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Jeszcze jedno 

pożegnanie   
Ryszard Urbaniak, hm 
 

   Mieszkając przez kilkadziesiąt ostatnich 

lat w Kalifornii, poznałem dosyć liczną 

grupę Polonii. Spora część z nich jest        

z mojej – solidarnościowej emigracji, inna 

z emigracji wojennej. To ich właśnie 

odchodzenie w wieczność jest bolesne. 

Wielu z nich jest i było przykładem 

patriotyzmu, jaki trudno znależć                     

w obecnym świecie. Dla dobra Ojczyzny 

nie zawahali się rzucić na szale swego 

życia. Spisuję kiedy tylko mogę ich 

życiorysy, które publikowane są następnie 

w prasie polonijnej. Aby pamiętać. Nie 

tak dawno temu przedstawiono sylwetkę 

majora, podharcmistrza Zdzisława 

Jarkiewicza, prezesa koła byłych 

żołnierzy Armi Krajowej w San 

Francisco. Walczył w Powstaniu 

W arszawski m,  b ył  h a r ce r sk im 

instruktorem w Bostonie, działaczem 

polonijnym. Jeszcze w sobotę 12 grudnia 

2009 roku, urządziliśmy Polonijną 

Wieczerzę Wigilijną na kilkaset osób           

w sali, której nad wyraz  tanim 

wypożyczeniem to On właśnie się 

zajmował. Rozmawialiśmy. Robiliśmy 

plany na przyszłość. Grając w ping-ponga 

poniedziałkowym porankiem zmarł            

w wieku 85 lat na atak serca. Ponoć nie 

ma ludzi niezastąpionych. Niektórych 

jednak trudno jest w obecnym, 

zaganianym świecie zastąpić. Świętej 

pamięci Zdzisław Jarkiewicz był właśnie 

jednym z takich wspaniałych ludzi. 

   Nie można koło jego śmierci przejść 

obojętnie. Trzeba uczcić pamięć takich 

wielkich, bohaterskich ludzi; mam 

nadzieję, że nie dane mi będzie czynić 

tego zbyt często.  

   Człowiekowi, który pozostanie w mej 

pamięci do końca moich dni, poświęcam 

poniższy wiersz.  
 

Krótka opowieść o bohaterze 

Zdzisławie Jarkiewiczu, 

który odszedł na wieczną wartę 14 

grudnia 2009 roku. 
 

Napisałem plan zajęć 

na najbliższe lata. 

Kilka spotkań, koncertów, 

wigilijne kolacje. 

Będziesz musiał zamówić 

salę największą ze wszystkich, 

pójść na Mszę ze sztandarem, 

ściągnąć współbraci AK-owskich, 

prelekcję wygłosić z historii, 

przyjść do sobotniej szkółki, 

wziąć w akademi udział 

z okazji najbliższej rocznicy. 

Druhu podharcmistrzu, 

Powstańcu warszawski, 

majorze Longinie; 

jest jeszcze tyle pracy! 

Co robisz leżąc w bezruchu, 

gdy spraw jest z pół tysiąca. 

Żonie szepnij raz jeszcze 

o tym jak bardzo ją kochasz 

A Ty nie wstajesz, nie podnosisz oczu, 

nie wyciagasz ręki na powitanie raźnie. 

Słuchasz tylko zapatrzony w chmury, 

patrząc Bogu prosto w oczy odważnie 

Przychodzę do Ciebie komendant, 

pochylić nad trumną mą głowę, 

nad harcerskim krzyżem na piersi, 

nad prostym krzyżem dębowym. 

Ach szkoda, że tacy jak Ty patrioci 

odchodzą do nieba szeregiem. 

Pozostawiając garść wspomnień, 

zbyt głęboką pustkę po sobie. 

Dziękuję Ci nasz bohaterze 

za najprostsze i przykładne życie. 

Odwiedzę Cię podczas Zlotu stulecia 

w domu na powązkach w Warszawie 

Dziś wszystko co mogę powiedzieć, 

iż z honorem wykonałeś zadanie. 

Polaku jeden z największych 

Spocznij ! Odleć do Pana.    
 

__________ 

Zdjęcia - Daniel  
 

   Przedstawienie tradycyjnych Jasełek odbyło się tuż po polskiej, niedzielnej Mszy 

Świętej, w salce przy kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej w Sacramento, dnia 10-go 

stycznia 2010 roku. Dzieci, młodzież oraz instruktorzy z harcerskiego ośrodka w tym 

mieście, zachęceni zeszłorocznym powodzeniem przedstawienia, zebrali się ponownie, by 

w gronie rodzin i ogromnej grupy sympatyków wziąć udział w tej pięknej, polskiej 

tradycji. 

   Reżyserem, a zarazem narratorem tegorocznych Jasełek była przewodnicząca Koła 

Przyjaciół Harcerstwa - Kasia Stelmaszczyk. Od samego początku wzięła sie ostro do 

pracy i efektem tego było, iż wspaniale przygotowała i pieknie pokierowała 

przedstawieniem. Kunszt aktorski zaprezentowały oczywiście występujące dzieci i 

młodzież w wieku od lat pięciu wzwyż. To one właśnie przez kilka zbiórek uczyły się 

dzielnie tekstu przedstawienia i słów kolęd, by móc odegrać historię Narodzenia 

Pańskiego. Na tle niesamowitej dekoracji - projektu Małgosi Gołuszek, w kostiumach 

uszytych przez instruktorów oraz mamy, pilnowały siebie na wzajem a także kolejności 

swoich ról. Te malutkie - siedząc, otoczone zabawkami i rekwizytami, te starsze na 

