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Northern California News:

Tam, gdzie nie kończy się harcerstwo dorosłych

By: Edmund Lewandowski, www.PoloniaSF.org

Harcerstwo wśród instruktorskiego grona na
pewno nie kończy się u nas, w Martinez na
prowadzeniu zbiórek, wydawaniu i
przyjmowaniu rozkazów, służbowych
poczynaniach. To dopiero początek. Cała
bowiem działalność, której celem jest
wychowywanie polskich dzieci, ma podłoże we
wzajemnych kontaktach, braterstwie, przyjaźni.
Chcemy swoim przykładem pokazać
wychowankom, że nie szukamy w harcerstwie
kariery dla siebie, że nie jest celem samym
w sobie przyozdabianie mundurów, że
dorosłość ma swoje prawa i przywileje.
Najlepszym przykładem przywilei właśnie, są
nasze towarzyskie spotkania, gdzie wspólnie
bawimy się, śpiewamy, tańczymy,… wznosimy
toasty; cały czas jednak czując na piersi ciężar
harcerskiego krzyża. Nigdy, w czasie nawet najhuczniejszych zabaw o tym słodkim ciężarze
nie zapominając. Otwartość naszych poczynań, to swoboda zabawy mająca swe korzenie we
wspólnym harcowaniu, ogniskowych pokazach, zabawach z dziećmi. Tej części swego
przyszłego, dorosłego życia mogą i muszą się od nas nasi podopieczni nauczyć.
W pierwszy - majowy, sobotni wieczór 2008 roku, w miasteczku Martinez, zebrało się
kilkadziesiąt osób, aby świętować wspaniałe wydarzenie. Czterdziestkę “zuchowej” druhny
Agnieszki Soji. Przybyli: zuchmistrze, przyjaciele, znajomi, rodzina. Przyszli prawie wszyscy.
Prawie, gdyż… ona jedna nic o tym urodzinowym przyjęciu nie wiedziała. Wchodząc do
swego domu i słysząc niespodziewane “sto lat” zachowała się tak, jak można się było tego
spodziewać. Kompletne zaskoczenie. Łzy szczęścia. Uśmiech.
Nie obyło się bez pokazu przygotowanego przez druhnę Mariolę Jaroń, a wykonanego przez
grono instruktorskie z miejscowego Ośrodka ZHP. Nie był to dokładnie pokaz dla dzieci, ale
to z zabawy z nimi właśnie nauczyć się można swobody w zachowaniu, swoistego luzu,
otwartości. Było mnóstwo przepysznego jedzenia, ogrom zabaw i tańców. Dopiero
wschodzące następnego dnia słońce przepędziło resztki nie mogących opuścić tak wspaniałej
imprezy gości.
Gratulujemy Agnieszko udanych urodzin, dziękując za Twą ofiarną pracę, poświęcenie, za
Twe serce. Dołączam się w imieniu nas wszystkich do wszystkich tych życzeń, które tego dnia
usłyszałaś. Żyj nam przynajmniej sto lat.
CZUWAJ!

PoloniaSFO@yahoo.com
Jun 1, Sun, Concord 10:00 a.m. - Spring Polish Picnic at Cowell Park. The festivities start
with an outdoor mass in Polish and continues with a homemade Polish food feast, recreation
activities, games and fun for children. East Bay Polish American Association, 1-925-229-9197
Location: Concord Community Park 1-925-671-3270 Address: 3631 Cowell Rd., Bus Route:
124, 129 Map information at: www.PoloniaSF.org/english/calendar.php
8, Sun, Lake Mendocino, 120 miles North of SF. XVI Polish Picnic in Sonoma County All
day event with outdoor activities, 3 p.m. Holy Mass Many camp grounds in the area - you can
make it a very pleasant weekend trip. Great Polish grill, all you can eat buffet: $12 per person,
$7 children up to 10 years old. Location: North shore of Lake Mendocino, picnic area called
“Pomo B” detailed maps: www.polishpastoralcenter.org/santarosa/picnic.htm
RSVP by JUNE 1, 2008, to Elżbieta Prochazka – Coordinator phone: 1-707-525-1386 , cell: 1707-293-5659 , e-mail: eprochaz@sonic.net
Please RSVP by June 1

Dojazd do miejsca pikniku:
- Jedziemy Hwy 101 na północ
- Mijamy Ukiah
- Kilka mil za Ukiah bierzemy exit: Calpella - Upper Mendocino Lake – 20
- jadąc drogą nr 20 mijamy miejscowość Calpella i za przejazdem kolejowym mijamy
East Side Calpella Rd
- mijamy skrzyżowanie z Road A po lewej stronie i na następnym skrzyżowaniu skęcamy
w prawo w Marina Dr w kierunku Mendocino Lake
- mijamy Kyen Campground i trzymając się drogi jak najbliżej jeziora skręcamy w lewo
- parkujemy na Pomo B Parking, ktory jest blisko jeziora
- Dochodząc nad brzeg jeziora mozna dojść do miejsca naszego pikniku

Uwaga! Telefony komórkowe raczej w tej okolicy nie działają! ❒

Nasza-klasa.pl
An internet program used for socializing in Poland
By: Marek Stępień and Edmund Lewandowski
The phenomenon “Nasza-klasa” started 16 months ago, when a couple of students from the
University in Wrocław (Poland) launched an internet portal www.nasza-klasa.pl. Now, over
11 million people in Poland use the portal. Every evening, one third of the population of
Poland sit in front of their PCs sharing photos and messages using Nasza-klasa.
The original idea with Nasza-klasa was to bring together former students from the same
schools. People were able to keep a personal page with information about their name, age, and
courses. It has been expanded to include, a forum for discussions, sharing photos, finding cultural events in particular cities, selling properties and finding work. The Poles love the web
site.
There are about 900 members from San Francisco alone and several hundreds from cities
around the Bay Area registered in Nasza-klasa. There are also about 100 members from Portland, Oregon You can register as well at: www.Nasza-klasa.pl It is free of charge, and the
instructions are in Polish.
Also, there are user names called “Polish Events” or “PoloniaSF.org” and for other areas
which use Nasza-klasa to inform people about local events. Please add them to your list of
acquaintances so you can get local information through Nasza-klasa as well.
Anyone can start a similar user name for their community and present information for the
local Polish speaking people. The registration is free. In order to find other people, you need to
use the search mode and enter a city name, and leave the name box empty. There is a slight
problem for big cities, for example Los Angeles. The search results of that city are beyond
capacity of the search function, probably 1,000 names. In order to make it work, you need to
put popular Polish first names in the first search box. You get to invite some people and those
who signup will invite others they know. This way you may start the project for a big city.
Polonia could use the nasza-klasa portal for good causes. Please follow the example of San
Francisco and Portland, “PoloniaSF.org” and “Polish Events” user names respectively.
Zapraszamy.
Klasa” translates to “Our Class”. In the Polish language it also has a double meaning as it
does in English: our school class, or our high quality/style.) ❒

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;

Druh Ryszard

__________

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
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