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

„Czterdzieści lat minęło to piękny wiek, czterdzieści 

lat i nawet jeden dzień. Na drugie tyle teraz 

przygotuj się, a może i na trzecie, któż to wie ?” 
Ryszard Urbaniak ,hm 
 

   Tak śpiewał w znanym serialu 40-latek  i nie tylko, piosenkarz Andrzej Rosiewicz. Ach, 

i ja pamiętam swoje czterdzieste urodziny..., ale dziś nie o mnie przecież. Wszystko stało 

się wieczorem 21 listopada 2009 roku w kalifornijskiej miejscowości Danville, w domu 

Grażyny i Artura Wilczkowiaków. Surprise ! Takim okrzykiem przywitali zebrani 

potajemnie, wchodzącą z domu do garażu – solenizantkę Marzenę Wardę. 

Pomieszczenie wypełniły wszystkie wersje znanego wszyskim – Sto Lat. To jeszcze kilka 

tygodni przecież, tłumaczyła ze łzami w oczach,  bohaterka tego wierczoru swoje 

zaskoczenie. Składając jej życzenia, kilkudziesięcioosobowa grupa przyjaciół wtargnęła 

do środka. Zaczęło się przestawianie mebli, zastawianie stołów, układanie po kątach 

zabawek; czyli pełna niespodzianka. Pani domu, powyciągała przygotowane przedtem i 

sprytnie pochowane rzeczy. Brat solenizantki – Artur oraz jej mąż – Adam są harcerskimi 

instruktorami w Ośrodku ZHP w Martinez. Harcerstwo jednak, wraz ze zbiórkami, 

biwakami, wycieczkami i obozami , to wprawdzie bardzo znacząca, ale tylko część 

naszych przyjaźni. Reszta to nasze wspólne spotkania, zabawy, czy chociażby rozmowy o 

rodzinie, o dzieciach. Życie.  

   Całość, oprócz pysznego jedzenia i wspaniałych trunków uświetnił występ wykonującej 

własne utwory, siostrzenicy – Natashy Wilczowiak oraz słynnego w całej Kalifornii ( a 

przynajmniej znanego wszystkim z okolic skrzyżowania ulic Oak Grove Road i Treat 

Boulevard w mieście Concord) – samozwańczego zespołu „Ale Babki”, który tym razem 

wykonał repertuar według scenariusza Ali Jęczmień. Rozpoczęły się tańce, zabawa, 

rozmowy przy palącym się na zewnątrz ognisku. Nie obyło się bez pysznego tortu, 

szampana i kolejnych kilku wersji piosenki Sto Lat. Aby historii stało się zadość 

sprawdzono jeszcze wytrzymałość konstrukcji domu, ustawiając na schodach, do 

wspólnego zdjęcia – kilkudziesięciu gości. 

   Piękna zabawa. Jak to nie bywa w moim zwyczaju, zasiedziałem się chyba, winiąc w tej 

chwili za to zarówno doborowe towarzystwo jak i zastawiającego mi drzwi – Pana domu.  

   Zabawa jednak była doprawdy szampańska. Wszystkiego dobrego raz jeszcze Marzeno. 

Wszystkiego najlepszego.   ❒ 

Moje spotkanie  

z Prezydentem 
Ryszard Urbaniak hm 
 

   Nigdy jeszcze, aż do soboty 5 grudnia 

2009 roku, nie miałem okazji spotkać się 

osobiście z Prezydentem Rzeczpospolitej 

Polskiej.  Warto było czekać.  

   Uczestnicząc w ostatnim Światowym 

Zjeździe ZHP, podczas obrad przeszedł 

po sali szmer. Przerwano referat hm. 

Teresy Ciecierskiej. Przewodniczący hm. 

Edmund Kasprzyk dał komendę do 

powstania. Padło “Baczność”. Na salę 

wszedł ubrany w czarny garnitur - 

człowiek. Wyprostowana sylwetka. 

Doświadczeniem życiowym posiwiałe 

włosy. Sprężyste, dystyngowane ruchy jak 

na głowę stanu przystało. 

   Pan Prezydent Ryszard Kaczorowski 

całą swą osobą wzbudzał szacunek. 

Urodzony w Białymstoku 26 listopada 

1919 roku, ukończył akurat pierwsze 

dziewięćdziesiąt lat swojego życia. 

Odśpiewaliśmy mu sto lat oraz sto lat to 

za mało . Omalże szeptem, ale poprzez 

zapadłą ciszę słyszalnym w każdym 

zakątku sali, głosem – przemówił. 

Wpatrywałem się w jego niesamowitą 

postać i pewnie dlatego nie pamiętam 

nawet dokładnie o czym mówił. Wiem, że 

było to o harcerstwie. O tym samym, 

które On tworzył, o tym samym, które 

istnieje do dnia dzisiejszego. O naszym 

harcerstwie. 

