
Page 12  News of Polonia    Pasadena, California   March 2009 

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

 

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  

Mar 22, Sun., East Bay 3 p.m. - Commemorative Concert of Works by Fryderyk Chopin 

and Stanislaw Moniuszko. Organized by the Polish Arts and Culture Foundation . St. Jarlath’s 

Church in Oakland, 2620 Pleasant Street at Fruitvale. Tickets: Side:  $10.00 or Main: $15.00. 

Performances by Pianists William Wellborn and John Boyajy; Sopranos Patrycja Poluchowicz 

and Anna Samborska, Alto Dalyte Kodzis. Call 510-599-2244 to reserve. Co-Sponsored by the 

Polish American Congress, Northern California Division. 

APRIL 3,  Friday, 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/ or 1-408-251-8490  

APRIL 4, Saturday, Concord 8:30 a.m. - 12:15 p.m. PARCELS TO POLAND - 

SLOVAK & CHECH REP. & RUSSIA, 1920 Monument Blvd. Concord, HMR Printing Co. 

1-925-680-0388 

APRIL 4, Saturday, San Francisco "Turbulence" gallery installation at Mina Dresden 

Gallery by Margo Majewska, 312 Valencia Street at 14th Street, San Francisco, CA. Artist’s 

Reception: April 4, 2009, 6-8 p.m. On display April 1 to April 26, 2009. Gallery by 

appointment, contact: 1-415-863-8312,  

email: mina.dresden@gmail.com ; web: www.minadresden.com 

Margo is an artist and an architect from Poland, currently living and practicing in San 

Francisco. She teaches drawing and design at the California College of the Arts and at the Art 

Institute of California. For more info about the artist see: www.margomajewska.com 

Apr. 5, Sun., Polish Churches - TRADITIONAL POLISH PALM SUNDAY. In all Polish 

churches Polish Scouts will sell “palmy” a big Polish tradition.  

http://www.poloniasf.org/english/churches.php  

Apr. 5 - 12, HOLY WEEK - Please check with your local parish for the Triduum, the 

great Three Days that celebrate the central mystery of the Catholic faith.  

Apr. 11, Sat., Polish Churches - Traditional blessing of the food. Check your local church 

for schedule. http://www.poloniasf.org/english/churches.php  

Apr. 12, Sun., Polish Churches EASTER CELEBRATION  

http://www.poloniasf.org/english/churches.php  

Apr. 19, Sun., San Francisco 12:30 p.m. “Swiecone” Traditional Polish Easter Agape 

Meeting Hall of the Polish Church, 240 Fell Street. Parish invites all Polish Americans to 

celebrate together in peaceful coexistence in Christ. Sharing of the Blessed Egg, Easter wishes, 

traditional Easter Polish food. 

APRIL 19, Sunday, San Francisco (also APRIL 26th) 2 p.m. - THE HAUNTED 

MANOR / STRASZNY DWOR - Stanislaw Moniuszko. English translation by San 

Francisco's POCKET OPERA icon Mr. Donald Pippin Florence Gould Theater at the Legion 

of Honor Museum, San Francisco Tickets available at www.pocketopera.org 

Soprano Patrycja Poluchowicz as Hanna, Mezzo-Soprano Dalyte Kodzis as Georgina, 

LOWICZANIE Folk dance Group will dance the Mazur. Polish Costumes and Stage Props on 

loan from the PACF Collection. 

May 3, Sun., San Francisco - Celebration of 3rd of May Constitution at Golden Gate Park. 

11 - 5 Polish Festival at the County Fair Building. 1 p.m. - Golden Gate Park Band Concert at 

Music Concourse. Organized by the Polish American Congress, Northern California Division. 

If you would like to advertise your business or/and have a booth please email Treasurer 

Andrzej Szafranski at: ataxmaster@aol.com   ❒ 

Po Mszy Świętej 
 

   Tradycję harcerską tworzy się i podtrzymuje przez pokolenia. Naszą, pólnocno-kalifornijską 

tworzyli ludzie, którzy kiedyś działali w konspiracyjnym harcerstwie, walczyli w Powstaniu 

Warszawskim. My ją tworzymy nadal, aby tutaj na obczyźnie wychować polską młodzież. Nic 

nie jest ważniejsze od bezpośredniej pracy z młodzieżą. Takim też przykładem i wychowania, 

i tradycji są wprowadzone przed kilkudziesięciu laty przez harcmistrzynie Krystynę Chciuk i 

Beatę Mazur, wycieczki narciarskie. To w nich zaklęte jest prawdziwe harcerstwo i to z nich 

można i trzeba być tylko dumnym! Jeszcze raz miałem się okazję o tym przekonać gdy wraz      

z druhną Iwoną i Ireną – Prezeską KPH, jechaliśmy po prowiant i dalej w góry dnia 27 lutego 

roku pańskiego 2009.  

