
Page  14 News of Polonia    Pasadena, California    December  2010 

 

Twoja pomoc jest potrzebna zaangażuj się w działalność 

Polonii Zostań członkiem polskiej organizacji 

Distribution of the News of Polonia  

in the San Francisco area is through the generosity of  
 

Dr. Marie Lewandowski 

Jak duża jest Polonia w San Francisco Bay Area?  
Edmund Lewandowski 
 

   Nad powyższym pytaniem warto się zastanowić nie tylko z ciekawości, ale także           

z punktu widzenia organizacji imprez polonijnych - ile mamy potencjalnych odbiorców. 

Według spisu ludności w 2000 roku w Kalifornii było 491325 osób, które oznaczyły 

“Polish” w rubryce etniczności formularza rozszerzonego.  

   Czy rzeczywista liczba jest większa? Nad tym można by dyskutować. Przyczynkiem do 

tej dyskusji jest fakt zmniejszenia się polskiej grupy etnicznej w liczbach statystycznych 

od czasu poprzedniego spisu ludności w 1990 roku. Liczba ta spadła o ponad 86000 osób. 

Wygląda to szalenie nieprawdopodobnie, zwłaszcza że liczba ludności Kalifornii nie 

zmniejszyła się o 18%! Zwiększyła się o 13,6% i wynosiła 33,871,648 osób.  

   Liczba ludności w Bay Area wynosi nieco ponad 7 mln osób, a więc jedną piątą liczby 

ludności Kalifornii. Przyjmując dla uproszczenia równomierny rozkład etnicznych 

Polaków w całej populacji Kalifornii (w rejonach rolniczych odsetek Polaków                   

z pewnością jest mniejszy) wynika, że w Bay Area jest ok. 100 tysięcy osób 

przyznajacych się do polskości. Gdzie oni są? jak do nich dotrzeć?  

   Doskonałym przykładem prób dotarcia do znacznej części tej populacji była 

popularyzacja polskiego festiwalu w San Jose. W roku 2000 podjęto decyzję zakupu listy 

adresowej z renomowanego źródła zbierającego różne dane etniczne do wielomilionowej 

bazy danych. Przy pomocy odpowiedniego oprogramowania, które zostało dostosowane 

do potrzeb polskiej grupy etnicznej, wyłowionych zostało 12541 adresów na potrzeby 

wysyłki kolorowych kart pocztowych informujących o polskim festiwalu. Firma 

gromadząca dane szacuje, że w ten sposób organizatorzy festiwalu dotarli do ok. 45 

tysięcy osób, ponieważ były to adresy rodzin, przeważnie z dziećmi. Jest to duży procent, 

zważywszy, że ograniczono się do sześciu południowych spośród dziewięciu powiatów 

San Francisco Bay Area. Wysyłka barwnych kart z polskimi akcentami powtarzana była 

do roku 2003. Wyniki były fenomenalne, w roku 2002 w ciągu 6 godzin trwania 

festiwalu, goście festiwalowi zostawili organizatorom bez mała 50 tysięcy dolarów          

w opłatach za kiermasze, gry, loterie, jedzenie i napoje. Wstęp nie kosztował nic, 

oglądanie występów polskich zespołów także nic. Szacuje się, że festiwal odwiedziło 

ponad 6 tysięcy osób.  

   W roku 2003 podobna karta pocztowa, rozmiaru 6 na 11 cali, była wysłana dla 

zareklamowania polskiego festiwalu w Golden Gate Park. Miejsce pękało w szwach. 

Ludzie piknikowali na okolicznych trawnikach. Woźny opiekujacy się toaletami klął, że 

takiego najazdu ludzi to jeszcze nie miał.  

   Może warto by wykorzystać powyższe i podobne doświadczenia w celu propagowania 

rozbudowy osrodka w Martinez. Polonia wschodniej zatoki jest bardzo liczna, potrzebuje 

wiekszego lokum. Dlaczego nie zaapelować o pomoc w rozbudowie do wszystkich 

potencjalnych zainteresowanych?  

   Dwie przytoczone powyżej imprezy potwierdzają, że w Bay Area jest dużo 

Amerykanów polskiego pochodzenia. Czy rzeczywiście jest ich sto tysięcy, nie wiadomo. 

