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społeczności – polskie harcerstwo, jak i 

co roku znów otrzymało pomoc 

finansową dzięki której mogliśmy opłatę 

pomniejszyć i pomóc najbardziej 

potrzebującym. 

Największej, bo póltoratysięcznej, 

udzieliła nam nasza unia kredytowa              

z Redwood City – Polam, z jej 

przedstawicielką panią Zofią Zakrzewską. 

Kilkusetdolarowego wsparcia udzielił  też 

nam Polish Pastoral Center z Martinez, 

czyli polska parafia z jej administratorem 

– diakonem Witoldem Cichoniem i 

parafianami, oraz miejscowa organizacja 

East Bay Polish American Association  

z prezesem Ryszardem Mleczko. Nie 

zawiodła też południowa Kalifornia. 

Tamtejsza Unia kredytowa Polam               

z Chrisem Hillerem dołożyła do naszej 

skąpej, harcerskiej kasy – kilkaset 

dolarów. 

   Bardzo Wam wszystkim dziękujemy. 

Bez waszego ogromnego wsparcia nie 

bylibyśmy w stanie stawić czoła 

finansowym przeciwnościom. Dzięki 

wam i harcerskiej bezintertesowności 

grupa polskich dzieci przygotowywać się 

będzie mogła pośród barwnych wschodów 

i zachodów słońca, poszumu oceanu, 

zapachu drzew i trawy, śpiewu ptaków i 

opiece Boga, do czekającego nas stulecia 

Związku Harcerstwa Polskiego. 

Dziękuje. 
 

CZUWAJ! 
 

__________ 

   Była to trzecia, lipcowa niedziela 2009 

roku, godzina piąta po południu. Jeszcze 

nie tak dawno wstawiono w nowo 

remontowanej sali ośrodka East Bay 

P o l i s h  A me r i c a n  A s s o c i a t i o n                     

w kalifornijskim Martinez, sławną belkę, 

jeszcze nie tak dawno przychodzący po 

mszy na niedzielne śniadanie siadali 

pośród pootwieranych wnętrz, a tu w tę 

niedzielę, po raz pierwszy w pięknie już 

wyglądającej sali urządzono przyjęcie. 

Pośród pomalowanych przez Zygmunta 

Pozarzyckiego ścian, kilkadziesiąt osób 

spotkało się popołudniem - każdy 

przynosząc jakąś zakąskę - aby uczcić 

urodziny jednego z głównych filarów tego 

remontu. Nic niewiedzący Władysław 

Grobelny wszedł do sali i za chwilę twarz 

jego pokrył uśmiech, gdyż w drzwiach 

przywitało go gromkie “sto lat”. To On 

oprócz tego, że jako kontraktor 

zainstalował system nawietrzny, poświęcił 

setki godzin społecznych na pracę na 

rzecz tej naszej skromnej polskiej 

instytucji, która ni mniej ni więcej, ale 

reprezentuje dla nas kawałek naszej 

dalekiej Polski.  
   Całość przyjęcia koordynowali Bogusia 

i Marian Kizior. Pośród gości nie zabrakło 

przedstawicieli gospodarzy tego miejsca  

z Bogusią Cudny i Ryszardem Mleczko, 

chóru “Biesiada” z Ania Drozdowską, 

harcerstwa z Arturem Wilczkowiakiem, 

szkoły języka polskiego z Dorotą 

Viechorek oraz gościa z Polski księdza 

profesora Zdzisława Madeja z kuzynem, 

który już za tydzień podzieli się z nami 

swym wspaniałym głosem na specjalnie 

zorganizowanym koncercie ( ale o tym 

następnym razem). Wszyscy powyżej 

wymienieni i nie wymienieni goście to 

dobrzy znajomi i przyjaciele Władka. On 

sam jest jednym z trzech mieszkających 

na tym terenie braci. Urodził się 15 

lipca 1961 roku we Wrocławiu jako piąty 

syn z drugiej pary blizniaków. Byl bardzo 

maleńki; ważył niewiele ponad kilogram, 

lecz był za to bardzo slodkim dzieckiem. 

Potrafił siedzieć cichutko i słomka po 

s ł o m c e  w y c i ą g n ą ć  p o ł o w ę                            

z łóżeczkowego siennika. Mało płakał i 

nawet jako niemowlak z wysoką gorączką 

nie zakwilił. Będąc młodzieńcem bardzo 

pilnie się  uczył. Uwielbiał udoskonalać 

rzeczy. Nie nudząc się cierpliwie budowal 

ciagle coś nowego; to próbowal naprawić 

radio, to samemu je złożyć, albo z małych 

szkiełek lusterkowych kulę zbudować. 

