APEL DO POLONII
Pawel’s cello stolen.
Most people from the San Francisco Bay Area
Polonia know Pawel Walerowski from his
involvement in Bay of Poetry, other Polish events,
as well as music ministry at some Bay Area local
churches. Pawel also teaches children using his
cello. Recently his apartment was burglarized and
he lost two of his instruments, including his
beloved, unique, one of a kind cello made in
Poland. Despite his extensive efforts to recover
them, it is until this day that none of them have
been found. Pawel is playing a rented instrument
now. The total cost of cellos, bows, and hard cases
is about $25,000. Pawel has been playing
fundraisers in churches he works for and other
venues hoping he will raise money to cover costs
of getting another cello and equipment.

Wiolonczele Pawła
skradzione.

The next concert is March 1st, Saturday, at 7 p.m.
at St. Bonaventure Church, Clayton Rd., Concord.
Większość osób Polonii San Francisco zna Pawła
Walerowskiego z jego uczestnictwa w Zatoce
Poezji, z innych imprez polonijnych, a także z jego
posługi muzycznej w różnych kościołach w Bay
Area. Paweł jest także nauczycielem muzyki do
czego używa swojej wiolonczeli. Ostatnio jego
mieszkanie zostało okradzione i stracił dwa
instrumenty, łącznie z jego ulubioną, unikalną,
robioną na zamówienie wiolonczelą z Polski.
Pomimo ogromnych wysiłków odnalezienia
instrumentów nie znaleziono po nich śladu. Paweł
gra teraz na wypożyczonym instrumencie. Ogólny
koszt utraconego sprzętu to $25,000. Paweł gra
koncerty w kościołach w których pracuje aby
zebrać pieniądze na nowy sprzęt muzyczny.
Kolejny koncert odbędzie się w sobotę 1 marca o
godz. 19tej w kościele Bonaventury w Concord.
For those of you who want to make a tax deductible donation
PoloniaSF arranged with our POLAM and a friendly non profit
American Polish Citizen Club (APCC) two ways to donate:
 please call them with your donation out of your
Polam account: (650) 367-8940
 make check out to “APCC” and write “Pawel's cello”
in memo section and send it to:
Polam, 770 Marshall St., Redwood City, CA 94063

Aby złożyć donację, odpisując ją od podatku, PoloniaSF
zaaranżowała w POLAM z udziałem zaprzyjaźnionego
Polsko Amerykańskiego Klubu Obywatelskiego dwa sposoby:
 można zadzwonić i przekazać ze swojego konta w
Polam (650) 367-8940
 wypisać czek na „APCC” zaznaczyć „wiolonczela dla
Pawła” w „memo” i wysłać na adres:
Polam, 770 Marshall St., Redwood City, CA 94063

Please provide your preference as to public acknowledgment of
your donation. Pawel wants to thank you personally so leave your
name and contact with POLAM. PoloniaSF will publish a full report.

Prosimy o podanie preferencji na publiczne ogłoszenie donacji.
Paweł pragnie wysłać podziekowania osobiście, wiec prosimy o
danie kontaktu w POLAM. PoloniaSF opublikuje pełne rozliczenie.