stojąc; wszystkie z wdziękiem i godnością umilały czas widzom. Jak i ponad dwa tysiące 

lat temu, Gwiazda Betlejemska przyprowadziła znowu do Dzieciątka - Archanioła, 

dostojnych Trzech Króli i grupkę pasterzy. Po nich żłóbek odwiedziły pocieszne, małe 

dzieci, z których każdy położył przed Jezusem skromny podarunek. Serca rodzicom i 

dziadkom na ten widok rosły. 
   Jasełka umilali muzyką jak zwykle niezawodni: druh Józek Romuzga z żoną Małgosią, 

która wspaniale akompaniowała na fortepianie. Do pomocy „z dalekiej krainy" przybyli 

grajkowie Tomek, Daniel i Julian, przygotowujący się do tego zajęcia przez kilkanaście 

ostatnich tygodni. Ćwicząc często, dopracowywali akordy gitarowe do wielu polskich 

kolęd i kilku międzynarodowych pieśni świątecznych. Zaproszonym gościom wręczono 

ich teksty; wszyscy z radoscia i entuzjazmemi uczestniczyli w tej pięknej tradycji. 
   Rozśpiewana publiczność, słodki poczęstunek i zapach choinek umilały to niedzielne 

popołudnie. Dumny gospodarz kaplicy i kapelan naszego ośrodka ZHP, ksiądz 

Mieczysław Maleszyk, dołączyl do grupowego zdjecia, które w przyszłym roku 

przyozdobi nasz kalendarz. Już teraz na przyszłoroczne przedstawienie serdecznie 

zapraszamy każdego kto sercem czuje się Polakiem i z naszą mlodzieżą harcerską chce 

kultywować tradycję kolędowania. 

   Polonial Cultural and Pastoral Center, przy 1601 South Avenue w Sacramento 

(www.poloniasacramento.com) to dom otwarty dla wszystkich Polaków przez caly rok. 
   Z najlepszymi Życzeniami Noworocznymi, CZUWAJ!, Instruktorka Zuchowa Magda 

Gościcka.  Oraz Instruktorzy Z.H.P w Sacramento.   ❒ 

Jasełka w stolicy stanu Kalifornii – Sacramento 
Magda Gościcka 

   Last week in Warsaw, I was wearing a 

floppy knit hat and surprise, surprise - 

almost everyone else did too! It’s the 

newest style.  I felt like I belonged!  Over 

the years, I had a feeling that no matter 

how much I tried to look good and 

impress my relatives and friends with my 

worldly insight, they were always ahead 

of me… 

   They wore the newest fashions, or at 

least elements of them, and they had 

already experienced what I was planning 

to, and since they did not have to visit 

their relatives on different continents 

(relatives from America always visit 

them), they already traveled to some 

exotic countries on vacation… 

   It did not seem like such a dreamy 

vacation at the beginning. A couple of my 

American friends were going to a safari, 

probably packing their long lens cameras 

while I was stuffing my suitcase with 

sweaters and several pairs of boots for 

different occasions of … the same cold 

weather. It was going to be cold up there, 

the Polish meteorologist predicted. 

   My husband tried to cheer me up by 

pointing to the fact that we were flying 

through Amsterdam and not Zurich, 

which meant that we didn’t have to fly 

over the Alps but over flat land so in case 

of a crash we wouldn’t be stuck in the 

snowy mountains. I thought that was so 

thoughtful… 

   And then he added (jokingly), that dying 

together would be his ultimate wish. 

   The guy sitting next to me on the 

Amsterdam-Warsaw flight was non-

responsive, as fellow travelers usually are, 

totally lost in his book. He did not 

exchange a word with anybody and just 

ignored the world around him - or was it 

just me? When he finally left his seat for 

the short restroom break, I was able to see 

the title of his (Polish) book… “Men Who 

Hate Women”… 

What a warm welcome… 

   I had a list of things to do, people to see, 

and places to go over the next two weeks. 

It was New Years Eve, and we were in 

one of Europe’s capitols and La Toya 

Jackson had just arrived for Michael 

Jackson’s tribute and moon-walking 

contest. Warsaw’s air was fresh and 

crispy, and the snow was still pure white 

before it had a chance to turn into muddy 

mush… and the radio stations played Jay-

Z feat. Alicia Keys’ “Empire State of 

Mind.”  

   TV stations reminded people that 

January is carnival season, and that it’s 

time to pick up your evening attire. 

   Our son came home to New England for 

Christmas and later stayed in Boston with 

his friends so we were using his place in 

the Lower Mokotow district, which 

actually used to be… our place, the same 

one where we brought newborn Karolina, 

his sister, from the hospital, some 26 

years ago. There are advantages to this: it 

was better than a hotel, because it's fully 

equipped and you are free to do whatever 

without being kicked out for not paying 

the bill. It was better than being at the 

relatives’ places. Their young children 

won’t bug you with their gifts from Santa 

and their dogs won’t lick your face in the 

middle of the night. Here you are the king 

of your bathroom, etc. But there is a bad 

side too. First, you have to clean it (our 

son left us clean sheets and towels, thank 

God for that!), remove all the expired 

food from the fridge and replace it with 

fresh produce and champagne. 

   On the last day of 2009, Warsaw 

officials provided free live entertainment 

at Constitution Square so everyone 

seeking some action marched there. The 

late 80s girlband Bananarama tried to 

warm up the audience with “Cruel 

Summer,” and strangely enough, it 

worked. We had a great time singing 

along and dancing in the street until Jacek 

needed to use the restroom and we looked 

around for one for half an hour. When we 

finally found them, ALL OF THEM lined 

up in one long row from Hoza St. to 