Oprócz innych rzeczy grał też na 

saksofonie. Od kilkunastu lat mieszka          

w Concord. Wraz z żoną Ewą wychowują 

dwójkę swoich dorastających dzieci, 

córkę Anitę i syna Adriana. Raz jeszcze  

w imieniu nas wszystkich składam mu 

moc życzeń. 

   To właśnie ludzie tacy jak On, tworzą 

świat lepszym. Dobrze, że w naszym 

małym światku jest ich wielu. Cieszy też 

powrót jezuitów w osobie ojca Dominika. 

Jego kazania nawet człowieka tak słabej 

wiary jak moja, potrtafią zachęcić i 

przybliżyć do Boga. Miejmy nadzieję, że 

zgodnie z zapowiedzią pozostanie on           

z nami dobrych klika lat.   ❒ 
 

__________ 

Jak dokonała się 

historia? 
Ryszard Urbaniak 

Zdzisław Jarkiewicz ze str. 12 
 

uciekinierów, jadąc w nieznane, uciekali 

przed zbliżającym się najeźdźcą. 13 

września pamiętnego 1939 roku, minęli 

Warszawę. Podczas jednego z nalotów na 

bezbronny konwój cywilów, ginie od 

bomby matka. Miał wtedy 13 lat. 

Umieszczony zostaje w sierocińcu           

w Warszawie.    

   Trzy lata później wstępuje do 

konspiracyjnej organizacji ZWZ (Związek 

Walki Zbrojnej) przemienionej później      

w AK (Armia Krajowa). Przydzielony 

zostaje do „Batalionu Kadeckiego”. Od 

1943 do 1944 roku jest uczniem 

podchorążówki w NSZ (Narodowe Siły 

Zbrojne). Gdy skończył 18 lat musiał 

opuścić sierociniec. Wraz z kolegą           

z trudem wynajmują mały pokoik. Dwa 

dni przed godziną „W”, podczas rozmowy 

z dowódcą otrzymał rozkaz, aby wyjechać 

do lasu, gdyż zaplanowane powstanie 

skazane jest z góry na niepowodzenie. 

Odmawia i jak wielu NSZ-owców, 

przyłącza się do AK. Bierze udział               

w powstaniu, w zgrupowaniu „Harnaś”, 

kompani „Grażyna” . W dniu 2 sierpnia 

b ierze  między innymi udzia ł                    

w zdobywaniu poczty głównej. 15 

sierpnia stojąc przy barykadzie na rogu 

ulicy Czackiego i Świętokrzyskiej po 

ataku niemieckiej rakiety wypełnionej 

fosforem, zwanej „krową” – pali się. 

Poparzony, ciężko ranny trafia do 

szpitala.  

   Pamięta jeden z najcięższych dni, kiedy 

to  po kolejnym bezustannym 

bombardowaniu tuż przed upadkiem 

powstania, siedząc w piwnicy wraz           

z psem który się tam przybłąkał, drżąc, 

pośród bezustannych modlitw obecnych 

tam osób, myślał o skończeniu z życiem. 

Nastała kilka dni później cisza, była nie 

do wytrzymania. Przeżył to wszystko. 

Dziś mówi, że nie wie jak dożył swego 

obecnego wieku. 

   Kilkadziesiąt lat  później  po 

przeprowadzce do kalifornijskiej 

miejscowości Walnut Creek, uczestniczy 

we mszy rocznicowej. Po mszy zaczepia 

kogoś z wpiętym w klapę symbolem 

„PW”. Opowiada o sobie. Tamten mówi, 

że jest tu ktoś kto walczył na tych samych 

ulicach. Przedstawia mu go. Ulice te 

same. Zgadza się zgrupowanie. Nawet ta 

sama kompania. Ten sam, również trzeci 

pluton. Zmienieni 40-letnią rozłąką 

odnajdują się w ten sposób z Ryszardem 

Jacakiem. Wspominają tamte bohaterskie 

dla nas czasy, swoich kolegów. 

   Część z ich plutonu została ranna jak 

chociażby: Andrzej Danysz, Szczęsny 

Kobielski, Józef Sawicki czy też Zdzisław 

Jarkiewicz właśnie . Częśc z Przyczółka 

Czerniakowskiego przepłynęła wpław 

przez Wisłę na stronę Rosyjską między 

innymi „Grawis”, czyli Ryszard Jacak. 

Większość jednak, wraz z dowódcą – 

Bolesławem Kouckim „Kocio”, oddała 

swą waleczną duszę Bogu, a ciało 

zroszonej krwią powstańczej ziemi. 

