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Dec 31, Fri, 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 $70.00 per person. Included: Hot Dinner,
Cold Buffet all night, Champagne, Music! Nice Atmosphere in a nicely decorated hall.
Open cash bar. Music by D.J. - World standards, New trends, some Polish dance music;
SPACE LIMITED !!! PLEASE DO NOT WAIT Information and tickets: Karol
Piestrzynski 1-415-519-5756 Proceeds from this event are for parish community affairs.
Dec 31, Fri, San Jose 8 p.m. - 2:00 a.m. New Year’s Eve Party - Sylwester !!! NEW
YEARS EVE DANCE - we sincerely invite you to a New Year’s dance, on December 31
from 8 p.m. to 2 a.m. in our parish hall. Tickets are $50.00 per person if purchased by
December 26 ($60.00 per person after Dec. 26). The ticket price includes small appetizers
and traditional champagne at midnight. Food for purchase and open bar. Music by DJ.
Reservations can be made now: Irena Guillon 1-408-857-2599 (cell) and Krystyna
Mrozowska 1-650-960-1236 (home phone).
Dec 31, Fri, Martinez 7 p.m. - 2:00 a.m. New Year's Eve Party - Sylwester !!! East
Bay Polish American Association, Martinez call for more information 1-925-759-5872 or
e-mail: rdrewniany@sbcglobal.net Poster: Bal Sylwestrowy w Martinez
Dec 31, Fri, Alamo 7 p.m. - 2:00 a.m. New Year’s Eve Party - Sylwester !!! Polonez
Soccer Club of San Francisco Bay Area call for more information 1-925-768-4770
Dec 31, Fri, Sacramento 7 p.m. Polish New Year’s Eve Party - Sylwester !!! Polonian
Cultural and Pastoral Center with Our Lady of Czestochowa Chapel, 1601 South Avenue,
Sacramento, CA 95838 Tickets are $50 per person for PCPC members and $70 per person
for non-PCPC members. Tickets are available by calling Mr. Eugene Grellus at 1-916922-2798 or 1-916-995-3751. More information: Flyer/Ulotka 2010
##########
Information from Polish Saturday School in San Francisco
Polish Saturday School in San Francisco extends a warm welcome to all children whose
parents desire is to teach them Polish. The school sessions are roughly every other
Saturday - depending on other holidays. The next school session is December 4, 2010.
Location is at 245 Linden Street in San Francisco. If you are interested, please call Rev.
Tadeusz Rusnak for more information at 1-415-252-5799.
##########
Polish American Congress resolution.
[ the following information is by PoloniaSF.org News Network ]
On October 14, 2010, the highest governing body of the Polish American Congress, the
National Directors Meeting, which was held in Skokie, IL voted unanimously to adopt the
following resolution regarding the Smolensk April 10, 2010 Polish military plane crash:
Resolution 2: The Polish American Congress supports the Resolution H. Res. 1489
sponsored by Rep. Peter T. King of New York in the US House of Representatives,
titled “Calling for an independent international investigation of the April 10, 2010,
plane crash in Russia that killed Poland's president Lech Kaczynski and 95 other
individuals.” The justification for such a call are fully described in the House
Resolution, which has been referred to the House Foreign Relations Committee. We
urge our members to contact the Committee on Foreign Affairs and demand a full
investigation into this tragic event.
The information about the bill PAC is supporting is here:
http://www.govtrack.us/congress/bill.xpd?bill=hr111-1489
Please, write a letter, make a phone call and possibly send also a fax to your
Representative and ask them to support H. Res. 1489 and maybe even to co-sponsor the
bill. We owe this to all those who perished in that crash at Smolensk airport on April 10,
2010. More information about the crash and problems with present investigation can be
found here: http://bobsob.com/kaczynski.htm
A Dutch public TV film about the crash aftermath is here:
http://www.youtube.com/watch?v=_c6bqHONRMc
http://www.youtube.com/watch?v=1iK2LQ5quSM
http://www.youtube.com/watch?v=0u68eXju_2A
http://www.youtube.com/watch?v=zp-jmpBLht4
The time to contact your Representative is NOW. This session of US Congress will end
January 2, 2011. If we do not act NOW the proposed resolution for the international
investigation is going to die in the Foreign Relations Committee.
