
Page 12  News of Polonia    Pasadena, California   January 2009 

Northern California News:  
By: Edmund Lewandowski,  
www.PoloniaSF.org          PoloniaSFO@yahoo.com 

 

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; 

 

Distribution of the News of Polonia  

In Northern California is through the generosity of  

Dr. Marie Lewandowski 

JAN 31, Sat, Union City The Annual Black and White Ball Union City Polish 

community invites to its annual black tie event: Gwarantowana swietna muzyka i 

wysmienita Polska Kuchnia. Cena biletu $15 od osoby. Bilety w przedsprzedazy po 

kazdej niedzielnej mszy swietej i u p. Grazyny 1-408-866-6864. Dochód z Balu 

przeznaczony na potrzeby Szkoly Jezyka Polskiego w Union City. Sala Parafialna przy 

3880 Smith Street.  

FEB 6, 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, 10250 Clayton Road More information: http://www.saintalbert.us/index_e.html 

or 1-408-251-8490  

FEB 14, Sat, San Francisco 7 p.m - Annual Valentines Dance Party Nativity Church 

Parish Hall, 240 Fell Street. Bilety w cenie $25 do nabycia w biurze parafialnym 1-415-

252-5799 lub u  Karola Piestrzyńskiego 1-415-519-5756. Liczba miejść ograniczona.       

W programie szwedzki bufet, dobra muzyka, miła atmosfera i płatny bar.   ❒  

   Wczesnym popołudniem, tak jak i w poprzednich latach, jechaliśmy, aby w gościnnym 

domu harcmistrzyni Beaty Mazur (która wspaniale zresztą gotuje; wspaniale) spotkać się w 

gronie kilku lub kilkunastu osób na dorocznym Opłatku Instruktorskim. Jak zwykle pośród 

innych jest Hm Krystyna Chciuk, druhostwo Pisańscy; to u niej czasami odprawiana jest 

“połowa” Msza Święta, robimy plany na przyszłość, śpiewamy kolędy… 

   Jechałem przed siebie otoczony poszumem rozmów arizońskich gości, miarowym upływem 

czasu spędzonego w drodze. Wzrok mój zatrzymując się przez ułamek sekundy na napisie – 

Sacramento, tak jak i nadmierna prędkość, wyrwał mnie z zadumy. Nie, tym razem nie 

jechaliśmy do Atherton na spotkanie w małym gronie. Minęły już lata. Zajeżdżając pod 

kaplicę Matki Boskiej Częstochowskiej w Sakramento, zobaczyłem kilka nieznanych oraz 

ogrom znajomych twarzy. Kilkadziesiąt wspaniałych i oddanych sprawie wychowywania 

polskiej młodzieży - serc. Czekaliśmy na tych, których zatrzymał gdzieś na kalifornijskiej 

autostradzie niespodziewany “korek”. Kochany i strofujący nas jak zwykle kapelan ZHP w 

Kalifornii, ksiądz podharcmistrz Stanisław Żak, zwołał nas w końcu do kaplicy, aby rozpocząć 

mszę. Celebrował ją w asyście trzech księży, w tym kapelana miejscowego harcerstwa ks. 

Mieczysława Maleszaka. Pod koniec mszy w podniosłej atmosferze, Hm Zbyszek Pisański 

wygłosił kilka słów, a następnie hufcowy Patrycjusz Grobelny odebrał przyrzeczenie od 

dwóch przyjaznych naszej sprawie, dorosłych już druhów: Daniela Gołuszka i Pawła 

Możdżeńa. “Kraków” rozrasta się. 

   Jeszcze tylko wspólne zdjęcie i wyjście do pachnącego wspaniałościami, przedsionka. Tam, 

ksiądz Sylwester Kwiatkowski, obdzielił wszystkich opłatkiem i zacząl się czas życzeń. 

Prawie bez końca. Nie ma to jednak jak dobre jedzenie. Z talerzami pełnymi przygotownych 

przez miejscowe koło Koło Przyjaciół Harcerstwa  smakowitości, zasiedliśmy do stołów. 

Wcale nie w milczeniu, ale za to na bardzo długo. Dźwięk akordeonu i głos śpiewającego 

kolędy Phm Marka Skwarużyńskiego, wyrwał nas ze sjesty. Dalszą, nieoficjalną część 

poprowadziła hufcowa Hm Ania Pisańska. Rozdała zmienione i rozszerzone obok napisu 

“Kalifornia” o napis “Arizona”, pięknie wyglądające naszywki hufca “Mazowsze”. Wręczyła 

czekający awans na stopień Przewodniczki, druhnie Karolinie Ratajczak z Los Angeles. 

