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Uczestnicy w Londynie 
 

   Los rzucił mnie w otchłań ogromnego, harcerskiego świata. Dopiero co, gdyż w 

październiku tego roku w Chicago odbyło się zebranie kadry z terenu całych Stanów 

Zjednoczonych, a tu półtora miesiąca później siedziałem w samolocie lecąc na spotkanie 

przedstawicieli ZHP działającego poza granicami kraju - do Londynu.  

   Zawsze uważałem, że praca u podstaw, praca z młodzieżą jest najważniejszą.  Nadal tak 

uważam! Stroniąc od przyziemnej polityki, problemów, dyskusji i trudności, które są 

częścią każdej zorganizowanej grupy ludzi, chcąc nie chcąc (raczej z własnej 

nieprzymuszonej woli) stałem się jej częścią.  

   Mglisty i deszczowy Londyn poza chwilą spędzoną na jego zwiedzaniu pamiętał będę 

jako miejsce nowego i ciekawego doświadczenia. W podlondyńskiej miejscowości 

Fawley Court, do której o zgrozo – całe szczęście, iż nie jako kierowca - trzeba było 

dojechać lewą stroną drogi, odbył się w dniach od 4 do 6 grudnia 2009 roku Światowy 

Zjazd ZHP. Pomijając sprawy zmian Regulaminu Głównego – punkt … duże “B” małe 

“c”, uchwalenia kilku innych regulaminów i wytycznych, które podejrzewam iż dla 

innych miały dużo większą wartość i znaczenie niż dla mnie osobiście, poznałem inne 

harcerstwo. Zebrała się tam grupa ludzi z całego świata, która oprócz tego, że na swoich 

terenach ma tak ważny dla mnie - kontakt z młodzieżą, chciała nadawać kierunek, w 

którym nasze harcerstwo ma podążać wkraczając w kolejne stulecie. Słuchając niektórych 

wypowiedzi trudno było pohamować cisnące się do oczu łzy. Poznałem harcerki i 

harcerzy przez duże “H” , przez największe. 

   Ważnym momentem było omawianie sprawy przyszłorocznego Zlotu 100-lecia, który 

odbędzie się w Polsce, w Zegrzu pod Warszawą. Związany z nim jest ogrom planowania, 

który zdałem sobie sprawę, iż przerasta moje możliwości. Dobrze, że są tacy którzy chcą i 

potrafią podjąć się tak ogromnego przedsięwzięcia.  

   Całe szczęście także, że jest - malejąca wprawdzie - grupa wspaniałych społeczników 

oddających całych siebie niełatwej sprawie wychowania polskiej młodzieży na 

obczyźnie. Liderzy harcerstwa potrafią zażarcie dyskutować i przedstawiać swoje racje 

oraz usiąść przy wspólnym stole jak na prawdziwych przyjaciół przystało. Sam, mając 

podczas dyskusji często inne zdanie podpisuję się pod wszystkimi uchwałami przyjętymi 

przez Zjazd; całkowicie. Mądrość nie tkwi w jednym człowieku, ale w grupie ludzi. 

   Gratuluję harcmistrzyni Teresie Ciecierskiej wyboru na funkcję Przewodniczącej ZHP. 

Gratuluję Harcmistrzowi Edmundowi Kasprzykowi, który zdał tę funkcję i został 

wiceprzewodniczącym. 

   Cieszę się, że harcmistrzowie Anna Gębska oraz Andrzej Borowy – Naczelnicy – 

stanęli na czele Organizacji Harcerek i Harcerzy. Wspaniale, że kilkadziesiąt innych osób 

podjęło się wejść w struktury naczelnych władz stuletniego już, ale jakże młodego 

duchem – Związku Harcerstwa Polskiego. 

   Raz jeszcze pozdrawiam szczególnie, wszystkich przybyłych wraz ze mną z terenu 

USA. 
 

CZUWAJ! 
 

