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May 22, Saturday, Martinez 7 p.m. – “Majówka” Spring Dance Party East Bay
Polish American Association invites you to take part in great spring Polish “Majowka”
tradition in their newly remodeled building.
More information: Dance Party Poster or 1-925-759-5872
May 29, 30, 31, San Francisco XI Polish Teachers Convention. The Polish School
named after the Polish Pope John Paul II is a host to the big convention of all teachers of
Polish Schools from all over the United States. Polish teachers from all over the world
and Polish government officials are scheduled to attend.
June 4, 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, 10250 Clayton Road.
More information: http://www.saintalbert.us or 1-408-251-8490
June 13, Sunday, Concord 11 a.m. - The Polish Scouts invite everyone for a Family
Picnic Kolo Przyjaciol Harcerstwa zaprasza na Piknik Rodzinny Miejsce: Concord
Community Park, 3501 Cowell Rd, Concord. Wiecej informacji: Plakat “Piknik
Rodzinny” or 1-925-685-6035 lub przez email: iwonka2001@yahoo.com
June 13, Sunday, Polish picnic - Lake Mendocino, 120 miles North from SF XVIII
Polish Picnic in Sonoma County. All day event with outdoor activities, 3 p.m. Holy Mass.
There are many camp grounds in the area - you can make it a very pleasant weekend trip.
Great Polish grill, all you can eat buffet. Location: North shore of Lake Mendocino,
picnic area called “Pomo B” RSVP by JUNE 1, to Elzbieta Prochazka – Coordinator
phone: 1-707-525-1386, cell: 1-707-293-5659, e-mail: eprochaz@sonic.net
June 26, Saturday, Martinez 6 p.m. - The Bay of Poetry presents: “St. John’s Feast
Night” Zatoka Poezji prezentuje: “Noc Swietojanska” – Martinez More information will
be added about a month before the event at www.PoloniaSF.org. Please check back there.
__________

Biało-czerwona nad San Francisco
Ryszard Urbaniak, hm

Mateusz Stastek, Charlotte Shultz, Marian Moszoro, Ryszard Urbaniak, hm

Trzeciego maja 2010 roku tuż przed godziną 10:30 rano, w ratuszu miasta San
Francisco, w sekretariacie burmistrza, czekała już spora grupka osób. Przybyłem tam w
swoim harcerskim mundurze wraz z profesorem Marianem Moszoro (byłym
wiceministrem finansów) oraz ubranym również w harcerski mundur - hm. z ZHR
Mateuszem Stąsiakiem (attaché z ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Waszyngtonie).
Przywitał nas bardzo serdecznie konsul honorowy RP w San Francisco - Christopher
Kerosky. Pośród innych znajomych obecni byli Prezes KPA- Edward Martinek, Prezes
PACF – Caria Tomczykowska oraz drugi konsul honorowy RP – Tad Taube, a także
przedstawiciele różnych grup i środowisk polonijnych.
Dokładnie o wyznaczonej godzinie powitała zgromadzonych szef protokółu stanu
California - Charlotte Shultz (żona byłego sekretarza stanu w administracji Ronalda
Reagana – Georgea Shultza) wraz ze Stevem Kawa szefem kancelari burmistrza.
Wyszliśmy na udekorowany słońcem balkon. Do masztu podeszli konsulowie Chris
Kerosky i Tad Taube. Pośród zapierającej dech w piersiach ciszy wciągnęli naszą
narodową flagę, czyniąc tym samym dzień święta Konstytucji 3-maja, dniem polskim w
San Francisco. Zabrzmiały oklaski. Wiatr osuszał “spocone” oczy. Nie zabrakło kilku
chwil na okolicznościowe zdjęcia.
Weszliśmy do środka. Na stole stał szampan, soki i ciastka. Oddaliśmy chwilą ciszy
cześć tragicznie zmarłym podczas wypadku samolotowego w dniu 10 kwietnia br. w
okolicach Katynia. Po kilku minutach wiedziałem już jak społeczeństwo amerykańskie
ocenia ostatnie wydarzenia w Polsce. Zabierając głos, Charlotte Shultz dodała
żartobliwie, że na ten dzień zmienia swoje nazwisko na Shultzski, odczytała deklarację
proklamującą ten trzeciomajowy poniedziałek jako Dzień Polski, a następnie w pełnych
uznania słowach wyrażała się o młodej, polskiej demokracji, która dała przykład
konstytucyjnego wyjścia z tak trudnej dla państwa sytuacji. Z takim samym ogromnym
szacunkiem wyrażali się mówiący po niej: Steve Kawa, Chris Kerosky oraz Tad Taube.
Mówli o najlepiej wyglądającej w Europie polskiej gospodarce, zapale społeczeństwa,
szacunku dla przeszłości i szukaniu dróg w przyszłość. Czułem ciepło na sercu słysząc
tak wspaniałe słowa o mojej ojczyźnie. Oni widzą Polskę w większym obrazie; bez starć
między PO i PiS, bez wewnętrznych konfliktów, zadrażnień. Dla nich to wszystko jest
częścią demokracji, której rezultatem jest wspaniała Rzeczypospolita. Była to dla mnie
wspaniała lekcja.
Wznosząc jeden z toastów Chis Kerosky zacytował tak bliskie wersy: “Jeszcze Polska nie
zginęła póki my żyjemy…”. Najlepszym świadectwem była powiewająca dumnie za
oknem biało-czerwona flaga.
Wychodząc na wycieczkę po mieście wraz z moimi poznanymi dzięki harcerswtu
gośćmi, kilkakrotnie z dumą oglądałem się czy na pewno nadal powiewają nad miastem
nasze narodowe barwy. Były tam obwieszczając światu słowa Mazurka Dąbrowskiego ❒
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Wagon pierwszej klasy

