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

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  

NOV 21, Sat, San Francisco 8:00 p.m. - 1:00 a.m. Celebrating all Andrews and 

Katherines “Andrzejki & Katarzynki” Dance Party - The Polish Club, 3040 22nd St., 

Music: DJ Kuba; Fortune Telling: Madame Zofia; Admission: $10 Advance, $15 Door; If 

your name is Andrzej or Katarzyna = FREE Admission (with picture ID); No-host Polish 

Kitchen / Cash Bar Proceeds benefit: The Polish Club - www.polishClubSF.org ; 1-415-

821-2574  

DEC 4, Fri, 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.  

DEC 5, Sat, Union City 5:00 p.m. - Wigilia/Jaselka Location: 3880 Smith Street - 

Tickets: Elzbieta Pajerska 1-650-349-3630, Bernadetta Wrona 1-510-886-1290  

DEC 10, Thu, Berkeley 7:30 p.m. - 7th Annual Slavic Christmas Choral Concert A 

Lowiczanie event featuring the Lowiczanie chorus and invited community choral 

ensembles. Location: Hillside Club. More information: www.polishfolk.net  

DEC 12, Sat, Walnut Creek 5 p.m. - Traditional Christmas Wigilia 3400 Golden Rain 

Rd (Rosmoor Hillside Clubhouse - Diablo Room) Ceny biletow: Dorosli $25, Dzieci do 

lat 16 $8. Dzieci biorace udzial w wystepie $3 Tickets advance sale: Basia Szlachta 

bszlachta@hotmail.com 1-510-325-7481 and Ela Lukaszewicz 1-925-914-9988 

elukaszewicz@comcast.net Checks payable to: Polish Home Army AK Vet, with a word 

“Wigilia” in Memo line.  

DEC 13, Sun, San Jose [ !! RESERVATIONS TILL DEC.7 !! ] 2 p.m. Polish Christmas 

Eve Supper WIGILIA Celebration Traditional Blessed Wafer (Oplatek) sharing and 

wishes; Polish food made specifically for the occasion. Location: 10250 Clayton Road, 

San Jose, CA 95127-4336. For information and reservations please call Victoria Phillips 

(408) 985-9604. Tickets are $20 for adults and $8 children (5-12 years). Please mail 

checks to the parish office along with the list of people attending. Seating is limited. 

Please make reservations and purchase the tickets before Sunday, Dec 7. More 

information: 1-408-251-8490 or www.saintalbert.us  

DEC 13, Sun, Rohnert Park 3:00 p.m. - Polish Mass and WIGILIA St. Elizabeth Ann 

Seton Church 4595 Snyder Lane, Rohnert Park, CA 94928. More information: 1-707-525

-1386 e-mail: eprochaz@sonic.net Please inform your friends in Sonoma County and in 

Marin County areas. This is a potluck Wigilia. Please call ahead to coordinate food.  

DEC 20, Sun, San Francisco 12:30 p.m. - Traditional Polish Wigilia in Polish Parish for 

the San Francisco Polonia at the Nativity Church - 240 Fell Street. All Polish Americans 

are invited to celebrate coming of the Christ our Lord with Traditional Blessed Wafer 

wishes and dinner. Tickets: adults $20, children $10, please call 1-415-252-5799  

Dec 31, 2009, Th, 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). Included: 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 community affairs.   ❒ 
 

___________ 
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   Wybiła godzina jedenasta rano, gdy w niedzielę 15 listopada 2009 roku w kościele 

Nativity przy 240 Fell Street w San Francisco, ksiądz Tadeusz Winnicki S.Ch., odprawiał 

jeszcze listopadowe modlitwy za zmarłych zwane wypominkami. Przy drzwiach 

wejściowych stały poczty sztandarowe Stowarzyszenia Polskich Kombatantów koła nr. 

49 z San Francisco, Szkoły Języka Polskiego im. Jana Pawła II z Walnut Creek oraz 

harcerskich hufców „Mazowsze” i „Kraków”.  Wkrótce, długim orszakiem 

kombatanckich i harcerskich mundurów, wchodziliśmy do kościoła, aby modlić się             

w intencji naszej Ojczyzny - Polski, czcząc po raz kolejny rocznicę odzyskania przez Nią 

niepodległości w dniu 11 listopada 1918 roku. Całość zorganizowała i dopięła na 

przysłowiowy ostatni guzik harcmistrzyni Krystyna Chciuk. 

