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Northern California News:

Niby kolejna niedziela…

Ryszard Urbaniak

By: Edmund Lewandowski,
www.PoloniaSF.org

PoloniaSFO@yahoo.com

MAR 27-28, Sat. and Sun., San Francisco 2:00 p.m. – “HALKA” - Moniuszko Pocket Opera Location: Legion of Honor, San Francisco Lead role by Polish soprano
Patrycja Poluchowicz of San Jose, CA. All costumes will be lent to the production from
Lowiczanie. Mary Kay Stuvland is both Costume Designer and Choreographer for this
production. Members of Lowiczanie will be performing several dances in the opera including the famous “Mountaineers” dance as well as the “Mazur”. More information:
http://www.pocketopera.org/2010-Season/PO-2010-Halka.html
APR 3, Sat., Berkeley 7:30 p.m. – “HALKA” - Moniuszko - Pocket Opera Location:
Julia Morgan Theater, Berkeley Lead role by Polish soprano Patrycja Poluchowicz of San
Jose, CA More information: http://www.pocketopera.org/2010-Season/PO-2010Halka.html
APR 11, Sun., Union City Parada Mlodych Talentow Annual Talent Show - Polish
Saturday school in Union City
APR 11, Sun., San Francisco 2 p.m. - Tomasz Stanko Quintet at the Legion of Honor
Promotion of the new album by the top Polish jazz musician and the Quintet http://
www.sfjazz.org/concerts/2010/spring/artists/stanko.php
APR 17, Sat., Alamo 7 p.m. - Dance Party organized by Friends of Polish Scouts 4/17
godz. 19:00 Zabawa Kola Przyjaciol Harcerzy z Martinez Alamo Womens Club
APR 24, Sat., Paso Robles 7:00 p.m. – “A Toast To Paderewski” The Paderewski Festival and the Back Roads Wineries of Paso Robles invite lovers of fine wine and music to
a reception showcasing the wines of the Back Roads Wineries complemented by Polishthemed appetizers provided by Cass Catering. Pianist Marek Zebrowski, a Steinway artist
and director of the Polish Music Center at the University of Southern California Thornton
School of Music, will be joined by the Midnight Winds to perform a special concert featuring works by Paderewski, Chopin and Mozart. Location: Pear Valley Winery, 4900
Union Road, Paso Robles More information: www.paderewskifest.com or call 1-805-2272888.
APR 24, Sat., Roseville 7:00 p.m. – “Dance Poland!” Concert of Polish Music, Song &
Dance featuring Lowiczanie Polish Folk Ensemble and Pulaski Polish Dancers of Fresno
Location: Polish American Club of Greater Sacramento, 327 Main Street, Roseville , CA
95667 More information: www.polish-club.org or call Walter 1-916-725-8704
MAY 2, 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. More information: http://www.pacnorcal.org/ ❒
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Druh Ryszard

