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June 14, Sun., Rohnert Park 3:00 p.m. - Catholic Mass in Polish and local Polonia
social gathering Location: St. Elizabeth Ann Seton Church, 4595 Snyder Lane, Rohnert
Park All are invited for a get-together in the cafeteria following Mass. Mass in Polish
once a month, usually second Sunday. For more info contact Ela Prochazka at 1-707-5251368 or eprochaz@sonic.net
June 21, Sun., Lake Mendocino, 120 miles North from SF XVII Polish Picnic in
Sonoma County All day event with outdoor activities. There are many camp grounds in
the area - you can make it a very pleasant weekend trip. Location: North shore of Lake
Mendocino, picnic area called “Pomo B” RSVP by JUNE 19, 2009, to Elzbieta Prochazka
– Coordinator phone: 1-707-525-1386 , cell: 1-707-293-5659, e-mail:
eprochaz@sonic.net
Sept. 12, Sat., Roseville , Sacramento Area 12 p.m. to 6 p.m. – 20th Annual Polish
Festival Live Polka MUSIC with Chet Chwalik Lowiczanie Polish Folk DANCE
Ensemble Polish Beer & Authentic Polish FOOD Raffle with many chances to WIN
GAMES for Children Polish American Club of Greater Sacramento 327 Main Street,
Roseville , CA 95678 For more info, call 1-916-782-7171 Or visit www.Polish-Club.org
Sept. 20, 2009, Sunday, San Jose All Day Event - Polish Festival The fantastic
Lowiczanie local folk dancers will perform their colorful and dazzling shows 3 times for
the annual San Jose Polish Festival: 1:00, 2:15 & 3:30 p.m. The Festival also features
homemade Polish food & booths with Polish souvenirs, books in English or/and in Polish
about Polish themes, music CDs, latest Polish movies on DVDs. 10250 Clayton Road
(south of Story Rd.) More information: http://www.PolishFestival.com
__________

August Mleczko



Urodził się 5 czerwca 1909 roku
w Bieszczadach, w miejscowości Hoczew,
powiat Lesko (obecnie woj. Podkarpackie).
Jego rodzeństwo to jeden brat, Stanisław.
Jego ojciec, Stanisław urodził się w 1869
roku a zmarł w 1957 roku. Mama taty, Józefa
urodziła się w 1877 a zmarła w 1936 roku.
Około roku 1914 rodzice Augusta z całą
rodziną wyjechali do Kwaśnej Dolnej
w poszukiwaniu pracy. Po 4 latach ojciec
Augusta otrzymał oferte pracy przy
odbudowie tartaku i młyna w Hoczwi, które
były zniszczone podczas wojny. Ojciec taty
otrzymał posadę kierownika młyna i tartaku. Tato skończył Szkołę Powszechnę
w Hoczwi. Po skończeniu szkoły pomagał ojcu pracując w tartaku i młynie. W wieku 20
lat wyjechał do Przemyśla i tam zaczął pracę w elektrowni. Tam też ukończył 3-letnią
Szkołe Elektryczno-Mechaniczną uzyskując zawód montera. To było jego marzenie i
pasja. Pracował w Przemyślu w tym zawodzie przez następne 9 lat. Gdy wybuchła II
Wojna Światowa, porzucił pracę elektryka i wyjechał do Gromnika (obecnie
województwo Małopolskie, powiat Tarnowski, gmina Gromnik). Zamieszkał i pracował u
swego stryja, który miał tam gospodarstwo rolne. Po dwóch latach pobytu, August
ponownie wrócił do Hoczwi, gdzie przez okres okupacji niemieckiej pracował w sklepie
spożywczym. Jego częstym i ulubionym zajęciem były wyjazdy do Sanoka po
zaopatrzenie dla sklepu w piwo, mięso i inne artykuły spożywcze. Zamieszkał w budynku
starej poczty i sklepikarstwem zajmował się do końca wojny. Po wojnie wrócił do pracy
w gospodarstwie u swego stryja, gdzie przepracował kolejne 5 lat. W 1950 roku wyjechał
szukać szczęścia na odzyskane ziemie zachodnie do Wrocławia. Tam też natychmiast
podjął pracę w zawodzie elektryka. To zawsze było Jego największym zamiłowaniem i
interesowało go najbardziej. Został elektro-monterem i konserwatorem urządzeń
w przemyśle mleczarskim. Po pięciu latach pracy poznał swą przyszła żonę Stanislawę
z domu Węgrzyn i w 1955 roku ożenił się. 18 stycznia 1957 roku rodzi mu się pierwszy
syn, Ryszard, a 21 września 1958 roku przychodzi na świat następny syn Mieczysław.
