43rd ANNUAL DOŻYNKI
Pope John Paul II
Polish Center
September 17-18

HARVEST FESTIVAL 2022
Drodzy Przyjaciele Polskiego Ośrodka.
Po rocznej przerwie, spowodowaną sytuacją pandemii, wracamy ponownie do 43 już Dożynek, które w tym roku przypadają w dniach 17 i 18 września 2022. Jak zawsze chciałbym
zaprosić wszystkich do wzięcia udziału w tej tradycyjnej i wspaniałej polskiej uroczystości.
Każdego roku chcemy zapewnić wszystkim wspaniały program artystyczny, połączony z
występami rozmaitych zespołów folklorystycznych jak również doskonałą kuchnię polską.
Dla dzieci przygotowujemy wiele zabaw które z pewnością przyciągną najmłodszych uczestników Dożynkowej uroczystości.
Dorocznymi Dożynkami jak zawsze chcemy przede wszystkim wyrazić naszą wdzięczność
Panu Bogu za Jego dobroć i opatrzność. Przygotowując tę tradycyjną polską uroczystość
zawsze szukamy pomocnych serc i dłoni dzięki którym możemy zorganizować dożynkowy
program. Chciałbym zachęcić i poprosić aby wesprzeć nasz festiwal jako sponsor.
Złoty Sponsor – $1,000.00
Srebrny Sponsor – $750.00
Brązowy Sponsor – $500.00
Przyjaciel Festiwalu – dowolna kwota
Inną formą pomocy jest wynajem stoiska do sprzedaży produktów lub reklamy firmy czy
też organizacji. Prosimy o zapoznanie się z dołączonym formularzem i odesłaniem go w załączonej kopercie do 31 sierpnia 2022 r.
Można także pomóc przez wpisanie się na listę wolontariuszy bądź wspomóc organizacji
festiwalu choćby przez zakup biletu loterii fantowej. Liczę na Państwa pomoc i wsparcie w
przeprowadzeniu tej największej dorocznej uroczystości promującej polską kulturę, kuchnię, tradycje i obyczaje. Ufam i mam nadzieję, że wielu z Was włączy się jak zawsze w to
wspólne dzieło. Jest to wspaniała okazja by zaangażować się dla dobra naszego Ośrodka i
polonijnej wspólnoty.
Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.
ks. Zbigniew Frąszczak, SVD
Dyrektor Ośrodka Polonijnego
All DonaƟons are opƟonal. All profits are donated to Pope John Paul II Polish Center
Pope John Paul II Polish Center, 3999 Rose Dr., Yorba Linda, CA 92886
tel/fax 714.996.8161 www.polishcenter.org

43rd ANNUAL DOŻYNKI
Pope John Paul II
Polish Center
September 17-19

HARVEST FESTIVAL 2022
Dear Friends of the Polish Center
After a year’s pause cause by the pandemic situation, the time approaches when our community will celebrate what will become our 43rdrd Annual Dożynki—Harvest Festival, coming up on September 17th and 18th, 2022. As always I would like to invite each and every
one of you to take part in this traditional centuries-old Polish celebration. Every year we
would like to encourage everyone to enjoy the great entertainment program with several
traditional dance groups, tasty Polish food, children’s activities and cultural exhibits. It is a
true celebration of the Polish spirit, culture, and gratitude for the gifts of nature God has
given us throughout the year.
Most of all with our annual Dożynki we would like to express our gratitude to the Lord our
God for His bounty and providence. It also takes a lot of effort and preparation to organize
this important annual event so, to maintain this beautiful tradition, I would like to ask for
your support this year as well. Your help as always is very much appreciated. You can be
part of the Festival by becoming one of the sponsors. There are several levels of sponsorship
for you to choose from:
GOLD SPONSOR - $1,000.00
SILVER SPONSOR - $750.00
BRONZE SPONSOR - $500.00
FRIEND OF THE FESTIVAL - any donation
Another way of helping is through the booth rental for selling goods or advertising your
business or services you offer. Please see the included form and respond by August 31st,
2022.
You can also help by signing up to volunteer at our festival and by returning your Opportunity Drawing Tickets.
Your assistance and support are essential to the success of this most important annual
event for our Center community and it is a great way to be involved. I would be most grateful if you could assist us in any way to make this year’s Harvest Festival a successful one.
Look forward to seeing you here!
Fr. Zbigniew Fraszczak, SVD
Director
All DonaƟons are opƟonal. All profits are donated to Pope John Paul II Polish Center
Pope John Paul II Polish Center, 3999 Rose Dr., Yorba Linda, CA 92886
tel/fax 714.996.8161 www.polishcenter.org

