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Pozlotowe refleksje    Ryszard Urbaniak hm 
 

   Niektóre rzeczy trzeba przeżyć samemu, nie można ich sobie wyobrażać, nie można 

myśleć, że się wie jakie one są, ich smak poznaje się jedynie poprzez doświadczenie. 

Takim jest zlot. Refleksji po nim jest tyle ilu uczestników. Poniżej zamieszczam moje. 

Nie są one być możę o sprawach wielkich zegrzańskiego zlotu, ale są z pewnością 

wspomnieniem części tych, którzy jako uczestnicy tego historycznego spotkania 

pozwolili na jego wypełnienie sobą. Zlot 100-lecia ZHP działającego poza granicami 

kraju, który odbył się w Polsce w dniach 24 lipca – 7 sierpnia 2010 roku przeszedł do 

wspaniałej historii.  

   Będąc podczas poprzedniego zlotu w Maryland w komendzie zlotu harcerzy, czułem 

pewne oddalenie od codzienności harcerskiego życia. Tym razem przyjąłem na siebie 

funkcję gospodarza w mieszanym podobozie kaliofornijsko-michigańsko-australijskim 

“Barbakan”, którego komendantem był phm.Marek Tuszyński. Nie wylądowałem na 

koniec zlotu w wykopanym przez harcerzy fortecznym rowie tylko dlatego, iż                    

z kucharską odsieczą pospieszył mi phm.Kazimierz Sobczak. Gotował wspaniale. Dzięki 

temu mogłem spełnić jeden z moich celów i poznać jako komendant chorągwi w Stanach 

Zjednoczonych zarówno moich kolegów instruktorów jak i harcerską i wędrowniczą 

młodzież. Na zawsze też pamiętał będę oboźnego pwd.Bartka Maskę, który i to nawet 

pomyłkowo dwukrotnie przeżył podczas tamtych dni swoje dziewiętnaste urodziny jak i 

nie przepadającego za moimi dowcipami, doskonałego instruktora z Australii – pwd. 

Rafała Drożdż. Cieszyły mnie sporadyczne spotkania i z hm.Teresą Ciecierską - 

Przewodniczącą ZHP i Komendantką Zlotu, z hm.Robertem Rozpędzihowskim – 

Komendantem Chorągwi w Wielkiej Brytani i Komendantem Zlotu Harcerzy, 

Komendantami Chorągwi Harcerzy z Kanady i Australii: hm.Januszem Tomczakiem i 

hm.Olkiem Paszkiewiczem oraz oczywiście z Zastępcą Komendanta Zlotu i 

Naczelnikiem Harcerzy – hm.Andrzejem Borowym. Poznałem całą masę wspaniałych 

instruktorek i instruktorów ze wszystkich kontynentów. Żadko dochodzi do tego typu 

spotkań. 

   Chorągiew harcerzy w USA poprzez udział 21 MDH z Clark w New Jersey zdobyła 

zaszczytne I miejsce oraz puchar przechodni. Jest to doskonale zgrana z sobą drużyna pod 

wspaniałym dowódctwem zarówno phm.Roberta Suchockiego jak i jego poprzedników i 

następców. Reprezentują sobą jeden z najwyższych poziomów harcerskiego wyszkolenia. 

Oprócz niej w trzech innych harcerskich podobozach ze Stanów Zjednoczopnych 

harcerska brać z hufców Warmia, Warta, Kresy i Kraków przeżywała pod wodzą 

phm.Zygmunta Figola, phm.Marka Tuszyńskiego oraz phm.Adama Pacholarza swe 

niepowtarzalne dni. W podobozach wędrowników phm.Billy Perucki oraz phm.Grzegorz 

Horelik wspaniale dawali sobie radę ze starszą młodzieżą. Czy to podczs wizytacji, czy to 

podczas harcerskich zajęć dane mi było poznać ich wszystkich. Zawiązana więź przetrwa 

wszystkie próby czasu. Młodzież jak to młodzież ma dokładnie te same lepsze i gorsze 

strony niezależnie od położenia geograficznego. Instruktorzy natomiast są wspaniałymi 

ludźmi poświęcającymi całych siebie jej wychowaniu. Niezależnie z kim z USA bym 

rozmwiał, takie samo odnosiłem wrażenie. Dziękuję Wam, żę mogę za waszym 

przykładem kontunuować nadal swą służbę.  

