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News of Polonia Pasadena, California April 2008

Northern California News:

Polish American Congress
NORTHERN CALIFORNIA DIVISION
770 Marshall Street
Redwood City, CA 94063

By: Edmund Lewandowski, www.PoloniaSF.org
PoloniaSFO@yahoo.com
MAY 2, Friday, 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/index_e.html or 1-408
-251-8490
3, Saturday, Walnut Creek [IN POLISH] 5 p.m. - Stanisław Górka w monodramie
kabaretowym „Wieczny tulacz” z tekstami Mariana Hemara -- piosenki Lwówskie,
patriotyczne i popularne Dollar Clubhouse, 1015 Stanley Dollar Drive, Rossmoor, Walnut
Creek Bilety tel. 1-925-759-5872: w przedsprzedaży $15; przy drzwiach $20;
3, Saturday, Monterey 6:30 p.m. - 17th Annual Polonaise Ball at the Monterey Marriott
Hotel Organized by The Friends of John Paul II Foundation Silent auction, gourmet dinner,
followed by an artistic program and dancing. This year artistic program will feature a concert
pianist and operatic vocalist from Poland, and a Polish Folk Dance group from Los Angeles.
We hope that you will join us for this very special black-tie event. More information: Dr.
Stefan Kamiński 1-831-375-4403.
4, Sunday, San Francisco 12:30 p.m. Polish American Congress Meeting PAC invites all
Polonia to the open meeting about Polish and Polonia issues. Downstairs Hall, 240 Fell Street,
San Francisco. More information: http://poloniasf.org/polish/KPA-biuletyn-03.pdf
4, Sunday, San Jose 7:00 p.m. - Rafal Blechacz in Recital Le Petit Trianon Theatre, 72 N.
Fifth Street, 2005 Chopin International Piano Competition Winner Extraordinary talent - Not
to be missed!!! Tickets: $20-$45; 1-408-286-2620 x23 tickets also available at the door before
performance http://www.steinwaythebayarea.com/programs/pianoSeries/2007_08/
Blechacz_Rafal/program.php
10, Saturday, 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: Pianist Rafal Blechacz and Baritone Mariusz Kwiecień. More
information please call 1-510-599-2244
11, Sunday, 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
THE CALENDAR, UP TO FEW MONTHS AHEAD, CAN BE VIEWED AT:
http://poloniasf.org/english/calendar.php
##########
POLISH BUSINESS DIRECTORY Free copies of the “Polish Business Directory” - a
telephone yellow pages book for Polish American community, which contains advertising of
Polish businesses and Polish American organizations can be picked up at all Bay Area Polish
churches, stores, banks, etc., or it can be ordered by phone at 1-925-339-1460 .
POLSKI PRZEWODNIK HANDLOWY Bezpłatne egzemplarze „Polskiego Przewodnika
Handlowego” - książki telefoniczno adresowej typu “yellow pages”, zawierającej ogłoszenia
reklamowe polonijnych firm i organizacji można otrzymać w polskich kościołach, sklepach,
bankach i.t.p., lub zamówić telefonicznie pod numerem 1-925-339-1460 .
##########
FREE web hosting for Polish American non profit organizations FREE advertising for
everyone www.polmarket.org - darmowe ogloszenia
##########
We will be happy to announce any event connected in any way to our Polish community.
Please make sure the organizers will inform us about event directly at
poloniasfo@yahoo.com . Some events are not listed due to the personal preferences of the
organizers. We are open to list any event. In order to avoid mistakes the information must be
submitted directly by the organizers. Please make sure, your message to us is not bulk.
Tell your friends to subscribe by sending a message to:
PoloniaSF-subscribe@yahoogroups.com
* Your privacy is preserved by sending the Newsletter via private Yahoo Group separately to
each subscriber
* If you have changed your e-mail address send any message from your new address to:
PoloniaSF-subscribe@yahoogroups.com
* You can find more information at www.PoloniaSF.org
* If you wish to be removed from PoloniaSF.org distribution list send any message to:
PoloniaSF-unsubscribe@yahoogroups.com ❒

Dzwoń do Polski
1 cent za minutę
z każdego telefonu, teraz, dzisiaj Informacja na www.PoloniaSF.org
Kliknij na kartę telefoniczną w lewym górnym rogu strony