__________ 

Opowieść prowincjonalnego harcmistrza 

Ryszard Urbaniak, hm 

Komendant Chorągwi Harcerzy w Stanach Zjednoczonych 

Święta, święta i już się zaczynają     Ryszard Urbaniak 

   Przy stole wigilijny zgodnie z polską tradycją 

pozostawia się miejsce dla nieznanego gościa. Dzięki 

Prezesowi Koła byłych żołnierzy AK – Zdzisławowi 

Jarkiewiczowi, który zarezerwował na dzień 12 

grudnia 2009 roku w dzielnicy Rossmoor, 

północnokalifornijskiej miejscowości Walnut Creek – 

ogromną salę, znalazło się miejse dla ich około dwustu. 

   Co roku polonijna społeczność łącząc siły miejscowej parafii, czyli Polish Pastoral 

Center, Fundacji Jana Pawła II, Związku Harcerstwa Polskiego, Szkoły Języka Polskiego 

im. Jana Pawła II, Stowarzyszenia Polskich Kombatantów oraz East Bay Polish-

American Association urządza Polonijną Wieczerzę Wigilijną. Na jej jak zwykle 

ogromny sukces składa się ciężka i pełna poświęcenia praca ogromnej ilości ludzi. 

Przygotowaniem potraw zajęła się Iwona Urbaniak z pomocą Marioli Jaroń oraz Ireny 

Grobelnej. Ta ostatnia odpowiedzialna też była, za dekoracje sali i “dowódctwo” nad całą 

rzeszą młodzieży, która podawała do stołu, sprzątała i robiła wiele innych drobnych, ale 

jakże ważnych rzeczy. W przygotowaniu potraw bardzo pomocne były także Joanna 

Michta, Henryka Kuczyńska i Halina Kiersnowska, a iwszystkich wyżej wymienionych 

zadanie przygotowania społecznie potraw dla kilkuset osób nie było wcale rzeczą łatwą. 

Wykonalną jednak jak widać... i to z uśmiechem na ustach. 

   Mimo, że świąteczne pierogi, śledź w occie, ryba po greku, kapusta z grzybami czy też 

warzywna sałatka oraz domowego wypieku ciasta są ważną częścią takiego wieczoru, na 

jego pełny sukces składają się także i inne elementy. Jednym z ważniejszych są Jasełka. 

Dzieci przygotowane przez Danusię Pokalską z pomocą Eli Łukaszewicz zaprezentowały 

doprawdy wyśmienity spektakl. Nie zabrakło mnóstwa najmłodszych aniołków, pasterzy, 

trzech króli, Maryji i Józefa. Oprócz deklamowanych tekstów, grająca na fortepianie 

kolędy – młodzież, porywała do śpiewu całą salę. Piękne występ, wspaniałe 

przygotowanie, niezapomniane wrażenia. 

   Wróćmy jednak na moment do chwili rozpoczęcia tej wieczerzy. Pośród gwaru 

kilkudiesięciu dzieci, Elżbieta Łukaszewicz wcale nie mając łatwego zadania – przywitała 

wszystkich.Tuż po niej Maciej Danek zaprosił przybyłych na dzień 16 stycznia 2010 roku 

na godzinę 7 wieczorem do Martinez, na doroczne spotkanie poetycko-muzyczne  Zatoka 

Poezji, która jest benefitem na rzecz potomków wywiezionych na Sybir Polaków. Ja też 

gorąco przyłączam się do tych zaprosin i zachęcam do posłuchania poezji, piosenek, 

wspaniałej gry na instrumentach; a wszystko to w wykonaniu grona miejscowych 

artystów. 

   Diakon Witold Cichoń odczytał fragment ewangeli o narodzeniu Jezusa, tuż po nim 

ksiądz Jezuita Dominik Ciołek pośród zapadłej ciszy przybliżył znaczenie tych jedynych 

w swoim rodzaju świąt. Przy stole dla zaproszonych gości zasiadł Konsul Honorowy RP 

– Chris Kerosky oraz były wiceminister finansów dr Marian Moszoro. 