Jedną z wielu tradycji istniejących w kościele chrześcijańskim, a szczegółnie
w katolickim, którego jestem członkiem - jest powstałe w średniowieczu w Jerozolimie i
rozpowszechnione przez franciszkanów, nabożeństwo wielkopostne o charakterze
medytacyjnym i adoracyjnym, polegające na odtworzeniu drogi Jezusa na śmierć i
złożeniu do grobu, wykonywane poprzez idących pośród czternastu stacji pątników,
zwane – Drogą Krzyżową.
A, że harcerstwo uwielbia wszelkiego rodzaju tradycje... harcmistrzyni Iwona Urbaniak
zorganizowała dla instruktorek i instruktorów oraz młodzieży harcerskiej w porozumieniu
z Polish Pastoral Center w kalifornijskim Martinez takie właśnie medytacje i modlitwy
przy obrazach drogi krzyżowej. Ledwo co wybiła godzina dziewiętnasta a za krzyżem ze
świecą ruszyły wokól kaplicy dzieci, modląc się o pomoc w podejmowanych wysiłkach,
o siłę, wytrwałość i więcej miłości, o zdrowie, ubogich, cierpiących i zmarłych.
Niektórych z nich cichutkie głosy głęboko wbijały się w serca zebranych. Innych doniosłe
wypełniały całe pomieszczenie. Pośród ścian przesuwała się zwarta grupa harcerskich
mundurów, których łączy wspólna służba Bogu i Polsce. Skończyło się ich nabożeństwo,
usiedli w ławkach, aby w ciszy myśleć o tym co się akurat stało: Mateusz, Iwona,
Ryszard, Dylan, Zosia, Adam, Agnieszka, Arletka, Nikodem, Jasiu, Artur, Paulina,
Marek, Ola, Grażyna, Natalia, Venessa, Ewa, Oscar, Patrycja, Natalia, Maja i Patryk. O
godzinie wpół do ósmej ksiądz Dominik Ciołek w asyscie diakona Witolda Cichonia
rozpoczęli mszę pierwszopiątkową, tym razem w intencji zmarłej w Polsce działaczki
polonijnej i prezesa Polish Arts ana Culture Fundation – Wandy Tomczykowskiej. Nasz
mały kościółek wypełnił się po brzegi, aby chociaż w ten sposób oddać cześć osobie,
która przez dziesięciolecia zajmowała czołowe miejsce w życiu tutejszej społeczności.
Gwieździsta noc żegnała wraz z zapachem zatoki San Francisko rozjerzdżających się do
domów. A my, czekać będziemy na kolejną polską tradycję; będziemy tam znowu
w naszych harcerskich mundurach. CZUWAJ!
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Ostatni dzień lutego 2010 roku, był niby kolejnym, cichym, deszczowym,
kalifornijskim dniem; a jednak…
W stolicy hrabstwa Contra Costa, leniwie wyczekującym lepszej pogody – miasteczku
Martinez, przy rogu ulic Las Juntas i Mellus, działo się coś niezwykłego. Jedną z
niezwykłości ośrodka East Bay Polish-American Association jest dokonany w czynie
społecznym przez wielu ludzi dobrej woli, remont. Wygląda on pięknie; odremontowany
z zewnątrz, pachnący wonią świeżej farby, przyciągający widokiem powiększonej sali,
piękniejącą kaplicą. To w tej kaplicy właśnie dokonały się kolejne dwa cudy. Jednym
była Msza Święta, kolejnym - doroczny, szesnasty już Konkurs Recytatorski Poezji
Polskiej organizowany przez Szkołę Języka Polskiego im. Jana Pawła II z siedzibą w
Walnut Creek. Około godziny jedenastej rano w udekorowanym pomieszczeniu,
kierownik szkoły Tomasz Kotliński rozpoczął go cytatem Kazimiery Iłłakowiczówny:
“Obiecywało serce, że pęknie.
Nie pękło
Groziło życie, że zwiędnie
- nie zwiędło.
Gdzież to się wszystko podziało
i czy było prawdziwe?
W poezji skamieniało,
Jest żywe.”
Ożywiła rzeczywiście poezja na kilka godzin to miejsce. Zorganizowane przez Kaję
Zielińską, prowadzone przez Paulinę Buchcik i Paulinę Viechorek popołudniowe recytacje wprowadziły przybyłych licznie w zupełnie inny świat. Świat gdzie mieszka Brzechwa, Konopnicka, Tuwim i Mickiewicz. Miejsce, gdzie pośród strof spotykają się Asnyk
z Lechoniem, Szymborska z Twardowskim. Zaczarowany świat poezji.
Niełatwe miała zadanie Komisja Oceniająca w składzie: Bogusia Kizior, Celina Pituła,
Alicja Jęczmień, Monika Jesionek i Paweł Janikowski, by wyłonić laureatów. Poradzili
sobie jednak doskonale, mając do pomocy liczących głosy: Magdę Barnaś, Iwonę Sartan
oraz Dorotę Viechorek.
Furorę jak zwykle zrobiły dzieci z najmłodszych klas. Ich pocieszne miny z przejęciem
deklamowane wierszyki wywoływały na każdej twarzy promienny uśmiech. Brakowało
mi pośród nich zeszłorocznych wierszy Alicji Jęczmień, ale … Brzechwa też jest niczego
sobie.
Emocje wzrastały wraz z rocznikiem klasy. Pośród najstarszych osiągnęły zenitu. Spośród nich, jak co roku wyłoniony został zwycięzca pięćsetdolarowego stypendium ufundowanego przez Polam FCU z Redwood City z niezastąpionymi Zofią i Zdzisławem
Zakrzewskimi.
Okazał się nim uczeń szkoły i harcerz - Adam Warda. Cieszył się niezmiernie i Adam i
jego rodzice, i cała publiczność. Gratuluję.
Zwycięzcami jednak tak naprawdę byli wszyscy występujący. Oprócz nagród za pierwsze trzy miejsca w każdej klasie specjalne nagrody ufundowali: Polskie Kółko Literacko
-Dramatyczne z panem Antonim Żukowskim, Ted’s Delikateski z Tadeuszem
Zakrzewskim, Oakland Raiders z Paulem Engl, Chopin Café & Restaurant oraz European
Country Market. Organizatorzy dziękują im niezmiernie. Z ogromną chęcią przyłączą się
do tego wspaniałego dzieła sponsorowania w przyszłorocznym konkursie: diakon Witold
Cichoń administrator Polish Pastoral Center oraz nasze rodzime Harcerstwo. Pamiętajcie
o nas.
Ma poezja w naszej rodzimej kulturze specjalne miejsce. Ciszę się, że porzuceni gdzieś
nad Pacyfikiem, pamiętamy o niej. Wypowiadana ustami dzieci smakuje doskonale.
Wraca wspomnieniami łąki nad lasem, pierwszej miłości, podmuchem bałtyckiego
wiatru.
Gratuluję Szkole Języka Polskiego im. Jana Pawła II podtrzymywania tej pięknej tradycji. Do zobaczenia w przyszłym roku. ❒