Powyższa analiza jest logiczna i niezbicie dowodzi, że na pewno jest ich więcej niż liczba 

osób, które pokazują się w polskich kościołach na Boże Narodzenie i wielkanocną 

święconkę. Tych osób jest zaledwie kilka tysięcy. Cała reszta mieszka sobie                    

w społeczności amerykańskiej wielokrotnie nie wiedząc o istnieniu Polish community. 

Większość niestety nie zna języka polskiego. Aby do nich dotrzeć z informacją, trzeba to 

zrobić po angielsku. Przykład festiwalu w San Jose pokazuje, że to się może opłacić.   ❒ 
 

__________ 

Arizona 
 

„Mam szczerą wole, całym życiem pełnic służbę Bogu i 

Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym 

Prawu Harcereskiemu” 
Małgorzata Krupczyńska, pwd. i Jagoda Marciszewska pwd. 
 

   S ł o w a  P r z y r z e c z e n i a 

Harcerskiego znowu dumnie 

zabrzmiały w naszym Ośrodku 

Harcerskim. Nie były to jednak 

słowa wypowiedziane przez 

harcerza czy harcerkę po 

pozytywnym odbyciu próby, ale 

słowa te padły  z ust naszego, 

nowego  ksiedza proboszcza, Jacka 

Wesołowskiego, który poprzez ich 

specyficzną magię, stał się dla 

naszej arizońskiej organizacji, 

duchowym przewodnikiem na 

naszej harcerskiej drodze; został 

naszym Kapelanem. 

   Po przeniesieniu proboszcza ks. 

Eugeniusza Boldy, ośrodek harcerski w Phoenix pozostał bez duchowego przywódcy. Ale 

szczęśliwie, proboszcz ks. Jacek pracujący w parafii od sierpnia tego roku wyraził chęć 

pozostania nowym kapelanem dla braci harcerskiej w Arizonie. Rola kapelana jest 

niezmiernie ważna, dlatego też zarówno kadra instruktorska jak i harcerska młodzież 

ucieszyła się, że będzie mieła duchowego doradcę.  

   Ks. phm. Marek Jasianek, Kapelan Hufca ZHP, Koźmin Wlkp., Chorągwi 

Wielkopolskiej, bardzo pięknie w swoim esseju „Kim jest kapelan harcerski ?” ujął rolę 

kapelana. 

   „Rola kapelana ma wymiar dwuaspektowy. Na pierwszym miejscu stoi przede 

wszystkim troska o „zaspokajanie” potrzeb religijnych harcerzy. Wyraża się ona                

w posłudze duszpasterskiej: organizacja i celebrowanie Mszy Św, czy też sakramentu 

pokuty, a także w obecności kapelana w harcerskim środowisku np. podczas obozów i 

biwaków.  

   Drugi wymiar to stała obecność wśród harcerzy i wspólne rozważanie Prawa 

Harcerskiego. Kapelan powinien więc być nie tylko duszpasterzem, ale także swoistym 

autorytetem w wielu dziedzinach, także tych harcerskich. Dlatego powinien starać się 

włączać się w pracę metodyczną i programową harcerstwa. Zdobywać stopnie harcerskie 

i instruktorskie.  

   Kapelan harcerski to również opiekun duchowy. Harcerstwo jest organizacją 

wychowawczą, która ma kształtować młodego człowieka, dlatego kapelan powinien być 

też wychowawcą. Miejsce kapelanów na tej płaszczyźnie jest bezdyskusyjne ponieważ 

łączy się z istotą Harcerstwa i z wychowaniem. 

   Uroczystość miała miejsce w niedzielę 5 grudnia 2010 roku w Kościele Matki Boskiej 

Częstochowskiej w stolicy stanu Arizona - Phoenix. Kościół wypełniony  byl po brzegi: 

parafianie, ministranci, siostry zakonne, dzieci pierwszokomunijne, zaproszeni goscie, 

nawet Prawdziwy Polski Indianin – gość prosto z polskich ziem. Wszyscy oni byli 

świadkami tego uroczystego wydarzenia. 

   Powiew biało – czerwonej flagi, poczet flagowy umundurowanych harcerzy, światła 

świec przy ołtarzu, niesamowita cisza i skupienie wszystkich zgromadzonych w kościele i 

te właśnie słowa, słowa Przyrzeczenia Harcerskiego, wypowiedziane przez ksiedza Jacka, 

sprawiły, że poczuliśmy lekki dreszczyk emocji na naszych plecach. Niejednemu z nas     

w oku zakreciła się łezka. 
 

