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   W sobotni wieczór 11 grudnia 2011 roku, 

położona na obrzeżach zatoki San Francisco 

dzielnica Rossmoore utulała się we mgle. 

Była ona jednak zwiastunem czegoś 

niezwykłego; miejsce to staje się od lat 

zaklętym symbolem. To tam właśnie, Polski 

Klub wynajął jedną z sal, w której spotkać się 

miało ćwierć tysiąca osób. Powodem 

spotkania była Polonijna Wieczerza 

Wigilijna. Wszystko jednak zaczęło się dużo, 

dużo wcześniej. 

   Prawie rok temu ustalono datę, wynajęto 

salę. Od kilku miesięcy trwały przygotowania 

programu, reklama, podział obowiązków, 

sprzedaż biletów (te wyprzedano w końcu       

w ciągu jednego dnia !). Dzieci 

uczyły się jasełek, tańców polskich, 

kupowano produkty żywnościowe, 

p r z y g o t o w y w a n o  p o t r a w y .            

W całość zaangażowane były 

miejscowe organizacje polonijne 

oraz mnóstwo indywidualnych 

społeczników. Gospodarzem był 

Klub Polski działający w tej 

dzielnicy. Współorganizatorami 

k o m b a t a n c i  s k u p i e n i                            

w Stowarzyszeniu Polskich 

Kombatantów oraz Kole byłych 

Żołnierzy Armii  Krajowej , 

parafianie z Polish Pastoral Center, 

członkowie Związku Harcerstwa 

Polskiego, East Bay Polish-

American Association, a także 

oczywiście dzieci, młodzież, zarząd 

i rodzice ze Szkoły Języka Polskiego im. Jana Pawła II w Walnut Creek. Nie da się 

wymienić wszystkich nazwisk bez ryzyka pomyłkowego opuszczenie któregoś. 

Zrezygnuję więc z tej części nie odbierając jednak nikomu wspaniałych zasług. Dziękuję 

wszystkim; dziesiątkom ludzi dobrej woli, którzy przyczynili się do tego spotkania. 

Dziękuję reżyserom i scenografom, artystom i osobom pilnującym porządku, kucharkom 

i kelnerskiej młodzieży. Dziękuję gościom: przedstawicielowi Konsulatu Generalnego 

Rzeczypospolitej Polskiej w Los Angeles, diakonom, prezesowi Kongresu Polonii 

Amerykańskiej oraz ogromnemu tłumowi prawie profesjonalnych fotografów (czyli 

rodzicom dzieci). 

   Jeżeli ktoś tego wieczora szukał spokojnego miejsca na odpoczynek... było to ostatnie 

miejsce gdzie powinien był się znaleźć. Po sali biegało i śmiało się kilkudziesięcioro 

dzieci. Za nimi podążali próbujący ich uspokoić rodzice, a wszystko miało tak wspaniały, 

niepowtarzalny efekt, że odpoczynek był ostatnią rzeczą która tym dniem rządziła. 

Patrząca z boku na to wszystko choinka mrugała z zadowoleniem światełkami. 

   Po rozpoczęciu i przywitaniu gości; rozpoczęły się śpiewane w całości w tym roku – 

Jasełka. Podczas nich oraz całej reszty wieczoru towarzyszył wszystkiemu chór 

„Łowiczanie”, który zaledwie dzień wcześniej dał wspaniały koncert kolęd                      

w miejscowości Berkeley. Na scenie występowaly dzieci, pod sceną tłum wspaniale 

wyglądających rodziców z fleszami swoich fotograficznych maszyn. Doskonały widok. 

Po takim rozpoczęciu wydawało się, że trudno będzie uspokoić salę. Stało się jednak 

inaczej. Sala umilkła gdy odczytywano urywek Ewangeli mówiący o narodzeniu Jezusa. 

Rozpoczęło się składanie życzeń i dzielenie opłatkiem przerwane wjazdem na salę 

mnóstwa przygotowanych potraw: barszczu, kolorowych sałatek, najróżniej 

przyrządzanych ryb, sałat i pachnącego chleba. Rozpoczęła się kolacja. Po jakimś czasie, 

gdy maluchy znowu zaczęły dokazywać – znak było, iż czas na kolejną część programu. 

