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ON    VACATION   !!! 

Iwona Urbaniak i Grażyna Winkiel 
 

   W niedzielę 28 czerwca, rozpoczynamy 

naszą doroczną Akcję Letnią 2009, znaną 

wszystkim jako obóz harcerski i kolonia 

zuchowa. 

   Po wielu latach wyjeżdżania w wysokie 

góry, zachłystywania się widokiem 

pięknych redwoodów, tym razem nasz 

pierwszy, wspólny, tygodniowy wyjazd 

rozszerzonych hufców “Mazowsza” i 

“Krakowa”: Kalifornii i Arizony, 

spędziliśmy nad równie pięknym - 

Pacyfikiem. Mała, zagnieżdżona przy 

autostradzie numer jeden w centrum 

wybrzeża kalifornii– wioska Cambria 

będzie doskonałym miejscem na harcerski 

kontakt z Bogiem i przyrodą. 

   Ekipa społeczników, harcerskich 

instruktorek i instruktorów czuwać będzie 

nad sześćdziesięcioosobową grupą 

młodzieży. Na ich czele staneli nasi 

hufcowi: Ania Pisańska i Patryk 

Grobelny. Pierwszej pomocy (mam 

nadzieję że jak zwykle nieczęsto) 

udzielała niezastąpiona Zosia Chciuk. 

Zuchami, czyli dziećmi w wieku 7-10 lat 

zajmowali się: Renia Skwarużyńska, 

Edyta Frąckiewicz-Kozioł, Adam Warda i 

Ryszard Urbaniak. Harcerkami i 

harcerzami - młodzieżą w wieku 11-15 

lat ,  opiekowali s ię: Małgosia 

Krupczyńska, Jagoda Marciszewska, 

Jacek Joniec oraz Artur Wilczkowiak. 

Starszej zaś młodzieży, czyli tej pomiędzy 

15-21 rokiem życia, pilnowali i 

organizowali im program: Kasia 

Młynarska, Natalia Perzyna, Adam 

Babicz oraz Andrzej Mańkowski. Podczas 

naszego kemingowania odwiedzą nas też 

druhny Krystyna Chciuk, Beata Mazur 

oraz Basia Myszkowska. Z ramienia 

Chorągwii Harcerzy na inspekcję 

przyjechał Przewodniczący Zarządu 

Okręgu USA – Zbigniew Pisański. Na 

ostatnie ognisko zapowiedziała się cała 

rzesza naszej harcerskiej braci. 

   Zła sytuacja ekonomiczna, brak własnej 

stanicy harcerskiej i związana z tym dla 

wielu dosyć wysoka opłata za wyjazd, jest 

często ogromną przeszkodą. Liczące się 

ogromnym        poparciem         polonijnej  
 

Przedobozowy komentarz do str. 13 

Jeszcze jeden 

przedobozowy 

komentarz. 
Ryszard Urbaniak, Druh 

Jak naprawdę było na kalifornijsko-arizońskim 

obozie harcerskim i koloni zuchowej w 2009 roku 
Ryszard Urbaniak, hm 

Zdzisław Jarkiewicz, 

pseudonim  

konspiracyjny Longin 
Ryszard Urbaniak, hm 

   Był ósmy października 1944 roku, gdy 

w Warszawie kilka dni po tym jak 

oddziały i ludność opuściły miasto,            

z bronią przy boku stał na warcie przy 

wejściu do polowego szpitala. 

Przechodzący ulicą patrol SS, wściekle 

popatrzył na niego, nie mogąc w myśl 

podpisanego aktu kapitulacji nic zrobić, 

gdyż tylko Wehrmacht miał jako jeńców 

wyprowadzić ich ze stolicy. Nazywani           

z początkiem sierpnia – polskimi 

bandytami, w momencie upadku 

Powstania Warszawskiego uznani zostali 

za żołnierzy podziemia. Gdy nadszedł 

niemiecki major ze swoim adiutantem, 

zasalutował mu. Oficer poszedł 

rozmawiać z lekarzem, feldwebel chciał 

za kilkaset złotych kupić od niego 

parabellum. 

   W piątek 10 lipca 2009 roku, około 

południa umówiłem się z nim w swoim 

domu w kalifornijskim Concord, na krótką 

rozmowę. Kiedy rozchodziliśmy się około 

sześciu godzin püźniej, czułem w dalszym 

ciągu niedosyt jego opowiadań. 

Musiałbym napisać o tym co w skrócie 

tylko usłyszałem - grubą księgę, postaram 

się na tych łamach chociaż w skrócie 

przedstawić sylwetkę prezesa koła byłych 

żołnierzy Armii Krajowej w San 

Francisco, majora, podharcmistrza 

Zdzisława Jarkiewicza. 