This might be helpful to find contacts to your Representative:
http://www.govtrack.us/congress/findyourreps.xpd?state=CA - different state selection is
in the left upper corner
https://writerep.house.gov
Thank you, www.PoloniaSF.org
##########
New poetry from local Zatoka Poezji
New poetry volume is called “A Dot” in Russian. This is how the Russians called WWII
camps for people displaced from their homes and who went through the horrors of
survival in the Russian Far East territories. The poetry is in Polish and is available from:
Ryszard Urbaniak
743 Graymont Circle
Concord, CA 94518
More information in Polish:
Toczka (z j. rosyjskiego - kropka), tak wladze sowieckie nazywaly utworzone w latach
40 tych XX wieku, punkty dla specjalnych przesiedlenców. Jednym z takich porzuconych
w Kazachskim stepie miejsc bylo Czkalowo. Skupionym wokól polskiego harcerstwa
potomkom deportowanych tam Polaków poswiecamy tegoroczny tomik „Toczka”
bedacym zbiorem sztuki: poetów, grafików, malarzy i fotografów.
Calkowity dochód z niego przeznaczamy na pomoc polskim harcerzom
w Kazachstanie. Przylaczcie sie do nas. Wspomózcie finansowo nasza akcje.
Dziekujemy! Czeki wypisane na Polish Scouting Organization mozna przesylac na adres:
Ryszard Urbaniak
743 Graymont Circle
Concord, CA 94518
###########
From PoloniaSF.org subscribers
Exhibit at Stanford University – “Katyn: Politics, Massacre, Morality.”
http://www.hoover.org/library-and-archives/exhibits/57061
Map of Poland - history: http://polmap.republika.pl/polska1.htm
Letter from Poland - (4 parts); with English subtitles on Polish or Russian narration
http://www.youtube.com/watch?v=_c6bqHONRMc
http://www.youtube.com/watch?v=1iK2LQ5quSM
http://www.youtube.com/watch?v=0u68eXju_2A
http://www.youtube.com/watch?v=zp-jmpBLht4
Veronika is a short documentary made in a small farming village in Poland called Kotla:
http://www.youtube.com/watch?v=URhLeN1W-4U
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Pierwsza zbiórka. Ostatnia zbiórka.

Druh Ryszard

Zaczęło się jak to bywa często
w podobnych sytuacjach od maila.
PoloniaSF.org
przesłała
łańcuszkiem informację o akcji
zachęcającej do wysyłki
świątecznych paczek polskim
żołnierzom w Afganistanie. Po
krótkiej „naradzie” sprawę w
swoje ręce na terenie wschodniej
strony zatoki San Francisco wzięło
Malowanie babek
harcerstwo. Druhna Iwona
zakasała rękawy. Polonia SF.org,
Szkoła Języka Polskiego w Walnut
Creek oraz East Bay Polish
American Association w Martinez
pomogło w przeprowadzeniu
pierwszej tego typu zbiórki.
Sobota 4 grudnia 2010 roku była
wyjątkowo mglistą. Na
przychodzących na zajęcia szkolne
czekał wystawiony tuż pod
ogromnym plakatem (dzieło
Rysowania kartek
prezesa EBPAA) - kosz na dary.
Gdy przyjechałem kilka godzin poźniej na harcerską zbiórkę – około godziny czternastej
- był już wypełniony po brzegi. Oprócz tych, którzy byli tego dnia w Walnut Creek,
ludzie dzwonili, pytali o szczegóły, ofiarowali pieniądze. Co chwilę ktoś przynosił
podarki. Pozostawiał. Czasem byli to starsi, czasem młodzież, czasem maluchy.
Wyjątkowość tych właśnie darów unosiła się po całej sobotniej Szkole Języka Polskiego.
Otwartość serc pozwoliła na to, iż pierwsza ta, tego typu nasza zbiórka była ogromnym
sukcesem.
Ze względu, że za tydzień będzie polonijna wieczerza wigilijna na kilkaset osób i dzieci
muszą przygotowywać się do występu jasełek, była także tego dnia - nasza ostatnia
zbiórka harcerska w tym roku kalendarzowym. Po tradycyjnym apelu, zebraliśmy się
wszyscy w jednej z sal. Druhny Grażyna i Paulinka pilnowały maluchów malujących
świąteczne kartki do Afganistanu. Druhna Ela oraz druhowie Artur i Adam pilnowali
starszych. A najmłodsi druhowie Marek i Jasiu Janikowscy dwoili się i troili, aby
wszystko grało; tak jak polskie kolędy płynące z postawionego na ziemi radia. Gdy
kartki były już skończone pojawiły się szklane bańki, z których po jakimś czasie dzieki
farbom i dziecięcej pomysłowości powstawały piękne świąteczne bąbki. Gdy i te były
gotowe usiedliśmy w kręgu, aby porozmawiać o narodzinach Jezuska, które były ponad
dwa tysiące lat temu. Okazało się wtedy, że w tym samym mniej więcej czasie tyle, że
wiele lat później - a całe osiemnaście lat temu – urodził się druh przewodnik Marek
Janikowski. Nie wiem (niby) skąd, ale na salę tuż za świeczką wkroczył ogromny tort, a
wszyscy zebrani zaczęli śpiewać znane i starszym, i najmłodszym – Sto lat. Tort był
pyszny. Krąg umorusanych i tortem, i uśmiechem dziecięcych buź, zakończył zbiórkę.