   Ksiądz Tadeusz - celebrujący tę Mszę Świętą – tak jak i w latach poprzednich potrafił 

zarówno swoją osobą, głosem, kazaniem ubranym w narodowe barwy oraz 

przytaczanymi wersami wierszy nadać jej nad wyraz podniosły charakter. Była obecna 

podczas tej liturgii, przywieziona przez harcmistrza Zbyszka Pisańskiego – kopia 

dziękczynnego Ryngrafu, którego oryginał spoczął na Jasnej Górze w podziękowaniu 

Królowej Polski za stuletnią opiekę nad Związkiem Harcerstwa Polskiego.  

   Po tej części uroczystości, udali się wszyscy do położonej poniżej, sali parafialnej na 

lunch i przygotowaną przez Elżbietę Łukaszewicz oraz Danusię Pokalską ze Szkoły 

Języka Polskiego w Walnut Creek – akademię. Przy akompaniującymi na pianinie Olivii 

Glinskiej i Marku Janikowskim, odśpiewano hymny narodowe. Całość programu, 

rozpoczętego poetycką inwokacją księdza Winnickiego, prowadziła podharcmistrzyni 

Elżbieta Łukaszewicz. Zwięzłymi przemówieniami uraczyli zebranych: Prezes 

północnokalifornijskiego oddziału Kongresu Poloni Amerykańskiej - Edward Martinek, 

Konsul Honorowy Rzeczpospolitej Polskiej w San Francisco – Chris Kerosky, który 

przekazał dyplom z Konsulatu Generalnego RP w Los Angeles dla uczennicy – Małgosi 

Sikorskiej, Prezes SPK koła numer 49 – Frank Jasiński oraz Przewodniczący Zarządu 

Okręgu ZHP na teren Stanów Zjednoczonych – hm. Zbigniew Pisański. Ten ostatni 

wręczył przyznane przez Przewodniczącego ZHP z Londynu, za długoletnią pomoc lub 

pracę na rzecz Organizacji Przyjaciół Harcerstwa - Honorowe Odznaki Pani Zofii 

Zakrzewskiej, Irenie Grobelnej oraz dr. Wojciechowi Wójciakowi. Po oficjalnej części 

zapełniające całą – pięknie udekorowaną przez Annę Hołdę phm. oraz Kazimierza 

Sobczaka hm. – scenę, dzieci rozpoczęły niezapomniane przedstawienie. Pośród 

patriotycznych pieśni, rymów, przenieśliśmy się do tamtych pamiętnych dni początku II 

Rzeczpospolitej. Przeciwstawialiśmy się zaborcom, przechowywaliśmy polskość i tak jak 

obecnie – uczyliśmy się demokracji. Sala włączała się do śpiewu, nagradzała oklaskami 

każdego z artystów i z podziwem patrzyła na tych małych Polaków urodzonych na 

amerykańskiej ziemi. Są nimi oprócz wymienionych powyżej: Jan Janikowski grający na 

fortepianie, Nikodem i Arleta Pokalscy, Dylan Wilczkowiak, Paulina Buchcik, David i 

Sara Puchalscy, Maks i Aleks Białek, Oscar Loyd, Natasha Wilczkowiak, Adrian 

Grobelny, Alex, Sebastian i Adriana Babicz, Patryk Grobelny, Grażyna i Zosia Winkel 

oraz Kinga i Eryk Lewandowscy. Gratulujemy wszystkim zarówno ogromnego talentu 

jak i patriotyzmu.  

   Gdy przedstawienie dobiegło końca na salę wjechał tort. Kilka dni wcześniej znany 

działacz polonijny – Zdzisław Zakrzewski obchodził swoje 90-te urodziny. Przez 

kilkadziesiąt lat pobytu w Kalifornii wiele wysiłku włożył dla budowania i uświetniania 

tutejszej Poloni. Życzeniom nie było końca.  

   Gdy wszyscy już się prawie rozeszli, w jednej z sal na zapleczu trwały obrady komisji 

egzaminacyjnej. Po zaliczonej próbie, do harcerskiego, instruktorskiego grona przyjęto 

trzech młodych Harcerzy Orlich: Mateusza Czaplę, Davida Puchalskiego oraz Marka 

Janikowskiego. Od tego dnia zostali Przewodnikami w Związku Harcerstwa Polskiego 

działającym poza granicami kraju. Gratuluję.  