   Urodził sie 10 stycznia 1925 roku          

w Bętlewie w powiecie Lipno. Matka 

pochodziła z Wołynia. Ojciec był 

komendantem miejscowej policji. Piątego 

dnia wojny, gdy zbliżali się Niemcy, wraz 

z matką i rodzeństwem wyjechali nocą 

wozem   konnym   i   jak   i   wielu  innych  
 

Zdzisław Jarkiewicz do str. 13 

   Po obozowisku snuły się bez niczyjej opieki, brudne, głodne i niewyspane dzieci. 

Instruktorzy całymi dniami i nocami grali w karty, oddając się swoim tylko 

przyjemnościom i swawolom. 

   Tak pisałbym o tegorocznej akcji letniej, gdybym chciał napisać jakiś horror i zarobić 

na tym dobre pieniądze. Ponieważ jednak nikt mi za moje wypociny nie płaci... mogę 

pozwolić sobie na pisanie prawdy! 

   To była niedziela 28 czerwca 2009 roku, gdy do kalifornijskiej miejscowości Cambria, 

zjechało z terenu Kalifornii i Arizony nasze harcerskie bractwo na tygodniowe, wspȯlne 

spędzanie czasu. Kilkudzesięcioosobowa grupa polskiej młodzieży wraz                           

z piętnastoosobową kadrą instruktorską. Jak to zwykle bywa, przywitaniom nie było 

końca. Cieszyły się ze spotkań dzieci, cieszyli się i dorośli. Cieszył się szumiący 

nieopodal Pacyfik.  

   Pokryta mgłą, pierwsza noc pełna była tajemniczych szeptȯw. Poniedziałkowy poranek 

rozpoczął niezważający na senne miny – gwizdek. Już za chwilę, tak jak i przez resztę 

dni, wymachiwno rękoma, nogami, biegano wokȯł; czyli, gimnastyka poprzedzona 

kręgiem i tradycyjną piosenką na przywitanie dnia. Około ȯsmej rano, wszyscy w swych 

harcerskich mundurach stają na apelu. Odczytano rozkaz, funkcyjni przyjęli postawione 

przed nimi zadania. Z kuchni zalatywała już woń pysznego śniadania. Trzeba przyznać, 

że jedzenie w tym roku było doprawdy wyśmienite. Nie będę opisywał smaku jajecznicy, 

hamburgerȯw, pizzy czy też najrȯżniejszych owocȯw i warzyw. Kto był to wie. Pozostali 

niech zazdroszczą. 

   Zuchy zamieniły się w marynarzy. Czasem toczyły wojny z papierowymi łȯdkami, 

uczyły się szantȯw, naocznie poznawały tajemnice ocenicznych żyjątek, czy też 

przeobrażały w groźnych piratȯw. W wolnych chwilach chłopcy biegali z patykami, grali 

w koszykȯwkę czy też po prostu jak to zuchy – psocili. Dziewczynki zaś w grupkach 

mogły spędzać wolno chwile na niekończących się wspȯlnych  rozmowach. 

   Harcerki i harcerze podczas swych zajęć przygotowywali się do przyszłorocznego zlotu 

na stulecie założenia polskiego skautingu. Oprȯcz historii harcerstwa uczyli się pionierki, 

obozowania, czy też jak chociażby co zabierać z sobą do plecaka na wycieczkę. 

   Najstarsi, czyli wędrowniczki i wędrownicy, to już rzeczywiście harcerskie wygi co to          

z nie na jednego obozowego pieca chleb jedli. Wiedzą jak wybrać się na wycieczkę          

z nocowaniem pod gołym niebem, skąd wziąć najlepsze kuchenne przysmaki, znają swoją 

harcerską pozycję i potrafią w jej granicach rozśmieszyć innych. 

   Każdy dzień toczył się wokȯł tego samego schematu z pobudką, gimnastyką, apelem na 

rozpoczęcie dnia, śniadaniem i dziennymi zajęciami przerwanymi lunchem i poobiednim 

odpoczynkiem. Wieczorem tuż po wieczornym apelu zuchy odchodziły na swȯj pełen 

zabawy kominek; wędrownicy i harcerze na ognisko. I kominki i ogniska pełne były 

dynamicznego śpiewu, zabaw i gier. To podczas ognisk widać było zawiązujące się 

harcerkie przyjaźnie, wspȯlne braterstwo, radość ze spędzanego czasu. Nie starczyłoby 

szpalt, aby opisać każdy z przemijających zbyt szybko dni. Były one wypełnione 

zabawami i nauką. Podczas jednego z nich druhna Małgosia Krupczyńska raz jeszcze po 

25 latach, tu na ziemi amerykańskiej odnowiła swoja harcerskie przyrzeczenie. Podczas 

jednego z wieczornych apeli odczytano przesłany kurierem, a przywieziony przez 

wizytatora z chorągwii – Hm Zbyszka Pisańskiego, specjalny rozkaz druhny komendantki 

chorągwii USA nadający liderce arizońskiego harcerstwa Jadwidze Marciszewskiej 

zasłużony stopień – przewodniczki. Łzy, ktȯre przez cały czas obcierała świadczyć mogą 

tylko jakie wywarło to na niej wrażenie. Uznanie należy się też w tym miejscu harcerskim 

władzom za docenienie ważności tego momentu i zrobienie wszystkiego co możliwe, aby 

ten stopień otrzymała. Dziękuję druhno harcmistrzynio Lusio Bucka. 