Ryszard Urbaniak, hm

Polonia w Los Angeles, świętowała drugiego
maja 2010 roku o godzinie trzeciej po południu
w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej
uchwalony przez Senat Rzeczypospolitej
Polskiej dzień - Polonii i przypadające na dzień
następny święto Konstytucji 3-maja.
W kościele wraz z pocztami sztandarowymi
licznie zaprezentowali się kombatanci II-giej
wojny światowej, pierwsze ławki wypełniły
harcerskie mundury oraz pracownicy Konsulatu
Generalnego RP w Los Angeles z Panią Konsul
Joanną Kozińską-Frybes na czele. Mszę świętą
celebrował ks. Marek Ciesielski w asyście
dwóch księży z tego samego Stowarzyszenia
Chrystusowego.
Kazanie księdza Marka było doprawdy
KG Joanna Kozińska –Frybes
płomienne. Nawoływał do zjednoczenia Polaków
nie tylko w czasach kryzysu narodowego, do
pozbycia się małostkowości do patrzenia na
naszą ojczyznę nie poprzez pryzmat ciągłych
konfliktów i ogromnych różnic zdań, ale
widzenia jej – mimo naszych wad narodowych jako naszego wspólnego dobra.
Zabierająca na zakończenie mszy głos, Pani
Konsul Joanna Kozińska-Frybes, nie przyjechała
wprawdzie pociągiem, ale ofiarowany
przedwojennemu harcerstwu przez Prezydenta
RP - Ignacego Mościckiego, a użyty przez nią w
wypowiedzi, wagon IV klasy, był przyczyną
zdecydowanego poruszenia w harcerskich
ławkach. O wagon ten poprosiło Przydenta w
liście do niego – przedwojenne harcerstwo, gdyż
jak to pisali Pan Prezydent ma wiele pociągów,
Ryszard Urbaniak
a im przydałby się choć jeden wagon. Dostali i
czekał na nich na zakopiańskim dworcu. Minęło już wiel lat od tamtego wydarzenia.
Przeszło już także wiele lat od uzyskania przez Polskę niepodległości. Polska jest wolna!
Jej przedstawicielstwa na całym świecie są kolejnym miejscem, w których możemy
odnaleźć kawałek starego kraju, który tak jak i my w harcerstwie przyszłość widzi w
najlepszym wychowaniu młodego pokolenia. Polska „inwestuje” w wyobraźnie i umysły
młodych ludzi i Pani Konsul jest tego najlepszym przykładem. To czego dokonała,
przeszło jednak wszystkie najśmielsze oczekiwania. Wiem wprawdzie z rozmów z mymi
harcerskimi przyjaciółmi: Renią i Markiem Skwarużyńskimi, Markiem Tuszyńskim i
Edytą Frąckiewicz-Kozioł, iż jest niesłychanie przyjazna polskiemu harcerstwu poza
granicami kraju, ale nie spodziewałbym się, iż aż tak bardzo. Nie podarowała nam nawet
wagonu I-szej klasy, ale coś jeszcze wspanialszego. Dla dziesięciu harcerek i harcerzy z
terenu Kalifornii, Arizony i Waszyngtonu dofinansowano wyjazd do Polski oraz udział w
obozie organizowanym przez harcercerstwo w Polsce. To ogromna suma, a wszystko to
robione jest w celu integracji Polaków w Polsce i poza jej granicami; robione jest w celu
zatarcia narosłej przez dziesięciolecia nieufności do rządów komunistycznych PRLu i po
to
w końcu, aby pokazać naszą Ojczyznę jako odrodzony i demokratyczny kraj. Tej
Polsce oddał śp. hm.RP Ryszard Kaczorowski insygnia prezydenckie. To Ona
zaoferowała Nam swój protektorat.
Odbierając w imieniu hm.Zbigniewa Pisańskiego - Dyplom, czułem takie wzruszenie,
że wydawało mi się, iż wraz z moim głosem trzęsie się kopuła kościoła. Cieszę się, że
świadkami tego wydarzenia mogli być moi poznani poprzez harcerstwo przyjaciele:
Marian Moszoro – były wiceminister finansów oraz hm.ZHR Mateusz Stąsiek – attache
Ambasady Polskiej w Waszyngtonie.
Dziękuję Pani konsul oraz całemu Konsulatowi Generalnemu w Los Angeles za ten
wspaniały gest; cieszę się, że spotkać mogłem znowu, znaną mi już od lat Panią
wicekonsul Małgorzatę Cup. Z pewnością także ucieszył zarówno moją żonę jak i mnie
widok niezmieniającego się od dziesięcioleci Prezesa „Solidarności Kalifornia” – Mietka
Dutkowskiego.
Posilając się wspaniałym ciastem i aromatyczną kawą podczas drugiej części
uroczystości, śpiewając z przygrywającym na akordeonie druhem Markiem patriotyczne
piosenki, czas było ruszać w powrotną drogę w okolice San Francisco. Jechałem ze
świadomością, że dzięki ogromnej masie społeczników zaangażowanych
w wychowywanie młodzieży w polskim harcerstwie, cieszymy się ogromnym
szacunkiem i zaufaniem polonijnej społeczności. Nie możemy go zawieść. Dumny byłem
także z tego, że postawione mi przez druha Zbyszka zadanie wykonałem najlepiej jak
tylko potrafiłem.
Już niedługo nasz tradycyjny majowy biwak. Znów przy ognisku słychać będzie słowa
składanych harcerskich przyrzeczeń, tradycyjnych pieśni. Przed nami zlot stulecia i
kolejne lata poświęcone wspaniałej idei.
CZUWAJ! ❒