Pomyśleliśmy: 

- Znowu, znowu te cudowne , magiczne słowa połączyły nasze harcerskie dusze, które  

napełniały się radościa z każdym wypowiedzianym wersem 

- Znowu, znowu na czyjejś piersi z godnością i szacunkiem zabłyśnie Krzyż Harcerski 

- Znowu, znowu czyjeś pełne dobroci serce dołączy do kregu naszych harcerskich serc. 

   Tak, składanie przyrzeczenia harcerskiego jest najważniejszym momentem dla każdego 

harcerza. A na slowie harcerza – polegaj jak na Zawiszy- jest jednym z naszych 

ważniejszych obowiązków 

   Jesteśmy szczęśliwi, że mogliśmy być świadkami tak pięknego i poniekąd, 

historycznego wydarzenia. Nasz Ośrodek znowu ma swego Kapelana, który pomoże 

wzbogacić jeszcze bardziej nasze dusze na trudnym  szlaku „10 Harcerskich Przykazań”. 

   Cieszymy się, że nasz ksiądz wyrażając chęć zostania harcerzem, rozumie potrzebę i 

sens istnienia organizacji harcerskiej w Arizonie.  

   Witamy nowego kapelana harcerskiego w Phoenix i spodziewamy się wielu lat miłej 

współpracy. 

   Po zakończonej, tak specjalnej i niezwykle ważnej dla nas Mszy Św. cały kościół 

wypelnił się słowami modlitwy: 

O Panie Boże, Ojcze nasz, w opiece Swej nas miej! 

Harcerskich serc Ty drgnienia znasz, nam pomóc zawsze chciej! 

Wszak Ciebie i Ojczyznę miłując chcemy żyć, 

Harcerskim prawom w życia dniach wiernymi zawsze być.
 [
 

 

   Przyrzeczenie przyjął: Hufcowy Hufca „Kraków”, dh Patryk Grobelny, phm. 

   Świadkiem był:  dh. Krzysztof Nieborek, pwd., instruktor Ośrodka Phoenix 

   Poczet flagowy w składzie: 

Dh. Mateusz Marciszewski, wywiadowca 

Dh. Dominik Joniec, wywiadowca 

Dh. Michal Mankowski, wywiadowca 
 

CZUWAJ! 
 

___________ 

Polska Wigilia na krańcach świata ze str. 13 
 

wręczył także „prezenty” polonijnym organizacjom. Dziękujemy za coroczną pamięć. Po 

tym brawami nagardzanym przerywniku - na salę wkroczył z workami pełnymi 

prezentów prawdziwy Mikołaj. Miał prezenty dla każdego grzecznego dziecka. 

Wszystkie musiały być grzeczne, bo żadne nie odeszło bez upominku i zadowolonej 

miny.   

   Za oknem zapadł już zmrok. Sala pustoszała powoli. „Łowiczanie” śpiewali rozlewając 

ciepło na sercu, kolejne kolędy. Być może ten wieczór kończył się już, nie kończyła się 

jednak historia Polonii w tej części Kalifornii. Wchodzi ona w swój kolejny etap. Jest on 

być może nie wypełniony wojennymi przeżyciami czy solidarnościowymi zmaganiami       

z komunizmem, jest on jednak tak jak i zawsze przedtem zapisywany uśmiechami dzieci, 

zadowolonymi minami rodziców i drobnym ukłuciem w sercu, które tacy jak ja nazywają 

polskością. 

   Takie zgranie polonijnych stowarzyszeń, poświęcenie ludzi dobrej woli być może nie 

wszędzie istnieje. Być może ci, którzy wolą tylko krytykować działania innych, sami nic 

nie dając z siebie – nie zrozumieją tego nigdy. Bo to są rzeczy, których nie można kupić 

nawet w najbardziej wykwintnym sklepie. Zgodna współpraca nie spada z manną z nieba. 

Trzeba na nią ciężko pracować. My to robimy. 

Z tego kawałka Polski porzuconego nad Pacyfikiem zasyłam wszystkim - 
 

Wesołych Świąt. 
 

__________ 