   Kalifornia, oprócz światowego kryzysu ekonomicznego posiada także po jej zachodniej 

stronie dostęp do Pacyfiku oraz po drugiej do pięknego i groźnego pasma gór na pograniczu z 

sąsiadującym stanem Nevada. W przeciwieństwie do roku poprzedniego, tym razem podczas 

podróży towarzyszyło nam lśniące pośród śniegu słońce. Miejscowość Truckee, położona jest 

przy międzystanowej autostradzie numer 80. Łatwy dojazd oraz znajdujący się niedaleko 

wyciąg narciarski – Boreal, od lat są miejscem gdzie organizujemy harcerskie wyjazdy na 

narty. W piątkowy wieczór zjechało sie do wynajętych na ten cel górskich domków, 

kilkadziesiąt osób. Przywitania, rozmowy, gorące parówki. Utulona mrozem i ciepłem 

wspólnych pochrapywań, noc. O godzinie siódmej rano dnia następnego błogość tę przerwał 

znany wrzask … pobudka. Po kilku minutach wyjście na zewnątrz, wspólny krąg i gimnastyka 

wraz z robionymi na śniegu pompkami. Robionymi u wszystkich z ogromnym uśmiechem. 

Śniadanie, ubranie strojów narciarskich i wyjazd wraz z odbierającymi dzieci samochodami i 

odpowiedzialnymi za nich przez dzień cały rodzicami ,na stok. Dzień wypełniony zabawą na 

śniegu, szlifowaniem swoich umiejętności i zjadaniem przygotowanych wcześniej kanapek, 

upłynął bardzo szybko. W tym czasie w domkach, obydwie druhny przygotowywały dla 

wszystkich obiad. Jako pierwszy, długo jeszcze przed godziną siedemnastą zawitał ksiądz 

Mieczysław Maleszyk. Ten kapelan ZHP ośrodka Sakramento już od czterech lat przyjeżdża 

aby z nami być na śniegu i tuż obok smacznie gotujących się potraw odprawić w jednym zbyt 

ciasnym na normalne warunki pomieszczeniu, Mszę Świętą. Schodzą się na nią uczestnicy 

biwaku, instruktorzy, rodzice  i ci wszyscy, którzy przyjechali aby spędzić wraz  z nami tylko 

ten dzień. Wspólne zdjęcie jest kolejną utrwaloną w historii pamiątką. Rozpoczęła się uczta. 

Tak bowiem można tylko nazwać  to wszystko co druhna Irena wraz z pomoca Phm Iwony 

przygotowały na ten wieczór. Apetyty po spalonych na stoku tysiącach kalori, dopisywały. 

Znikały więc w oka mgnieniu tuż po gorącej pomidorówce pałaszowane dewolaje, kotlety, 

mizerie i sałaty. Nawet uczestniczący we mszy rodzice mogli za jedyne dziesięć dolarów 

wykupić sobie taki obiad, którego nie jeden nie będzie miał aż do przyszłego biwaku 

narciarskiego. Wszyscy z oferty skorzystali. Jedli i jedli. Pewnie i by tak jedli do rana, gdyby 

nie nadszedł czas kominka. Druhna Zosia jak co roku z gitarą nadała mu piękną oprawę. 

Mimo zmęczenia śpiewom i zabawom nie było końca. Podczas kręgu na zakończenie dnia 

wspominaliśmy tych wszystkich, którzy nie mogli być z nami i dziękowaliśmy Bogu za 

niekończącą się opiekę. Zapadła kolejna utlona górskim śniegiem noc. Nie ma dla młodzieży 

bardziej przykrego momentu niż czas pożegnań. Taki właśnie nadszedł rankiem 1 marca. 

Byłby może i bardziej smutny, gdyby nie to, że wszyscy umawiali się na kolejne niedługie już 

spotkanie pod koniec miesiąca na międzynarodowych obchodach Dnia Myśli Braterskiej w 

Los Angeles. Do zobaczenia. 

   Ja ze swej strony oprócz druhen Ireny i Iwony, dziękuję bardzo tym wszytkim 

instruktorom i instruktorkom, którzy bądź spędzili z nami cały ten weekend bądź też 

tylko dzień na narciarskim stoku. Bez Magdy, Eli, Ewy, Adama, Adama i Artura oraz 

wychowywanej przez nich z głębi polskich serc – młodzieży, nie byłoby harcerstwa. 
 

CZUWAJ!   ❒ 

Lutowy wyjazd na narty               Druh Ryszard Urbaniak 


