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Northern California News:

Święconka

Ryszard Urbaniak, hm

By: Edmund Lewandowski,
www.PoloniaSF.org

PoloniaSFO@yahoo.com

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 Polish
-themed 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 1-805-227-2888
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 1-916-7258704
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
MAY 7, 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 1408-251-8490
MAY 8, Sat., Martinez - 7 p.m. - VIBO String Quartet - East Bay Polish American
Association and Bay of Poetry invites you to a nice evening of classical music in their
newly remodeled building. More information: Poster about the concert or 1-925-759-5872
MAY 29, 30, 31, San Francisco - XI Polish Teachers Convention - The Polish School
named after the Polish Pope John Paul II is a host to the big convention of all teachers of
Polish Schools from all over the United States. Polish teachers from all over the world
and Polish government officials are scheduled to attend. ❒
__________

Wycieczka we mgle

Ryszard Urbaniak, hm.

Ryszard Mleczko

To było jakby zaledwie wczoraj; podczas odbywającego się w Los Angeles spotkania
ze skautami innych krajów zastała nas wiadomość o śmierci Jana Pawła II.
10 kwietnia 2010 roku, stojąc u podnóża północno kalifornijskiej góry Tamalpais wraz
z podharcmistrzyniami Kasią Młynarską i Kim Gokofski (Kim w styczniu obroniła
doktorat z medycyny) oraz grupą wędrowniczek i wędrowników na zorganizowanej przez
phm. Adama Babicza wycieczce wędrowniczej, wiedzieliśmy już o tragedi, która
powtórnie pośród katyńskiej ziemi dotknęła naród polski. W ramach przygotowań do 100
-lecia harcerstwa wszystko co można było zrobić to iść przed siebie, nauczać ich na
stacjach o historii, zdobyć kolejny harcerski szczyt, wychowując na obczyźnie kolejne
pokolenie młodych Polaków – uczcić pamięć tragicznie zmarłych. Tak też idąc za druhem
Adamem zrobiliśmy. Jak w życiu bywa, pokonać musieliśmy trudy, deszcz i wdzierającą
się pod koszulę mgłę. Po kilku godzinach dotarliśmy do znajdującego się na wysokości
792 metrów npm., szczytu. Jedząc pośród hulającego wiatru kanapki, myśli same uciekły
do tych, którzy byli tego dnia tak jak i my – bliżej Boga. Po drodze zatrzymując się
mówliśmy i o początkach harcerstwa, i o “kamieniach przez Boga rzucanych na szaniec”,
i o historii harcerstwa w Kalifornii. Jakby w nagrodę dobrze wykonanego zadania czekało
nas na zakończenie wychylające się zza chmur słońce. Jeszcze tylko harcerski krąg,
uściski i oczekiwanie na kolejne spotkanie.
Dnia następnego, tak jak i we wszytkich innych harcerskich ośrodkach, spotkaliśmy się
wraz z kombatantami na zorganizowanej przez druhnę Iwonę, Mszy Świętej za tragicznie
zmarłych. Harcerskie i kombatanckie sztandary z czarnymi wstęgami, pochyliły się i nad
Prezydentem Rzeczpospolitej – Lechem Kaczyńskim i nad Harcmistrzem Rzeczpospolitej
– Ryszardem Kaczorowskim. Za tydzień znowu spotkamy się w Martinez na
zaplanowanej dawno już temu mszy za pomordowanych w Katyniu. Do modlitw
dołączymy wszystkich tych, których krew wsiąkła w tę diabelską dla nas ziemię. Być
może ofiara ich nie poszła na marne, otworzyła drzwi, gdyż o Katyniu, o sowieckim
mordzie rozpisuje się amerykańska prasa.
Na dzisiaj brakuje słów. Pamiętać będziemy o nich w naszych harcerskich modlitwach.
CZUWAJ!
__________
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Aby nie popaść w kłopoty jak jedna pani minister, przyznam od razu, że część moich
wiadomości dotyczących historii czerpię ze stron internetowych; dodaję do nich opis
aktualnych wydarzeń i powstaje z tego „dzieło” jak to o powyższym tytule.
Błogosławienie jedzenia, a później chleba i jaj sięga wczesnośredniowiecza i bierze się
prawdopodobnie z czasów pogańskich. Poganami wprawdzie nie jesteśmy, ale szanujemy
na obczyźnie wszelkiego rodzaju zwyczaje. Zgodnie z polską tradycją, w Wielką Sobotę
przynoszą wierni do kościoła koszyki wypełnione pisankami, chlebem, wędliną,
chrzanem, pieprzem, solą i ciastami. Kapłani lub diakoni święcą je, aby następnego dnia
można było zacząć nimi śniadanie wielkanocne.
Od wielu już lat zwyczaj ten kultywowany jest w kaplicy Matki Boskiej Patronki
Emigrantów w kalifornijskim Martinez. Tak też stało się w sobotę 3 kwietnia 2010 roku.
Od około godziny dziesiątej rano, aż do południa, co mniej więcej pół godziny pokarmy
święcił ksiądz jezuita Dominik Ciołek. Po nim, aż do wczesnego popołudnia robił to
diakon Witold Cichoń. Jak co roku też przy Jezusowym grobie trzymało warty miejscowe
harcerstwo. To kolejna tradycja, którą od również wielu już lat pielęgnujemy. Stają
najmniejsi i ci na progu dorosłości. Dumnie wyprostowani strzegą, aby Chrystus czuł ich
obecność i również, tak jak przez lata strzegł nas od niebezpieczeństw.
W czasie świąt zobaczyć można w naszym ośrodku wiele twarzy, których nie widzi się
podczas co niedzielnych mszy. To tu właśnie przychodzą, aby wraz z tradycją zaspokoić
swą tęsknotę za polskością. Pięknie przyjmuje ich nasz nowo wyremontowany, pachnący
świeżą farbą, wykładziną podłogową i setkami godzin pracy społecznej – ośrodek. Jak i
w każdej społeczności nie brakuje różnicy zdań, poglądów… przez lata jednak mając
wspólny cel – idziemy naprzód. Cieszę się, że w tym marszu miejscowe harcerstwo
odgrywa niebagatelną rolę. Wspólnie z parafią, kombatantami i oczywiście
z właścicielami ośrodka - East Bay Polish-American Association, czyli nami wszystkimi
budujemy piękną teraźniejszość i jeszcze piękniejszą przyszłość. Za rok znowu staniemy
przy grobie w naszych harcerskich mundurach. W międzyczasie jednak zapraszamy na
harcerską zabawę w sobotę 17 kwietnia, dnia następnego będziemy na mszy za tych,
którzy przeszli przez nieludzką ziemię, kilka tygodni później czcić będziemy święto
Konstytucji 3-maja, kolejną rocznicę i kolejną… W międzyczasie szukać będziemy
Polski wędrując pośród łąk i lasów patrząc we wspólne niebo. ❒