   Wracając popołudniem do domu, nucąc po cichu „Legiony”, czułem dumę z widoku 

zapełnionego polskimi dziećmi kościoła oraz smutek, że coraz mniej jest z nami tych, 

którzy walczyli o wolną Polskę. Ucieszył mnie fakt, iż ksiądz Tadeusz wyraził ochotę 

przyłączenia się do naszej harcerskiej braci, złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego i 

zostania kapelanem. Zasłużyliśmy widać na zaufanie tego niezwykłego księdza, który był  

kiedyś generałem swojego zakonu. 

   Znów jak przy każdej tego typu uroczystości wykładając tomiki: „Zatoka Poezji”, 

zebraliśmy kilkadziesiąt dolarów na naszą niekończącą się Akcję Kazachstan – pomocy 

niezapomnianym Polakom. Dziękujemy. 
 

CZUWAJ!    

„Toczka”  
Związek Harcerstwa Polskiego 
oraz 

Zatoka Poezji 
 

   Zapraszają polskich poetów, malarzy i 

fotografów emigracyjnych do wzięcia 

udziału w naszym nowym tomiku 

„Toczka”, który bedzie wydany w drugiej 

połowie 2010 roku.  

   Toczka (z j. rosyjskiego – kropka) -        

w nomenklaturze władz sowieckich           

w latach 40-tych XX wieku - punkt dla 

specjalnych przesiedleńców  

   Jednym z takich porzuconych               

w kazachskim stepie miejsc było 

Czkałowo. Skupionym wokół polskiego 

harcerstwa potomkom deportowanych 

tam Polaków poświęcamy nasz przyszły 

zbiór poezji i sztuki. 

   Całkowity dochód ze sprzedaży tego 

zbioru, wydanego dzięki pomocy wielu 

organizacji, grup polonijnych oraz osób 

prywatnych, przeznaczony będzie na 

p o m o c  p o l s k i m  h a r c e r z o m                       

w Kazachstanie. Będzie to już piąte            

z kolei wydawnictwo z przeznaczeniem 

na ten cel.   Prosimy o przesłanie do nas 

swojego wiersza, kopii obrazu lub 

artystycznej fotografii drogą elektroniczną 

do Bogusi Kizior już teraz, a najpóźniej 

do 31 Maja 2010 na adres:  

Bogulka@comcast.net  
 

Wymagania techniczne:  

Wiersz - maksymalnie 32 linijki i 40 

znaków literowych w każdej linijce          

w Microsoft Word, polską czcionką 

(jeżeli to możliwe), orientacja pionowa 

Obraz - przeskanowany obraz, 

rozdzielczość minimum 300dpi, format 

jpg,  orientacja pionowa 

Fotografia artystyczna własności autora - 

rozdzielczość minimum 300 dpi, format 

jpg, orientacja pionowa  
 

a także:  

Zdjęcie portretowe autora - wiersza, 

obrazu czy fotografii - rozdzielczość 

minimum 300dpi format jpg, orientacja 

pionowa 

Nota biograficzna – maksymalnie 120 

słów polską czcionką jeżeli to możliwe. 
 

Organizatorzy: 

* zastrzegają sobie prawo ograniczenia 

ilości przyjętych do druku wierszy, 

obrazów czy fotografii  

* mogą nie dopuścić do druku lub 

poprosić o wymianę na inne, tekstów, 

obrazów i fotografii nie odpowiadających 

celowi wydawnictwa  

* zastrzegają sobie prawo nanoszenia 

koniecznych do druku zmian  
 

   Każdy z artystów których prace zostały 

przyjęte do publikacji otrzyma jeden 

bezpłatny tomik oraz bedzie miał 

możliwość zakupienia dla siebie większej 

ilości po cenie druku plus przynajmniej 

$1.00 na pomoc naszej wspólnej akcji 

Kazachstan. 

   Mamy również nadzieje, że artyści 

pomogą rozprowadzić pewną ilość 

tomików w swoich środowiskach. 
 

Informacje: 

Informacje o „Akcji Kazachstan” można 

znaleźć na stronach:  

http://www.zhppgk.us 

http://www.zhp.org/krakow 

http://zatokapoezji.com 
 

lub uzyskać u Hm Ryszarda Urbaniaka, 

email:  

ryszard.urbaniak@yahoo.com   ❒ 
 

___________ 

Północnokalifornijskie obchody święta 11 listopada 
Ryszard Urbaniak, hm 