   Przypomnijmy sobie raz jeszcze 

niezapomniane nazwiska poległych z 3 

Plutonu: 

   Jerzy Cichoński-Wąż „Jurek”, 

Włodzimierz Bessert „Ostoja”, Franciszek 

Frąckiewicz „Pepesza”, Jerzy Gloger 

„Gestapowiec”, Henryk Goździuk 

„Kolejarz”, Zbigniew Goździuk 

„Zbyszek”, Tomasz Górny „Tomek”, 

Feliks Kalicki „Felek”, Tadeusz Kostrz 

„Awar”, Zygmunt Krawczyk „Buldog”, 

Benedykt Lewandowski „Benek”, Bogdan 

Mączewski „Bogdan”, Jerzy Mickiewicz 

„Mruczek”, Aleksander Pincel „Sap”, 

Jerzy Piotrowski „Bogdan”, Tadeusz 

Staniszewski „Sęk”, Tadeusz Scheing 

„Okoń”, Janusz Sternicki „Janusz”, 

Zygmunt Grzymała-Szmidt „Zygmunt”, 

Włodzimierz Szulczewski „Ślązak”, 

Tadeusz Treszczanowicz „Szadis”, i Jerzy 

Wolisz „Kosa”. 

   Rozmawiając z druhem Zdzisławem, 

widziałem, że oprócz wypowiadanych 

słów, wracał oczyma wyobraźni raz 

jeszcze do tamtych chwil. Dostrzegałem 

łzy w oczach tego dorosłego mężczyzny, 

który po ucieczce z niewoli niemieckiej, 

ponownej wpadce, wywiezieniu na 

przymusowe roboty, kolejnej ucieczce, 

przez Niemcy, Czechosłowację i Austrię, 

dostaje się do Włoch. Wstępuje do Armii 

generała Andersa – II Korpusu. Walczy. 

Po zakończeniu wojny przybywa do 

Anglii. Kończy tam kursy maturalne oraz 

Polish University College. W roku 1952 

korzystając ze specjalnych wiz dla byłych 

polskich żołnierzy, przybywa do USA. 

Zamieszkuje w Bostonie u ciotki. Poznaje 

żonę – Alinę Michalak. 2 lutego 1957 

roku stają na ślubnym kobiercu. Kończy 

studia, zdobywając tytuł inżyniera 

elektryka.  

   W roku 1975 pomaga przy zakładaniu 

harcerstwa w Bostonie. Zdobywa stopień 

podharcmistrza. Bierze udział w kursach, 

obozach, wyprawach i zlotach. 

W harcerstwie wychowuje dwójkę swoich 

dzieci: Pawła i Ewę. 

   W roku 1992 zakłada w San Diego         

w Kalifornii Koło AK i zostaje jego 

prezesem. W 1998 roku przenosi się         

w okolice San Francisco. Po zmarłym 

Walterze Piotrowiczu przejmuje prezesurę 

miejscowego koła AK. 

   Ciągle jest aktywny. Zakłada Polski 

Klub w dzielnicy Rossmoor, dzięki czemu 

miejscowa Polonia uzyskuje dostęp do 

sal, gdzie odbywają się różne obchody 

polonijne. W bieżącym roku z grupą AK-

owców, nie po raz pierwszy już zresztą 

weźmie  udz ia ł  w  obchodach 

rocznicowych w Warszawie.  

   Rozmowę naszą od czasu do czasu 

przerywała cisza. Cisza mówiąca więcej 

niż wszystkie słowa. Spytany o przyszłość 

miejscowej Polonii, widzi ją w różowych 

kolorach. Szczególne uznanie znajduje dla 

ZHP, miejscowej organizacji East Bay 

Polish-American Association, „Szkółki 

Polskiej” – jak nazywa sobotnią szkołe 

języka polskiego. Martwią go zdarzające 

się od czasu do czasu konflikty, 

nieodpowiedzialność zdawałoby się, że 

odpowiedzialnych ludzi. 

   Z miłością w oczach mówi o swojej 

żonie. Wspomina swego ojca, 

komendanta policji, partyzanta. 

   W międzyczasie wraca z pracy i moja 

kochana żona. Jemy przygotowaną przez 

nią pyszną zupę rybną. Nadchodzi czas 

zakończenia odwiedzin. Ściskam 

wyciągniętą na pożegnanie rękę. 

Wychodząc na rodzinny spacer czuję 

podążające wraz ze mną myśli i dumę, że 

miałem zaszczyt rozmawiać z takim 

człowiekiem. 
 

CZUWAJ! 
 

__________ 