Przez następne 30 lat cieżko pracuje w zawodzie elektryka na terenie całego woj.
Dolnośląskiego. Jego specjalnością było montowanie instalacji elektrycznych w nowo
powstających oraz istniejących mleczarniach. W tamtym okresie w całym województwie
dolnośląskim nie istniała mleczarnia , w której by nie pracował. W 1980 roku przeszedł
na zasłużoną emeryturę choć przez następne 6 lat nadal pracuje w swoim ulubionym
zawodzie elektro-montera. Na dwa lata przed wprowadzeniem stanu wojennego w Polsce,
August z żona zostają sami w Polsce po tym, jak Jego dwaj synowie emigrują do Stanów
Zjednoczonych. Po prawie 10 ltach rozłąki z synami, August Mleczko z żoną decydują
się na stałą emigrację do USA i przylatują do Kalifornii w październiku 1990 roku. Przez
całe swoje życie August nigdy nie chorował na nic poważnego. Do lekarza chodził ale
zupełnie niepotrzebnie. Nikt ze świata medycyny nie mógł się nadziwić jego stanowi
zdrowia. Pomimo podeszłego wieku był bardzo aktywny. Jego stan fizyczny nie mieścił
się w żadnych lekarskich tabelkach i wykresach. Poznawanie nowych rzeczy było dla
Augusta zawsze czymś ważnym. Przez cały okres pobytu w USA żywo interesował się
przede wszystkim sprawami Polski ale również intrygowała go polityka i historia
wszystkich nacji. Całymi dniami z pasją czytał książki (jak mu tylko na to żona
pozwalała). Cokolwiek wpadło mu do ręki musiało być przeczytane. Uwielbiał
dyskutować na tematy polityczne 24 godziny na dobę. August Mleczko był człowiekiem
niezwykle uczciwym i pracowitym. Przez całe swoje życie dbający o dobro rodziny.
Głęboko wierzący katolik. Człowiek, dla którego Polska i jej sprawy zawsze były czymś
najważniejszym. Był pełen podziwu dla potęgi, osiągnięć i roli w świecie Stanów
Zjednoczonych. Jego życiowymi bohaterami byli: Józef Piłsudski, Prezydent Ronald
Reagan i Papież Jan Paweł II. Jednak głęboko w sercu tylko Polska zajmowała dla Niego
najważniejsze miejsce. Czytał o Niej (aby potem sporządzać notatki z książek), myślał o
Niej, modlił się za Nią. Polska była dla Augusta Wszystkim. Tak więc jak sobie zażyczył
i marzył, po 19 latach pobytu w USA wróci do Swojej Polski. Będzie pochowany
w rodzinnym grobie w Zgierzu koło Łódzi. Chyba nie można byłoby wyobrazić sobie
lepszego scenariusza ułożonego przez samo życie. Do świętowania 100 urodzin zabrakło
Augustowi 38 dni kalendarzowych, jednak w naszych sercach został stu-letnim
solenizantem z początkiem tego roku. Każdy kolejny dzień 2009 roku był okazją do
obchodzenia setnych urodzin. Zmarł 28 kwietnia 2009 roku. ❒
__________

Pierwszy maja 2009 roku
Ryszard Urbanak, hm
Do tej pory dzień
pierwszego
maja
kojarzył mi się ze
szturmówkami,
z którymi zaganiano
nas na niebowiązkowy
komunistyczny
pochód. Nie wydawało
mi się, że cokolwiek
jest w stanie zatrzeć
wstręt do tamtych
szkolnych wspomnień.