   W uznaniu jego zasług dla Polski i 

harcerstwa, Naczelnik harcerzy hm. 

Andrzej Borowy, przywrócił jednorazowo 

i po kilkudziesięciu latach nieużywania, 

n a d a ł  s t o p i e ń  H a r c m i s t r z a 

R z e c z p o s p o l i t e j  D r u h o w i 

Kaczorowskiemu, właśnie.  

   Po przekazaniu urzędu Prezydenta przez 

Kazimierza Sabbata, to on w latach 1989, 

aż do końca 1990 roku sprawował urząd 

Prezydenta RP na Uchodźstwie. 

Przedstawiciel legalnej władzy, przekazał 

jej insygnia wybranemu przez naród 

wolnej Polski, Lechowi Wałęsie - 

Prezydentowi III Rzeczpospolitej, w dniu 

jego zaprzysiężenia. 

Harcmistrz Rzeczpospolitej Ryszard 

Kaczorowski, pochodzący ze szlacheckiej 

rodziny pieczętującej się herbem Jelita, 

był już w przedwojennej Polsce, w swoim 

rodzinnym mieście,  harcerskim 

instruktorem. W czasie wojny pełnił 

f u n k c j ę  K o m e n d a n t a  O k r ę g u 

Białostockiego Szarych Szeregów. 

Aresztowany w 1940 roku przez NKWD 

został skazany na karę śmierci! Karę tę 

zamieniono na dziesięć lat łagrów. 

Wywieziony na Kołymę, wstąpił do 

formowanej w ZSRR, Armii Polskiej gen. 

Andersa. Przeszedł szlak bojowy 2 

korpusu walcząc między innymi pod 

Monte Cassino. Po wojnie osiadł w 

Wielkiej Brytani, gdzie ukończył Szkołę 

Handlu Zagranicznego. Aktywnie działał 

w ZHP, będąc między innymi 

Naczelnikiem Harcerzy w latach 1955-67. 

Nie sposób tu wymienić wszystkich jego 

odznaczeń, honorowych tytułów, 

stanowisk i nagród. Dodam tylko, że 

zgodnie z uchwalonym w 1996 roku 

prawem o byłych prezydentach RP, 

przysługuje mu dożywotnio pensja, 

pieniądze na prowadzenie biura (mieści 

się w dawnej siedzibie Rządu na 

Uchodźstwie w Londynie) oraz ochrona 

osobista BOR-u na terenie Polski, w 

której często jest obecny. 

   Spędziłem z nim w kuluarach pewnie z 

jedną minutę. Wystarczająco na zrobienie 

pamiątkowego zdjęcia, wystarczająco aby 

uwiecznić tę chwilę w mej pamięci.   ❒ 
 

__________ 

   Nie tak dawno temu oglądałem film o człowieku, który przenosił się w czasie. 

Pomyślałem, że to zwykła bajka. W niedługim okresie po tym, położoną po wschodniej 

strony zatoki San Francisco górę o wysokości 1178 metrów - Mount Diablo wraz z 

okolicznymi pagórkami a nawet drogami, zasypało śniegiem jak nigdy w przeciągu 

ostatnich pięćdziesięciu lat. Dopiero będąc dnia 10 grudnia 2009 roku w położonej nad tą 

samą zatoką - miejscowości Berkeley zrozumiałem, że czas przesunął się o dwa tygodnie 

do przodu i nastały Bożonarodzeniowe święta.  

   Po raz siódmy już chór i zespół „Łowiczanie” zorganizowali koncert słowiańskich 

kolęd. O godzinie siódmej wieczorem, salę historycznego Berkeley Hillside Club 

położonego przy Cedar Street, zaczęło wypełniać międzynarodowe, doborowe 

towarzystwo. Z boku sceny mrugała do przybyłych ślicznie udekorowana choinka, ściany 

przyozdabiały świąteczne lampki. Rodzinny, świąteczny nastrój wprowadzało też bez 

wątpienia serwowane grzane wino. Pośród przybyłych dostrzegłem kilka znajomych 

twarzy. Pośród obecnych nie zabrakło współzałożycieli zespołu – Krystyny Chciuk, 

Honorowego Konsula RP – Chrisa Keroskego prowadzącego www.poloniasf.org – 

Edmunda Lewandowskiego oraz wielu innych. Pół godziny później rozpoczął się, 

prowadzony wspaniale zresztą przez Mary Kay Stuvland – występ. 

   Na scenę jako pierwsi weszli chór i kapela „Łowiczanie”. Tak jak i w latach 

poprzednich, ciepłem na sercu wywołanym nutami najpiękniejszych polskich kolęd 

przywitałem tegoroczne święta. Lubię te koncerty. Atmosfera najbardziej rodzinnych, 

polskich świąt wypełnia salę śpiewnym głosem skrzypiec, fletu, strun fortepianu. Jola 

Jankowska oraz Susan Worland prowadzący chór i kapelę wraz ze swoimi wspaniałymi 

artystami zasłużyli na największe brawa. Piękne głosy oraz profesjonalizm Marka 

Jaworskiego, Pawła Karolaka oraz Piotra Filipowskiego dopełniły całości. 