Ogłoszono zwycięzców konkursu szopek. Uśmiechnięci odbierali nagrody. Pan Konsul, 

gratulował wszystkim, a także korzystając z tego, iż był przy głosie złożył życzenia całej 

naszej społeczności oraz powiadomił o planach wprowadzenia dyżurów konsularnych na 

tym terenie i możliwości choćby załatwiania spraw paszportowych. Wspaniale. 

   Po tak dobrej wiadomości usłyszano kolejną niegorszą. Po raz pierwszy 

zaprezentowano bowiem pachnący jeszcze farbą drukarską tomik „Toczka”, zbiór grafik, 

wierszy, obrazów i fotografii artystów z całego świata, do którego wstęp napisała Pani 

Konsul z Los Angeles. Powstał on dzięki pomocy wielu organizacji i osób 

indywidualnych a cały dochód z niego przeznaczony jest na pomoc polskim harcerzom        

w dalekim i niesamowicie zimnym o tej porze roku – Kazachstanie. 

Czas leciał do przodu nieubłaganie, ale nikomu ani się nie nudziło, ani spieszyło, ani ... 

Rozpoczęła się kolejna wspaniała, dynamiczna i barwna część programu. Tańce ludowe 

w wykonaniu uczniów szkoły. Było ich tak wiele i tak barwnych, że zatychały dech         

w piersiach. Pomiędzy nimi śpiwali „Łowiczanie” i ułożyło się to we wspaniałą i 

niepowtarzalną całość. Korzystając z chwili ciszy - wszystkim zaangażowanym                   

w przygotowanie tego wieczoru podziękowano  oklaskami i bukietami  kwiatów.  Diakon  
 

Polska Wigilia na krańcach świata do str. 14 

Akcja Kazachstan 
   Toczka (z j. rosyjskiego - kropka), tak władze sowieckie nazywały utworzone w latach 

40-tych XX wieku, punkty dla specjalnych przesiedleńców. Jednym z takich porzuconych 

w Kazachskim stepie miejsc było Czkałowo.  

   Skupionym wokół polskiego harcerstwa potomkom deportowanych tam Polaków 

poświęcamy tegoroczny tomik „Toczka” $20 dotacją pomożesz polskim harcerzom w 

Kazachstanie i na pamiątkę swej wielkoduszności otrzymasz zbiór sztuki: poetów, 

grafików, malarzy i fotografów z Polski, Kanady, Szwecji i USA. Całkowity dochód z 

niego przeznaczamy na ten cel. Przyłączcie się do nas. Czeki wypisane na Polish 

Scouting Organization można przesyłać na adres: 

Bogusia Kizior 

227 St. Germain Ln,  

Pleasant Hill, CA 94523 
 

Dziękujemy! 

   Sponsorami tegorocznego tomiku, poświęconego organizowanej przez Związek 

Harcerstwa Polskiego działający poza granicami kraju, „Akcji Kazachstan”, czyli pomocy 

polskim harcerzom w Kazachstanie są: 

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej, Los Angeles 

Christopher A. Kerosky, Konsul Honorowy Rzeczypospolitej Polskiej, San Francisco 

Dom Polski, San Francisco 

East Bay Polish American Association, Martinez 

Koło Byłych Żołnierzy Armii Krajowej, San Francisco 

Kongres Polonii Amerykańskiej, Północna Kalifornia 

Łowiczanie - zespół taneczny, San Francisco 

„Nasza Gazetka”, Martinez   www.mjakmartinez.com, Martinez 

Polish Pastoral Center, Martinez 

Polam Federal Credit Union, Redwood City 

„Polish Society of California”, Grupa 7 Związku Narodowego Polskiego, San Francisco 

Polonijny Ośrodek Kulturalno-Pastoralny, Sacramento 

„Polonia dla Polonii”, internetowy serwis PAP 

Stowarzyszenie Polskich Kombatantów Koło nr 49, San Francisco 

Szkoła Języka Polskiego im. Jana Pawła II, Walnut Creek 

White Eagle Media, Boston 

www.PoloniaSF.org, kalendarz wydarzeń Polonii Bay Area 

Zatoka Poezji – nieformalna grupa twórcza, San Francisco Bay Area 

Związek Harcerstwa Polskiego: 