L. - Honorowy Konsul Chris Kerosky, Steve Kawa,
A jednak
Honorowy Konsul Tad Taube, AK Weteran Zdzisław Jarkiewicz
Zaczęło sie niewinnie.
W komputerowej skrzynce pocztowej znalazłem maila. Wyglądał jak kolejny śmieć
jakich nie mało. Znajdujące się jednak w tekście polskie nazwiska sprawiły, że zacząłem
go czytać. Konsulowie honorowi Rzeczpospolitej Polskiej: Christopher Kerosky i
Thaddeus Taube wraz z reprezentujacem burmistrza miasta San Francisco, Steven Kawa,
zapraszali mnie na uroczystość ogłoszenia dnia polskiego i wciągnięcia polskiej flagi na
ratusz tegoż miasta. O godzinie dziesiątej rano, w piątek. Tak, powodująca do tej pory
niechęć data – 1 maja, miała utkwić w mej pamięci jako szczególny, pełen
niepowstrzymywalnych wzruszeń, dzień.
Rankiem zajechałem pod dom Pani Haliny Butler. Czekał tam już prezes Koła byłych
Żołnierzy AK, mjr. Zdzisław Jarkiewicz, phm i wraz z nimi AK-owcami podjechaliśmy
do najbliższego przystanku kolejki podmiejskiej. Podróż upłynęła nam na rozmowie. Oni
w swych kombatanckich mundurach z orderami, ja w harcerskim mundurze. Jak
przystało, więcej niż trochę przed czasem, dojechaliśmu do centrum i spokojnie
doszliśmy do miejskiego ratusza. San Francisko przywtało nas ciepłym, majowym,
rozpoczętym kilkoma niewinnymi kroplami, deszczem. Ratusz jest piękny. Weszliśmy
rozłożystymi schodami, zatrzymując się na piętrze, aby zaczerpnąć oddechu tuż przed
wejściem do pokoju numer 200. Siedziba burmstrza – Gavina Newsom. W środku już
kilkunastu Polaków. Przybywa więcej. Przywitania; szmer rozmów. Wśród obecnych
poznaję Prezeskę Domu Polskiego Anię Słonina, oraz Łowiczan - Mary Key Stulvan.
Widzę wiceprezesa KPA – mec. Grzybowskego, Edmunda Lewandowskiego oraz
Andrzeja Szafrańskiego. Nie zabrakło oczywiście Hm Krystyny Chciuk. Jest również
reprezentantka Szkoły Języka Polskiego – Rhonda Andrade, wiele znanych mi z widzenia
tylko osób; w sumie około trzydziestu. Rozmawiamy. Mija godzina dziesiąta. Na balkon
wychodzą nasi konsulowie honorowi wraz z przedstawicelem burmistrza Steven Kawa
(polskiego pochodzenia). Deszcz. Pośród zatrzymanych oddechów powoli,
majestatycznie wciągją naszą biało-czerwoną na maszt. Polska flaga zaczyna dumnie
powiewać nad tym niezwykłym miastem. Wzruszenie. Zdjęcia. Przechodzimy do sali
obok na lampkę szampana i truskawki. Menue dobrane podobno do naszych barw
narodowych. Przemówienia. Konsulowie oraz przedstawiciel Kongresu Poloni
Amerykańskiej otrzymują dokumenty proklamujące dzień trzeciego maja dniem polskim
w San Francisco. Jesteśmy tu dziś, gdyż w weekend ratusz nie urzęduje. Słyszymy o
nawiązaniu siostrzanego kontaktu z Krakowem. Kraków – to przecież również nazwa
naszego huca. Trudno się rozejść. W niedzielę spotkamy się jednak znów w San
Francisco, w parku Golden Gate na dorocznym polskim festiwalu i kiermaszu.
