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Distribution of the  

News of Polonia 

In Northern California is through the generosity of  

Dr. Marie Lewandowski  

APRIL 25, Sat., San Francisco 6 p.m.-1 a.m. - THE POLISH ARTS AND CULTURE 

FOUNDATION'S GALA POLONAISE BALL CELEBRATING OUR 43RD 

ANNIVERSARY AND HONORING FREDERYK CHOPIN AND STANISLAW 

MONIUSZKO The Hotel Whitcombe in San Francisco. Music to the Nightbird Orchestra 

Entertainment by PODHALE Folk Ensemble from Los Angeles. Pianist Robyn 

Carmichael Fundraising Silent Auction and Raffle Drawing. For more information call 

510-599-2244. 

APRIL 26, Sun., San Francisco 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, MezzoSoprano 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 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 More information at: 

www.PolishFestival.com 

MAY 9, Sunday, San Francisco 2 p.m. - THE HAUNTED MANOR / STRASZNY 

DWOR - Stanislaw Moniuszko English translation by San Francisco's POCKET OPERA 

icon Mr. Donald Pippin Julia Morgan Theater in Berkeley Tickets available at 

www.pocketopera.org Soprano Patrycja Poluchowicz as Hanna, MezzoSoprano Dalyte 

Kodzis as Georgina, LOWICZANIE Folk dance Group will dance the Mazur. Polish 

Costumes and Stage Props on loan from the PACF Collection.  

POST YOUR PLANNED EVENT HERE, IT WILL HELP OTHER 

ORGANIZATIONS TO PLAN OTHER EVENTS AND CELEBRATIONS  

Post event by sending information (in the form suggested below) to: 

poloniasfo@yahoo.com   MONTH DAY, YEAR, Day_of_the_week, City 
 

__________ 

Kopernik miał rację.   Ryszard Urbaniak, hm 
 

   Dopiero co robiliśmy świąteczne palmy, 

piekliśmy baranki; dopiero co przed kaplicą 

Matki Boskiej Patronki Emigrantów              

w kalifornijskim Martinez sprzedawaliśmy je 

idąc po mszy na spotkanie z zajączkiem, a tu 

już ziemia obróciła się jeszcze raz dookoła 

słońca i mamy kolejną niedzielę palmową, 

tym razem roku dwutysięcznego dziewiątego. 

   Niedziela niby podobna do poprzednich, ale 

jakże inna. Cały dochód ze sprzedaży 

tegorocznych palm, przeznaczamy na akcję 

charytatywną ogłoszoną przez naczelnictwo - 

harcerskie władze z Londynu - w związku ze 

stuleciem istnienia polskiego harcerstwa. 

   „Farma życia”, powstały w Polsce ośrodek 

ma być miejscem pracy, rehabilitacji i terapii dla młodzieży i dorosłych dotkniętych 

autyzmem. Nazbieraliśmy dla nich całe dolarów dwieście. Dziękuję wszystkim, którzy 

przyczynili się do tego pięknego sukcesu. 

   Tydzień wcześniej już, babcie z nieoficjalnego „klubu radosnych serc”, przed 

wyjazdem do Las Vegas, zebrały się sobotnim popołudniem aby przygotować ciasto i 

lepić kilkaset pierogów. Nie ma cierpliwszych i zręczniejszych od nich. Nęcące pierogi 

jak zwykle są wspaniałe. Mam w tym smakowaniu ich przynajmniej, ogrom 

doświadczenia. 

   Sobota czwartego kwietnia to czas robienia palm. W tym samym co zawsze domu           

w cichym miasteczku Concord, porankiem zbiera się grupa druhen i przebiera, tnie, 

układa i wiąże kilkadziesiąt pięknych palm. Bazie jak i mnóstwo potrzebnych gałązek 

dostarcza nam przyjazna Polonia. Układające je instruktorki i członkinie KPH, mają przy 

tym układaniu, tyle wdzięku i tyle tematów do rozmów, że czas mija im bardzo szybko. 

To właśnie te zrobione przez nie, a sprzedawane przez zuchy – palmy, zasilą tegoroczną 

akcję charytatywną.  

   Piątego kwietnia, na długo przed rozpoczęciem niedzielnej mszy świętej, w ośrodku 

polonijnym East Bay Polish American Association, w stolicy hrabstwa Contra Costa – 

mieście Martinez, wrze. Stoły zapełniają się przygotowanymi palmami. W kuchni nęcą 

nadziewane pączki, bulgocze zupa, pachną kanapki. Remontowane pomieszczenie 

wypełnia zapach wędlin sprzedawanych tu systematycznie od wielu już lat przez “Seakor 

Market”. Ustawione przed zrobioną przez siebie podczas zbiórki, tablicą wyjaśniającą 

“Farmę życia”, dzieci liczą zbierane ze sprzedaży palemek pieniądze. Na zbiórce też 

rozmawiały długo o tym, jak ważna jest pomoc potrzebującym. Z tym większą powagą i 

entuzjazmem wywiązują się ze swego zadania. Upieczone przez dzieci i ich opiekunów, 

świąteczne ciasta i baranki cierpliwie i pachnąco czekają na swoją kolej. Kaplica 

wypełnia się harcerskimi mundurami. Młodzież wchodzi orszakiem, niesie do ołtarza 

dary, czyta modlitwy, zbiera na tacę. Po mszy jeszcze krótka instruktorska uroczystość 

wręczenia funkcyjnych sznurów. Srebrne, granatowe, zielone i brązowe, otrzymują 

zrówno niektórzy instruktorzy jak i funkcyjni z 10 drużyny harcerzy. Lunch, zbiórka i 

wymarsz z najmłodszymi do parku. Tajemniczy, prawdziwy  zajączek wielkanocny, 

porozrzucał tam masę kolorowych jajek z cukierkami w środku. Maluchy zbierały je 

ochoczo dzieląc się z tymi, którzy mieli mniej. Zadowoleni rodzice przyglądali się temu 

wspaniałemu widowisku. Jeszcze tylko wspólne zdjęcie i powrót do ośrodka. Kuchnia 

wyprzedała wszystko, baranki rozpierzchły się po nowych właścicielach, a nam dzięki 

naszej corocznej akcji przybyło w harcerskiej kasie. Co roku bowiem zarząd miejscowej 

organizcji oddaje nam we władanie zarówno ośrodek jak i wszystkie zarobione pieniądze. 

