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News of Polonia Pasadena, California March 2008

Northern California News:
By: Edmund Lewandowski, www.PoloniaSF.org

Przed świętami wielkanocnymi w Kalifornii.
Druh Rysiek

PoloniaSFO@yahoo.com
Mar 22, Sat, Sacramento Area Traditional Polish Easter Basket Blessing 12 noon –
Polish American Club 327 Main Street, Roseville, 95678 More information: Walter 1916-725-8704 5 p.m. - Polish Cultural Pastoral Center 1601 South Avenue,
Sacramento, 95838 More information: Eugene 1-916-922-2798
23, Sun, EASTER Join the Polish American community for religious Easter
celebrations To find one of the Polish churches in the Bay Area click here: http://
poloniasf.org/english/churches.php
29, Sat, Roseville, Sacramento Area 11 a.m. – „Nazi Persecution of Christian Poles”
Two hour documentary in Polish with English subtitles made by Barbara Kathleen
Herbich, an Academy Award nominated Filmmaker. We welcome your feedback before
the film’s final edit. Donation :$1.00 Polish American Club, 327 Main Street, Roseville,
CA 95678 More information: Walter 1-916-725-8704 or Patricia 1-916-624-9322
30, Sun, San Francisco 12:30 p.m. - SWIĘCONE - Polish community celebration with
traditional sharing of the blessed egg and traditional Polish Easter home made food. More
information 1-415-519-5756 or 1-415-252-5799. Location: 240 Fell Street.
May 5, Mon, San Jose RAFAL BLECHACZ piano recital - Warsaw Chopin
Competition Gold Medalist second location in the Bay Area. More information to be
announced. Please visit calendar page: http://poloniasf.org/english/calendar.php
10, Sat, San Francisco The Polish Arts and Culture Foundation 42nd Anniversary
celebration with the annual Gala Grande Polonaise Ball at The Fairmont Hotel in San
Francisco. Guests of Honor: Former Polish Consul General Krystyna Tokarska-Biernacik,
Pianist Rafal Blechacz and Baritone Mariusz Kwiecień. Information: 1-510-599-2244
11, Sun, San Francisco 7:00 p.m. - RAFAL BLECHACZ - Warsaw Chopin
Competition Gold Medalist Herbst Theatre, 401 Van Ness Avenue at McAllister Street
http://sfwmpac.org/herbst/ht_index.html San Francisco concert organizers have created a
„Polonia Discount”: tickets, normally $38, will be only $30. This is available only by
phone: 1-415-392-4400. The patron just has to mention the Polonia Discount to receive it.
„POLONIA” - refers in modern Polish to the Polish diaspora-people of Polish origin who
live outside Polish borders. => http://en.wikipedia.org/wiki/Polonia
TO CHECK FUTURE MONTHS OF THE CALENDAR,
PLEASE GO TO: http://poloniasf.org/english/calendar.php ❒

Wybory w East Bay Polish-American Association
Niedziela 9 marca 2008 w kalifornijskim Martinez zaczęła sie już wcześnie rano, gdyż
o godzinie 9:30 Mszą Świętą.
Kaplica Matki Bożej Patronki Emigrantów jest częścią ośrodka polonijnego East Bay
Polish – American Association. To tu skupia sie polonijne życie na tym terenie. To tu
parafianie jeden po drugim raczą innych przygotowanym przez siebie niedzielnym
lunchem, z którego dochód przeznaczony jest na utrzymanie budynku. To tu też właśnie
w tę niedzielę członkowie organizacji zebrali się na swym corocznym spotkaniu, aby
wybrać nowe władze. Wszystko poszło według ustalonego porządku. Sprawnie i szybko.
Z czekającą na wychodzących z sali - piękną słoneczną pogodą i uśmiechniętym z
wyników słońcem.
Gratulujemy nowowybranym dyrektorom oraz członkom komisji rewizyjnej. To
właśnie dzięki takim ludziom jak Wy – poświęcającym swój czas dla innych Polska
kwitnie w wielu zakątkach świata. Nie byłoby jej i tutaj gdyby wszyscy skupili się tylko
na pracy zawodowej i życiu rodzinnym.
Społecznicy – chwała Wam.
Ryszard Urbaniak
Oto lista nowowybranych dyrektorów:
Ksiądz – przedstawiciel Polish Pastoral Center
Cudny Bogumiła
Gądek Ryszard
Grobelny Władysław
Jarkiewicz Zdzisław
Kotula Leokadia
Kowalewski Janusz
Kuroczko Eugeniusz
Michta Gabriel
Michta Joanna
Mleczko Magda
Mleczko Ryszard
Oczkoś Krystyna
Oraz członków Komisji rewizyjnej:
Drozdowska Anna
Jaszczolt Lech
Wilewski Wojciech ❒