   Nie było jeszcze takiej wieczerzy jak ta ostatnia. Dorota Viechorek wraz z Magdą 

Leszowską przygotowały prawdziwy koncert tańców ludowych. Co rusz wychodziły na 

środek sali dzieci od najmłodszych, aż do najstarszych, prezentując całą gamę strojów 

ludowych oraz racząc zebranych najpiękniejszymi tańcami ludowymi. Niesamowity i 

niezapomniany spektakl. Uśmiechy i powstrzymywane na twarzach rodziców oddechy, 

błyskające bezustannie flesze aparatów fotograficznych mogą być jedną z wielu oznak 

tego sukcesu. Jagódki w wykonaniu naj, najmłodszych były rewelacją! 

   Warto w tym miejscu podziękować Basi Szlachcie i Eli Łukaszewicz, ktore od wielu 

tygodni czuwały nad całością przygotowań oraz Irenie Miluski, która zajmowała się 

wydawaniem biletów i rozsadzaniem gości. Trzeba wspomnieć także Mirosława Winkel, 

który jak co roku zajął się zakupem i obsługą napoi. Wymienić należy również i 

podziękować rzeszy młodych kelnerów-woluntariuszy w osobach: Beata Jaroń, Karina 

Grobelna, Marzena Urbaniak, Karolina Małaszewska, Anita Grobelny, Kasia 

Marciszewska, Paulina Buchcik, Jackie Tasarz, Natalia Piewk, Patryk Grobelny, Robert 

Urbaniak, Alex Babicz oraz Sebastian Babicz 

   Bez pracy wszystkich zaangażowanych w to osób nie byłoby takiego sukcesu. 

Podczas wieczoru odbył się tradycyjny konkurs własnoręcznie wykonanych przez dzieci 

szopek; zwyciężyły wszystkie,  a ks. Dominik – przewodniczący jury szczególnie 

wyróżnił szopkę Zosi Winkel.  Dzięki znajomościom Krzysztofa Małaszewskiego, udało 

się także zaprosić do nas na ten wieczór świętego Mikołaja, który wszystkim grzecznym 

dzieciom przyniósł prezenty. Wszystkim dzieciom; a tych, jest tak wiele, że na długie lata 

możemy być spokojni o przyszłość miejscowej Polonii. 

   Być może jednak, ze względu na to, że dużo z tych dzieci pochodzi z małżeństw polsko

-amerykańskich,  warto w przyszłości i tym nie rozumiejącym języka polskiego a tak 

licznie przybyłym wraz ze swoimi dziećmi, poświęcić nieco więcej uwagi oraz 

angieleskojęzycznych komentarzy i wyjaśnień. 

Dziękuję diakonowi Witoldowi Cichoniowi za przekazane na nasze polonijne 

organizacje, dotacje z Polish Pastoral Center, który to gest jest to już niemal tradycją. 

   Nie udało się tym razem zainteresować przybyłych, a zajętych wspaniałą chmarą dzieci 

- naszą Akcją Kazachstan. Otrzymałem jednak kilkadziesiąt dolarów z ostatniego 

Koncertu Kolęd oraz kilkaset przekazane z Angli przez Panią Renię Babicz. Dziękuję. 

   Podziękowania wraz z bukietem kwiatów otrzymali organizatorzy tego wydarzenia, a 

także mjr. Zdzisław Jarkiewicz oraz nasz stulatek Walter Smoleń. 

   Piękny wieczór kończył się równie rzęsistym jak pozostawione wspomnienia – 

deszczem. 

   Do zobaczenie w przyszłym roku. 

   Wesołych Świąt. 
 

Post Scriptum.  W czasie pisania tych krótkich wigilijnych wspomnień, w poniedziałek 

14 grudnia 2009 roku zmarł wielki Polak i patriota, AK-owiec, harcerz: mjr. phm. 

Zdzisław Jarkiewicz. Będzie nam Ciebie bardzo brakowało Druhu Zdzisławie.   ❒ 
 

__________ 