Dziękujemy. Jesteśmy nieodłączną częścią zarówno parafiii jak i polonijnej wspólnoty. 

Cieszę się, że wraz z naszymi harcerskmi przyjaciółmi od tylu już lat pomagamy 

rozkwitać naszej Polonii i naszemu harcerstwu. Część z oddanych obecnie harcerstwu 

instruktorów, odeszła od niego na jakiś czas w wieku powędrowniczym. Powrócili po 

latach. Przyprowadzają swoje dzieci. Aktywnie włączają się w życie tej poznanej i 

bliskiej im instytucji wychowawczej. Warto, nawet wbrew zaleceniom regulaminu - nie 

pozbywać się ich. Warto czekać na te powroty. Są najwspanialszą zapłatą. 

   Już za tydzień spotkamy się znowu pełniąc wartę przed grobem Jezusa, ale to już temat 

na kolejne pisanie. 

   Dziękuję raz jeszcze wszystkim, za włożenie w harcerstwo tyle samo pracy, co i serca. 

Jest ono wspaniałe. 
 

CZUWAJ! 
 

__________ 

Marek Janikowski  

otrzymuje granatowy sznur drużynowego 

Halina Teresa Butler z domu Śliwińska pseudonim 

konspiracyjne Halszka   Ryszard Urbaniak 
 

   W niedzielę 8 marca 2009 roku, w grupie 

znajomych i rodziny, czyli około około 150 

osób, celebrowaliśmy jej osiemdziesiąte 

urodziny. 

   Tydzień późnej siedziałem w jej domu 

słuchając wspomnień tej urodzonej               

w warszawskiej Cytadeli, córka kapitana 

Stanisława Śliwińskiego. 

   Siedziała naprzeciw mnie znów mając lat 

zaledwie trzynaście. Jak by to było zaledwie 

przed chwilą , a nie 67 lat później, wstępuje 

do harcerstwa. Jej zastęp był częścią 44 

drużyny warszawskiej. Kończy kurs 

łączności. Delegowana do druhny Wandy 

Kamienieckiej, powojennej delegatki 

naczelnictwa ZHP na Stany Zjednoczone. 

Czekając z koleżankami na kwaterze                  

w drugim dniu powstania poszły same na 

ulicę Pańską. Przez barykady, z dziecięcą 

chęcią walki. Odesłano je. Trafiły na inny 

oddział. W piwnicę gdzie zajmowały się rannymi, trafia czwartego sierpnia bomba. 

Kuruje złamaną rękę tylko dwa tygodnie. Wraca do druhny Wandy i przydzielona zostaje 

do Wojskowej Służby Społecznej, gdzie między innymi pomaga wychodzącym                     

z kanałów. Z końcem sierpnia przechodzą do południowego śródmieścia. Stamtąd 

odesłane zostały na Czerniaków. Po tygodniach walk znów widzą tam zaskakującą zieleń: 

kwiaty, pomidory. 

   Kapitan „Jerzy” Białołus w dniu jedenastym  września przyjmuje je do „Zośki”. Gotują, 

donoszą rozkazy. Cztery dni późnej lądują w pobliżu, nieprzyzwyczajeni do walk 

ulicznych „berlingowcy”; ginie ich bardzo wielu. Ewakuacja. Opiekując się swymi 

rannymi doszły na Wilanowską 5. Wycofywanie trwa, aż do ostatniego budynku. 

Wilanowska jeden. Kapitan Jerzy rozwiązuje „Zośkę” 22 września 1944 roku. 

   Z koleżanką chcą przepłynąć Wisłę, na Pragę. Przeczekują dzień w piwnicy palącego 

się domu. Niemcy przechodząc wrzucają granaty do piwnic. Do ich nie wpadł. Poszły nad 

Wisłę. Złapane, mówią, że ciocia wysłała je po wodę; spędzają dwa dni w szpitalu na 

Solcu; stamtąd wraz z ludnością cywilną przechodzą do kościoła na Wolskiej. Miesiąc          

w obozie przejściowym w Pruszkowie. Obóz pracy koło Norymbergi.  

   Słuchałem o jej powrocie do matki będącej u wuja w Częstochowie, która przekupiła 

Ślązaka w niemieckim mundurze, aby ją przemycił. O tym jak w grudniu 1945 roku 

poprzez Czechy i znajdujący się w Pilźnie „zachodni” Czerwony Krzyż wywiezione były 

wraz z matką karetką pogotowia do Norymbergi. Opowiedziała mi o miasteczku 

niemieckim nazwanym „Maczkowo”, z którego wywieziono wszystkich Niemców i gdzie 

zamieszkały. O ojcu, który jak we śnie stał na schodach nie poznając jej i pytając się czy 

wie gdzie mieszkają matka i córka Śliwińskie. 

   Zapadł wieczór, a ja spisywałem łapczywie usłyszane zdania. Zapamiętując szczegóły.  

Dziękuję druhno Halino. Raz jeszcze. 
 

CZUWAJ! 
 

__________ 