--------------------------------------------------------------------Phone 1-650-306-2382 Fax 1-650-306-2381
Non-profit, volunteer run, since 1944

25 marca, 2008
Do Prezesów (lub wyznaczonych Reprezentantów)
polonijnych organizacji na terenie Północnej Kalifornii

Szanowni Państwo,
„Polonia w północnej Kalifornii” to potocznie używana nazwa społeczności opartej na
polskim dziedzictwie. Ma ona względnie długą tradycję, bo Polacy pojawili się tu już z pierwszą falą poszukiwaczy złota a w r. 1863 powstała w San Francisko pierwsza polska
organizacja „Towarzystwo Polaków w Kalifornii”.
Dziś działa tu blisko 30 organizacji, takich jak: parafie, szkoły języka dla dzieci i dorosłych,
domy klubowe, własna Unia Kredytowa, kluby sportowe, harcerstwo i stowarzyszenia
zawodowe, czy promujące polską kulturę, etc. Jest to w sumie dorobek wręcz imponujący,
który dobrze świadczy o naszym zmyśle organizacyjnym i naszej zdolności zachowania
żywych więzów ze swymi korzeniami.
Brak nam jednak mechanizmu, który przełożyłby ten tak bogaty i zróżnicowany dorobek na
spójną całość, tj. rzeczywistą siłę i wpływy tak na naszym tutaj terenie, jak i w skali krajowej.
Taki mechanizm trzeba świadomie stworzyć wspólnym, planowym wysiłkiem nas wszystkich,
aby praca każdej polskiej organizacji – choć odrębna - stanowiła element, który da się
wkomponować w jedną budowlę nadrzędną, obejmującą cały kraj, jako wyraz naszej siły i
naszego wkładu w rozwój zarówno USA jak i Polski.
Podstawowa struktura takiej nadbudówki istnieje już od 64 lat. Jest nią Kongres Polo-nii
Amerykańskiej (KPA), który z dużym powodzeniem reprezentuje polskie wartości, oraz
potrzeby Polonii, Ameryki i Polski oraz ma ogromne wręcz zasługi w podmywaniu „imperium
zła”, głównego zagrożenia w poprzednim półwieczu już nie tylko dla tych dwu bliskich nam
krajów, ale wręcz dla całego świata.
Wobec nowej fazy zmian i zagrożeń w świecie pozycję KPA trzeba pewno przestawić na
nowe tory, a w każdym razie zrewidować i umocnić, stąd pomysł spotkania przywódców
lokalnej Polonii aby nawiązać kontakt, porozmawiać o naszych zadaniach, problemach i możliwościach oraz sposobach na ułożenie jak najbardziej efektywnej współpracy bez biurokracji i
ograniczania niezależności którejkolwiek z organizacji członkowskich.
Serdecznie zapraszam do budynku Polamu w Redwood City
na godz.14:00 w sobotę, dnia 19 kwietnia br.

Zdzisław Zakrzewski, Prezes Wydziału

POLAM FEDERAL CREDIT UNION
(The place your business should be at)
770 Marshall St.
Redwood City CA 94063
Tel. (650) 367 – 8940
www.polamfcu.com

Are you tired of high costs coupled with poor service?
Then try Polam FCU and enjoy old-fashioned
attention to your needs
We offer:
High Interest on Saving Accounts, Checking, IRA’s, Time
Certificates and all other FEDERALLY INSURED Deposits
No Fee Home Banking by Telephone (free 800 number)
No Fee Internet banking with full Bill Payer capacity
Cards: VISA credit; ATM - VISA debit
Loans: Personal and business: Home (Purchase, Refinance,
Construction, Improvements, etc.), Cars, Trucks, etc.
Conveniently located Branches:
Concord California Tel.: (925) 609 - 8500
San Francisco Tel.: (415) 752 – 7760
Sacramento Tel.: (916) 727 - 0730
New Britain Ct Tel.: (860) 232 – 0200
polam@polamfcu.com
Hrs: Mo – Thurs.: 9 AM – 4 PM; Fri. - 6PM; Sat.- 1PM;