Chorągiew Harcerzy w Stanach Zjednoczonych 

Hufiec Harcerek „Mazowsze”, Kalifornia/Arizona 

Hufiec Harcerzy „Kraków”, Kalifornia/Arizona/Kolorado 

Szczep „Kaszuby”, Seattle, Washington 

Drużyna Harcerek im. Jagi Falkowskiej, Los Angeles 

Drużyna Wędrowniczek „Mazurki”, Los Angeles 

Renia Babicz - Anglia   Halina Butler - Concord, CA 

Zofia Chciuk - Pacific Grove, CA  Martha i Ronald Gołubiec - Seattle, WA 

Jolanta i Olgierd Górecki - Napa, CA Dorothy i Francis Jasiński - Rocklin, CA 

Beata Mazur - Atherton, CA  Grażyna i Artur Wilczkowiak - Danville, CA 
 

Dziękujemy wszystkim sponsorom!   ❒ 

   Nadchodzą już święta Bożego narodzenia. Nawet jeżeli nie ma tutaj takiego śniegu jak 

w Polsce, nawet jeżeli stół jeszcze nie zastawiony a choinka szykuje się dopiero, jest 

jedno wydarzenie, które co roku, od lat wprawia mnie w świąteczny nastrój. Dziewiątego 

grudnia 2010 roku zajechałem do historycznego Hillside Club w kalifornijskiej, położonej 

po przeciwnej stroni zatoki od miasta San Francisco miejscowości Berkeley,. Wszedłem 

do udekorowanej świątecznie sali, skosztowałem grzanego wina, przywitałem znajomych. 

Gdy światła przygasły po raz trzeci, zająłem swoje miejsce. Z tyłu w stronę sceny ze 

śpiewem kroczył orszak niosący szopki. Za chwilę Mary Kay Stuvland dyrektor 

artystyczny tego wieczoru, przywitała wszystkich, przedstawiła czekający program, cicho 

zeszła ze sceny. Ta zaś ożyła melodią. Na scenę weszli Łowiczanie, poczułem ciepło na 

sercu, salę wypełnił śpiew kolęd. Siedziałem tak kilka godzin oczarowany tym co 

spływało na mnie. Słuchałem kolęd w wykonaniu chórów polskiego, ukraińskiego, 

bułgarskiego, słowackiego  i węgierskiego. Z zapartym tchem oczrowywał mnie głos 

Dalyte Kodzis, Natali Ukraińskiej i trio z Pawłem Walerowskim. Wspaniale 

akompaniowała Justyna Mielnik. Niesamowicie grała kapela Łowiczanie: Susan 

Worland, Barbara Deutsch oraz Nikolai Prisikar. Pośród tej cudowności znów Jolanta 

Jankowska wprowadziła chór Łowiczanie w składzie: Beata Wożna, Marek Jaworski, 

Paweł Karolak Piotr Filipowski i Geoff Cant. Zmieniały się chóry, zmieniali wykonawcy, 

a ja siedziałym przykuty spływającym na mnie świątecznym nastrojem. Było ciepło, 

barwnie i … świątecznie. Dla mnie tego jesiennego wieczoru nadeszły wraz z uroczymi 

słowiańskimi kolędami – święta.  

   Wspaniale, że nasi rodzimi Łowiczanie, śpiewem, melodią i tańcem wracają mnie do 

istniejącego w mej duszy świata cudownych narodzin. Czekam niecierpliwie na ich 

kolejną płytę z nagraniami. Wspaniały to zespół; grupa oddanych swemu celowi 

bezgranicznie – ludzi. Dziękuję za poświęcenie swego życia tej i innym sprawom 

harcmistrzyni Krystynie Chciuk. Cieszę się, że jego prezesem jest podharcmistrz Piotr 

Kodzis. 

   Jadąc do domu widziałem jak pomiędzy konarami świerków zapada cicha noc, ciemna 

noc, która pokój niesie ludziom wszem… 

A u żłóbka Matka Święta 

Czuwa sama uśmiechnięta 

Nad dzieciątka snem, 

Nad dzieciątka snem. 
 

__________ 

Polska Wigilia na krańcach świata.  druh Ryszard Koncert kolęd         Ryszard Urbaniak 