Wracając do domu z mymi współtowarzyszami podróży romawialiśmy i o tym
niezwykłym momencie histori, o Poloni, o minionym życiu i o planach a przyszłość
oczywiście. Tych mamy wiele. To dobrze. To bardzo dobrze.
Czuję wdzięczność do mec. Keroskiego, że mnie zaprosił, że mogłem być tego
wszystkiego świadkiem.
CZUWAJ!
__________

Dziennik sprzed podróży do Polski
Ryszard Urbaniak
Godzina trzecia rano, 19 maja 2009 roku. Otwieram oczy, czuję jak Bóg wyłącza ukryty
między płatami mózgu przełącznik; koniec snu. Wstaję. Żona, jak nie pierwszy już raz
mówi o stanie umysłu faceta, który nie musi, a wstaje tak rano. Zgodnie zresztą z prawdą
mówię, że ją kocham. Zasypia. Pies łapa za łapą wychodzi niechętnie za mną z sypialni.
Mleko, kawa, komputer. Sprawdzam pogodę; najpierw w Kalifornii, później
w Warszawie. Znów niepotrzebnie czytam o polskich politykach. Dobrze, że nie ma
liberum veto.
W “Nowym Dzienniku” przeglądam artykuł będący kontynuacją niejako, artykułu
inżyniera z Kanady, który przez jakiś czas pracował w Polsce. Tamten też czytałem.
Podobał mi się. Był konkretny i aż zadziwiająco odważnie napisany. Ten nie za bardzo,
jest zbyt ogólnikowy. Poza tym uważam, że zbyt łatwo jest pisać źle o czymś.
Czytelników na takie pisanie znajdzie się masa, ale … o ileż trudniej jest pisać o
drobnych nawet, ale dobrych rzeczach.
Dziś lecę do Polski. Lubię me spotkania z miejscami z dzieciństwa. Cieszę się, że czeka
na mnie matka. Ten wyjaz jest dla niej. Odwiedzę też ojca. Leży sobie spokojnie na
chylońskim cmentarzu. Pośród ciszy otaczającego chłód poranka, lasu. Opowiem mu o
wydarzeniach kolejnego roku. Niech wie.
Myśli same napływają do głowy. Zastanawiam się, czy w przyszłości włączyć się
w harcerską “politykę”, czy też raczej trzymać się od niej z daleka. Na dziś jest remis. Nie
wiem. Słyszę świerszcza grającego na podwórku swoje poranne pieśni. Niewyspany pies
łypie na mnie, leżąc koło biurka. Upływa jedna godzina.
Druhna Danuta Pniewska z harcerskiego “Węzełka” napisała wczoraj do mnie maila.
Dziękuje za garść wiadomości o Kazachstanie. Pyta się też, dlaczego akcja budowy
kaplicy i ośrodka pamięci Gołgoty Wschodu, poza Wielką Brytanią nie “chwyciła”
zupełnie w USA. Odpowiedź jest chyba bardzo lakoniczna. Nikt tu o niej nie mówi.
Mamy kalifornijską “Akcję Kazachstan”, Naczelnictwo na stulecie harcerstwa
zorganizowało zbiórkę na “Farmę Życia”, nikt po prostu nie wziął się za tamtą akcję.
Przeglądam artykuł w “Białym Orle” o naszej harcerskiej wycieczce na narty. Dobrze, że
o ZHP można przeczytać nie tylko w londyńskiej prasie. Z sąsiadującej szpalty uśmiecha
się Druha Halina Butler. Ślicznie wygląda. Szukam położonego gdzieś ostatniego numeru
wydawanych w okolicach Los Angeles, “Wiadomości Polonijnych”. Czytam.
Po pewnym czasie wracam do przerwanego pisana. Napiszę już wkrótce o Polsce. Jadąc
z Warszawy pociągiem do Gdyni, znów zobaczę niepowtarzalny krajobraz polskich
lasów. Ale o tym już wkrótce. Na dziś wszystko co mogę powiedzieć to, do zobaczenia.
❒

__________