   Nie jedyną, ale znacząca gwiazdą wieczoru była znana polonijnej społeczności solistka 

– Dalyte Kodzis, której akompaniowała na fortepianie Justyna Mielnik. Przymknąwszy 

oczy przeniosłem sie słuchając raz jeszcze Gdy się Chrystus rodzi, Mędrcy świata, Jezus 

Malusieńki czy też Gdy śliczna Panna – do utulonej śniegiem i wspomnieniami, Polski. 

Był to czwarty i równie wspaniały jak poprzednie występ Dalyte. Gratuluję. 

   Wspaniałym i bardzo żywiołowm był występ ukraińskiego zespołu „Koliada”. 

Rozśpiewali salę, a ich tur wyglądał doprawdy jak prawdziwy. Piękne i różnorodne stroje 

mieniły się w oczach. Całymi sobą podbili publiczność. 

   Potrzebujący trochę więcej wspólnego śpiewania bułgarscy pieśniarze – „Koledari”  

wprowadzając akompaniament kobzy, czyli ichniej „gajdy” udoskonalili swój występ. 

Cieszy, że zechcieli wziąć udział w tym wspólnym witaniu śpiewem - Chrystusowych 

narodzin. 

   Ubrany w ciemne, jednolite stroje chorwacki chór „Dalmacijo” dostojnie odśpiewywał 

swoje narodowe kolędy. Znany już tutejszej publiczności i tym razem nie zawiódł 

oczekiwań. 

   Gdy w Polsce zaglądał już do okien świt, cała sala wraz z artystami śpiewała 

międzynarodowe kolędy. Ich echo z pewnością słychać było w dalekim, położonym nad 

Wisłą, a tak bliskim Polakom kraju.  

   Rozpoczęły się moje święta. Do rodzinnego domu przyjadą nasze dzieci. Usiądziemy 

do wigilijnego stołu. Gdy miną znów z utęsknieniem wyglądał będę przyszłorocznych, 

które jak zwykle zaczną się dla mnie wspaniałym koncertem słowiańskich kolęd.   ❒ 
 

__________ 

Świąteczny koncert            Ryszard Urbaniak, hm 

Dec 31, Thu, 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 $75.00 per person ($140 per couple). In-

cluded: Hot Dinner, Cold Buffet all night, 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 com-

munity affairs.  

Dec 31, Thu, Union City7 p.m. - 2:00 a.m. New Year’s Eve Party - Sylwester !!! 31-

go Grudnia w godzinach od 19-tej do 2-giej rano - Polska Parafia 3880 Smith St. zaprasza 

na szaloną noc. Bilety : $30 - od osoby (+ lampka szampana ), $ 25 - bilety wcześniej 

zamówione. Rezerwacja: pp. Malgorzata Bzowska – 510-881-0499, Beata Wrona 510-

886-1290 albo po każdej Mszy św. 

Dec 31, Thu, San Jose 8p.m. - 2:00 a.m. New Year’s Eve Party - Sylwester !!! NEW 

YEARS EVE DANCE - we sincerely invite you to a New Year’s dance, on December 31 

from 8p.m. to 2a.m. in our parish hall. The tickets are $50 for one. The price of the ticket 

includes buffet and drink at midnight. Music provided by DJ. For reservations - please 

call: Anna Pisañska 1-408-226-8502 or Irena Guillon 1-408-857-2599.  

Dec 31, Thu, Martinez 7 p.m. - 2:00 a.m. New Year's Eve Party - Sylwester !!! East 

Bay Polish American Association, Martinez call for more information 1-925-759-5872 or 

e-mail: rdrewniany@comcast.net 

Dec 31, Thu, Alamo7 p.m. - 2:00 a.m. New Year’s Eve Party - Sylwester !!! Polonez 

Soccer Club of San Francisco Bay Area call for more information 1-925-768-4770  

Jan 16, 2010, Sat, Martinez 7 p.m. - Day of Poetry 3 - Our local Polish poets will pre-

sent their works and interpret other poetry and songs. Serdecznie zapraszamy na nia 

wszystkich zainteresowanych poznawaniem i rozpowszechnianiem kultury i sztuki w 

srodowisku 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 rezerwowac kontaktujac sie z Iwona Urbaniak, telefonicznie 1-

925-685-6035 lub przez email: iwonka2001@yahoo.com 

Feb 6, Sat, Union City 7:00 p.m. - Bal Czarno Bialy. Location: 3880 Smith Street. 

Please reserve the date, more information to come at www.PoloniaSF.org   ❒ 
 

__________ 