   Takie też wrażenie przeżyła z pewnością kilkunastoosobowa grupa uczestnikȯw, ktȯrzy 

byli na obozie po raz pierwszy. Podczas „chrztu biszkoptȯw”, wędrownicy na wieczornej 

trasie z podobozu do ogniska zorganizowali im tor strachu. Poza tylko kilkoma wyjątkami 

nikt jednak i tak się już naszych wesołych wędrowniczek i wędrownikȯw nie boi. 

   Tydzień spędzony wspȯlnie z komendantami całości: Anią Pisańską i Patrykiem 

Grobelnym, Zosią Chciuk udzielającą pierwszej pomocy oraz komendantami i 

przybocznymi podobozȯw: kapitanem piratȯw - Renią Skwarużyńską, Edytą Frąckiewicz

-Kozioł, Małgosią Krupczyńską, Jagodą Marciszewską, Kasią Młynarską, Adamem 

Wardą, Konradem Bryndą, Jackiem Jońcem, Arturem Wilczkowiakiem, Andrzejem 

Mańkowskim i Adamem Babiczem jest dla mnie niepowtarzalnym spotkaniem z grupą 

najlepszych przyjaciȯł. Nie spotkałem nigdzie poza harcerstwem tak wspaniałego zespołu 

ludzi, oddającego całych siebie polskości, harcerstwu, naszej Ojczyźnie – Polsce. 

Przygotowali i wykonali wspaniały program łącząc elementy zabawy z nauką, rozrywki           

z odpowiedzialnością, powagi z najszczerszym uśmiechem. 

   Na mnie jako koordynującemu całość jeszcze jeden moment zrobił ogromne wrażenie. 

Gdy jako „obozowy księgowy” doliczyłem się, że w obozowej kasie będziemy mieli 

kilkusetdolarowy deficytyt, wystąpiłem do kadry z apelem o pomoc. Posypały się na 

moje ręce kilkudziesięciodolarȯwe i więcej czeki oraz gotȯwka. Gdy poobozowym 

porankiem licząc wszystko raz jeszcze zauważyłem iż pominąłem w podliczeniach 

prawie dwutysięczną dotację z Polamu w Redwood City i Los Angeles., poczułem się 

strasznie głupio i ... bardzo dumny iż tak bez słowa wszyscy otworzyli swe portfele. 

Godzinę pȯźniej do skrzynki pocztowej wrzucałem listy ze zwrotami zawierzonych mi 

kwot. 

   Dzięki tym dotacjom oraz pomocy Polish Pastoral Center  i East Bay Polish American 

Association nie tylko dokonaliśmy wspaniałego dzieła, ale też i mogliśmy wziąć z sobą 

kilka osȯb, ktȯre w przeciwnym razie nie mogłyby uczestniczyć w tym tygodniu 

wypełnionym modlitwą i przygodą. 

   Na jednym z ostatnich apeli swe harcmistrzowskie nominacje oraz czerwone krajki 

otrzymały Grazyna Winkel oraz Iwona Urbaniak. Pewnie nie wszyscy wiedzą, że są to 

siostry Kuczyńskie. Nie często się też pewnie zdarza, aby siostry otrzymały ten 

najwyższy stopień w tym samym czasie. Gratuluje. Zasłużyłyście. 

   Wykorzystując każdą wolną chwilę kontynuowano dalszą część kursu dla 

przewodnikȯw – przyszłych wychowawcȯw polskiej młodzieży. Żaden jednak kurs nie 

jest wspanialszy od chwil, ktȯre wspȯlnie spędzali na swych odpowiedzialnych 

obozowych funkcjach. 

   Smutek ogarniał wszystkich rozjeżdżających się do domu. Szkoda było się rozstawać. 

Już teraz żyjemy wspȯlnym spotkaniem na naszym harcerskim spływie pontonowym w 

„labor weekend”. 

   Jeszcze jeden fakt godny jest szczegȯlnego podkreślenia. Zamykamy to stulecie ZHP 

pierwszą, wspȯlną, historyczną Akcją Letnią Kalifornii i Arizony. To tu dokonała się 

rzecz, o ktȯrej być może uczyć się będą następne pokolenia.     

   Za rok – jubileuszowy zlot działającego poza granicami kraju Związku Harcerstwa 

Polskiego. Przygotowania rozpoczynamy już dzisiaj; godnie reprezentować będziemy na 

nim nasze hufce i chorągwie. 
 

CZUWAJ! 
 

___________ 