U nas, w polskiej Kalifornii nadchodzące, tegoroczne święta czuć było zapachem
ukrytego za świeżym deszczem słońca, wyrabianych ciast i klejonych z niego pierogów,
pieczonych wielkanocnych baranków oraz udekorowanych na zielono palm.
Niedziela palmowa to wspaniały doroczny zastrzyk pieniędzy dla tutejszego Ośrodka.
Cały dochód ze sprzedanego lunchu, palm i wielkanocnych wypieków przeznaczony jest
na nasze miejscowe harcerstwo. Zarówno miejscowa organizacja polonijna – East Bay
Polish American Association jak i parafia – Polish Pastoral Center, nie biorą ani grosza.
Cała też masa ludzi zaangażowana jest w te przygotowania.
Babcie. To one w piątkowe popołudnie stanęły z wałkami do ciasta przygotowując je do
pierogów. Niczym zaczarowane zamieniało się w najsmakowitsze z polskich
przysmaków. Robiły to z ogromną werwą i entuzjazmem, ciesząc się swoim wspólnym
towarzystwem i rozmowami. Wspaniały to widok.
Zarówno jedna z naszych młodych, kochanych druhen, która już od chyba stu lat
zajmuje się wypiekiem baranków z większą lub mniejszą pomocą harcerskich dzieci jak i
rodzice piekący z nimi w domu przynoszą na palmową niedzielę ich tyle, że zastawiają
cały stół. Po wyprzedaży nigdy nie zostaje ani jeden. Bardzo smaczne. Bardzo.
W piątkowy wieczór dzieci spotkały się w kaplicy Matki Bożej Patronki Emigrantów
na wspólnej drodze krzyżowej. Czytając modlitwę przy każdej stacji przeszły z krzyżem i
świecami przez wszystkie ich czternaście. Moment zadumy, wyciszenia i czystej
dziecięcej modlitwy był przykładem dla wszystkich zgromadzonych wiernych. Po niej
jeszcze krótka litania i ciąg dalszy piątkowego spotkania w małym miasteczku Martinez.
Sobota, to czas na przygotowywanie świątecznych palm. Tym razem w szaranki stanęły
mamy. Sprawnie i szybko cięły, dekorowały i wiązały piękne bukiety. Za przykładem
babć chyba, rozmawiały przy tym i rozmawiały. Gdyby nie to, że ilość potrzebnych palm
była ograniczona – rozmawiałyby bez końca.
Na długo przed rozpoczęciem niedzielnej mszy świętej przy naszym ośrodku –
ogromny ruch. Zapachy w kuchni. Rozkładane na stołach bazie i ciasta. Ogrom
harcerskich mundurów. Dzieci przeglądające każdy zarobiony banknot. Po dwa, trzy
razy. Orszakiem wchodzimy na mszę. Zajmujemy pierwsze ławki. Jak zawsze
odmawiamy przygotowaną przez nas modlitwę wiernych, pomagamy w czytaniu pisma
świętego, zbieramy na tacę. Po mszy nasza mała harcerska uroczystość. Uśmiechnięty
skrzat, który nie mógł się już doczekać przechodzi próbę odwagi i zuchowy próg. Duma
na twarzy.
Po zjedzonym posiłku najmłodsi zbierają się raz jeszcze przed kaplicą, każde otrzymuje
kolorowy koszyk i zwartą grupą, pod opieką instruktorów i rodziców udają do
pobliskiego parku na spotkanie z przygodą. Jest nią poszukiwanie pochowanych przez
starszych harcerzy – jajek oraz... przywitanie ze znanym już z poprzednich lat –
zajączkiem. Jajek jest oczywiście tyle, aby każde miało odpowiednią ilość, a jeżeliby
nie ... nauka dzielenia się.
Tutaj też widać w końcu, zajętych przedtem kłopotami świata jak – kto zostanie
prezydentem USA, czy też czy Polska podpisze Traktat Lizboński – tatusiów. Dumnie
obserwują swoje dzieci. Pilnują je na prawdę bardzo solidnie.
Wchodzimy w wielki tydzień zakończony największym ze świąt. W wielką sobotę stać
będziemy na warcie przed grobem Chrystusa, ale o tym napiszę już później.
Dziś jednak dziękuję wszystkim, całej tej masie społeczników za ich pracę, bo coż
innego jak nie ich własny przykład jest najlepszą nauką dla naszych polskich dzieci.
CZUWAJ! ❒

