

“Babcie” z klubu Radosnych Serc – nieocenione w kuchennych przygotowaniach, ksiądz 

Bogdan z zazielenionymi od krojenia ogórków palcami, Agnieszka i Piotr Buchcik – 

fundatorzy wspaniałych win, Karolina Teplicki robiąca przepiękne wiązanki kwiatów, 

Albert Michta znający się na nagłośnieniu wielu wspaniałych i oddanych polskości ludzi. 

   Z tyłu sali przyglądały się temu wszystkiemu zrobione przez dzieci szopki; specjalnie 

na ten dzień, na wiglijny konkurs. Wszystkie piękne, niektóre smaczne. Konkurs szopek 

oceniany przez Kasię Kodzis, Witolda Cichonia i Ewę Grobelną, wygrała Ala Górnicka, 

za szopkę zrobioną w całości z makaronu. Nie była ona jednak jedyna zwyciężczynią. 

Wielu otrzymało nagrody, a zwycięzcami były wszystkie biorące w nim udział dzieci. 

   Dziękuje. Raz jeszcze dziękuję wszystkim za ten niezapomniany wieczór.   ❒ 
 

CZUWAJ! 