Przywitała również w swoim hufcu, przeniesioną z Illinois, z hufca “Tatry”, druhnę Elę 

Jąkałę. Druhny Ani mąż – druh Zbyszek przeczytał świąteczne  życzenia i modlitwę. Życzenia 

od Komendantki Chorągwii przekazała zaś druhna Krystyna. Oklaskami przyjęto, będącą wraz 

z nami naszą brać z Phoenix. Ja ze zdziwieniem zauważyłem, że filar tamtego ZHP, druhna 

Jagoda Marciszewskia utknęła gdzieś w kieracie harcerskiej biurokracji i nadal nie posiada 

stopnia instruktorskiego. Szkoda.  

   To tutaj też niestety, większość z obecnych dowiedziała się, że nasz kochany Phm Andrzej 

Dymarczyk wyjeżdża wraz z rodziną na jakiś czas do Polski. Będzie i nam, i wędrownikom 

bardzo go brakowało. Pożegnał się, podziękował za czas spędzony, myśmy też dziękowali mu 

za wszystko co dobrego uczynił. Nawet i ja, niewiele myśląc(y), raz jeszcze  mogłem 

wspomnieć razem spędzone chwile. Instruktorka Zuchowa ( najlepsza w udzielaniu wraz ze 

mną, drugiej pomocy) Magda Gościcka, przekazała mu “mały” prezent oraz podpisaną przez 

wszystkich kartkę. Wszyscy byliśmy wzruszeni. Wykorzystując moment wzruszenia druh 

Andrzej rozpoczął “czapkową” akcję zbiórki pieniędzy na bliski nam Kazachstan. Co 

niektórzy wzięli w niej udział już chyba z trzeci raz w tym sezonie. Znów zebralismy prawie 

sto pięćdziesiąt dolarów. Ostatnio wysłaliśmy do tamtych Polaków trzy tysiące, a już dzięki 

dotacji od Polam FCU i Zatoki Poezji, zdążyliśmy nazbierać sporo na przyszłoroczną wysyłkę. 

   Wieczór chylił się ku zachodowi. Jeszcze druh Marek z grającym ponoć sam akordeonem. 

Jacek Joniec, pwd wydobywający z gitary zaczarowane dźwięki. Wspólny śpiew i pożegnania. 

   Po tak wspaniałym opłatku, część rozjechała się do domów, a część udała się do druha 

Andrzeja, aby wraz z nim cieszyć się z osiemnastych urodzin jego syna, Przewodnika 

Mateusza Dymarczyka.  Był tam też i z nami, przybyły z Detroit ks. Stanisław Drzał, który 

wiele lat temu udzielił jego rodzicom, czyli Ani i Andrzejowi - ślubu. Piękne przeżycie, a i 

zabawy było co niemiara. 

   Wczesnym rankiem zjechałem do domu, aby raz jeszcze z gośćmi z Arizony: Jadwigą, 

Małgosią i Jackiem oraz moją ukochaną żoną powspomnać ten wspaniały dzień. 

CZUWAJ!   ❒ 

Przewodnik Albert Michta ze swoimi harcerzami:  Jasiu, Marek, Adam, Filip, Kevin, Oscar 
 

   Przewodnik Albert Michta, drużynowy 10 Drużyny Harcerzy im. Phm Tadeusza 

Butlera, jak to często z drużynowymi bywa, postanowił udostępnić swoim harcerzom 

zdobycie kolejnej sprawności.  

   Podczas styczniowej, sobotniej zbiórki wywiózł ich w porozumieniu i przy pomocy 

rodziców do niedalekiego parku. Wszystko jednak jak to z udanymi wyjazdami do parku 

bywa, zależało od dobrej pogody. Może jednak nie aż tak bardzo... Świeciło złote, 

kalifornijskie słońce, termometr trzymał się na plusie. Fantastyczne warunki. Przyjazd na 

miejsce, zakładanie sprzętu i wiatr owiewający twarze. Kilka skrętów, prosta, sunięcie na 

przód, jakaś stłuczka. Trochę bólu, uśmiech na twarzy. Wszyscy byli zadowoleni i druh 

Albert i jego podopieczni i rodzice oczywiście. Z pewnością ładnie będzie wyglądała na 

ich rękawach zdobyta sprawność – Łyżwiarza. 

   Fajne są kalifornijskie lodowiska. 

CZUWAJ!   ❒ 

Oby tylko pogoda dopisała              Druh Ryszard 

Sobota 17 stycznia 2009 roku. Kalifornia. 
Ryszard Urbaniak, hm 