Z głową pełną myśli udałem się do domu. Jednym, a czasem dwoma palcami zacząłem
wystukiwać tekst o wydarzeniach obydwu zbiórek. Tej pierwszej i tej ostatniej. Za oknem
zapadł zmrok.
Rankiem następnego niedzielnego dnia, w drodze do polskiego kościoła w Martinez
towarzyszyła nam ta sama tajemnicza mgła. Przy wejściu do kaplicy tuż pod plakatem
znowu stał ten sam kosz. Być może to otwartość serc, pachnący już w powietrzu
świąteczny nastrój, być może słowa zachęcającego do pomocy ojca Dominika,lub...
wszystko to razem wzięte sprawiło, iż jak i dnia poprzedniego kosz zapełnił się.
Skończyła się msza. Ludzie podchodzili, pytali dając prezent czy to dobra rzecz do
wysyłki, czy na pewno polscy żołnierze będą zadowoleni. Druh Bogdan przekazał czek
na opłacenie kosztów wysyłki. Do kieszeni wkładano mi pieniądze. Ruszyliśmy do
sklepu. Za otrzymaną gotówkę dokupiliśmy jeszcze kilka rzeczy i jutro wysyłka i listów, i
paczek i życzeń. I do naszych druhów-żołnierzy Michała i Tomka Bartoszyna i do innych.
Wiem, że wszystkim ofiarodawcom życzliwym los, czy Bóg, wynagrodzi ich dobre serca.
Wraz z tymi spisanymi wspomnieniami z dwóch grudniowych dni w Kalifornii zasyłam
i naszym żołnierzom i wszystkim – moc gorących życzeń Bożonarodzeniowych.
Wesołych świąt. Szczęśliwego Nowego, 2011 roku.
Z dołu dobiega głos szatkowanej na polonijną wieczerze - kapusty, zapach gotujących
się potraw, strzępki wesołych rozmów; o świętach, o potrawach o zakupach do
wykonania. Napiszę o tym następnym razem.
CZUWAJ!
P.S. Uciąłem sobie krótką drzemkę którą przerwał dzwonek do drzwi. Żona rozmawiała z
żołnierzem AK z Batalionu Zośka druhną Haliną. Przyniosła czek od kombatantów na
kilkaset dolarów przeznaczony na ten świąteczny cel. Znowu szybki wyjazd do sklepu na
ostatnie zakupy.
W tej to chwili przypomniał mi się śp. phm. mjr. Zdzisław Jarkiewicz, który jako ostatnie
zadanie swego życia dokonał zeszłorocznej wysyłki świątecznej dla żołnierzy. Poźniej
odszedł do swoich kolegów z Powstania skąd nie można już wysyłać żadnych paczek. I to
właśnie, jego postać i przenoszenie ważnych zadań na następne pokolenia było puentą
której mi do tej pory brakowało. Teraz już wszystko stało się dla mnie jasne!
Za oknem zapadał koleny zmrok; jak w Polsce; jak w Afganistanie ❒
__________
From our local writer Jacek Matysiak:
http://wzzw.wordpress.com/2010/11/15/wstyd/
http://www.niepoprawni.pl/blog/1748/wstyd Prezydent okraglego stolu:
http://wzzw.wordpress.com/2010/11/13/prezydent-okraglego-stolu
##########
Searching for Chopin - by SF Bay Area residents
[......] Upon my arrival at the Frederic Chopin International Airport in Warsaw, it became
very obvious to me that the International Chopin Piano Competition was probably the
most prestigious music competition in the world; certainly for pianists. As soon as I
exited customs into the baggage claim area, I was struck with sudden inspiration of
emotion, as I found myself gazing at the massive billboard of Chopin in the lobby that
took up an entire whole wall of the terminal. This is the birthplace of Chopin.
As soon as I found myself walking the streets of Warsaw, I noticed that there were
Chopin posters not only on billboards, but also on the sides of buses, gates, lamp posts,
and even, facades of buildings.
Stores carried not only Chopin CD’s, books and music scores, but clothing, chocolates,
coffee mugs, key chains, postcards, toy pianos, and expensive jewelry…
Whole article is a t: http://poloniasf.org/english/article1011n01.pdf ❒