   Wykorzystując na zlocie obecność drużyny z Kazachstanu, przekazałem im wpierw 

sam, a po przybyciu Phm.Patryka Grobelnego kolejne kilklaset dolarów. W sumie 

osiemset. Z pewnością pamiętać będą przyjaciół z dalekich Stanów… podobnie jak i ja 

służących mi ogrpmną pomocą instruktorów z ZHR. 

   Chorągiew Harcerzy w Stanach Zjednoczonych okazała podczas zlotu jak wspaniale 

działającym i to nawet w najtrudniejszych warunkach, jesteśmy zespołem. Gdy jak to 

często podczas takiego rozmiaru przedsięwzięć bywa napotkaliśmy trudności                   

z zaopatrzeniem, wynajęliśmy samochód i wszyscy zaczęliśmy zakupywać żywność 

bezpośrednio w sklepie. Gdy trzech młodych instruktorów popadło w konflikt                    

z harcerskim prawem, również współnie podjęliśmy bardzo zdecydowane kroki. Gdy zaś 

w końcu dwóch z nas: pwd.Robert Suchocki i pwd.Dominik Pilch miało otrzymać stopień 

podharcmistrza, również razem dopilnowaliśmy aby rzeczy były dopięte na 

przysłowiowy ostatni guzik. Awans otrzymali i bardzo im tego gratuluję. 

   Zlot przeminął. Doceniając ogromny wkład pracy wszystkich komend, bardzo im ze 

swej strony dziękuję iż doprowadzili do niego; mimo przeciwności, zmęczenia. Włożyli 

w to nadludzką często pracę. Dziękuję. Kolejny zlot za sześć lat. Być może uda nam się  

w międzyczsie zrobić mini zlot dla wszystkich z terenu USA. Pracy jednak dla 

wszystkich chętnych nie zabraknie. Jest nas wielu. Czeka nas wspaniała przyszłość          

w ramach naszego ZHP.      CZUWAJ! 

Sept 1, Wed, Martinez 7:30 p.m. Lecture about situation in Poland (in Polish) Speaker is 

Antoni Macierewicz - Polish parliamentarian East Bay Polish American Association, 909 

Mellus St. Martinez, CA 94553 

Sept 3, Fri, San Jose 7:30 p.m. HOLY MASS FOR THE INTENTION OF HEALING (in 

Polish) God, who is fully present in the Eucharist, wants to heal a person from his afflictions -- 

both of his body and of his soul. All are invited. 

St. Brother Albert Church, San Jose, 10250 Clayton Road More information: http://

www.saintalbert.us or 1-408-251-8490  

Sept 11, Sat, all Polish Bay Area churches Polish Saturday Schools start a new year 

2009/2010 San Jose - Classes start at 9:00 a.m. For more information please call Barbara 

Stamberg at 1-408-929-2919 Union City - Registration on the first day of school is at 10:00 

a.m. For more information please call Grazyna Koralewska at 1-408-866-6864. Usual classes 

run from 9:00 a.m. till 2 p.m. Walnut Creek - Classes start at 9:00a.m., the John Paul II School 

of Polish Language. For more information please call Elzbieta Lukaszewicz at 1-925-689-

8008 

Sept 11, Sat, Roseville , Sacramento Area 12 p.m. to 6 p.m. - 20th Annual Polish Festival 

Live Polka MUSIC with Chet Chwalik Lowiczanie Polish Folk DANCE Ensemble Polish 

Beer & Authentic Polish FOOD Raffle with many chances to WIN GAMES for Children 

Polish American Club of Greater Sacramento 327 Main Street, Roseville , CA 95678 For more 

info, call 1-916-782-7171 Or visit www.Polish-Club.org  

Sept 12, Sun, Concord 10:00 a.m. - Fall Polish Picnic at the Cowell Park The festivities 

start with the outdoor mass in Polish and continue with home made Polish food feast, 

recreation activities, games and fun for children. Free Admission 

East Bay Polish American Association, Ryszard Mleczko 1-925-759-5872 or Gabriel Michta 1

-925-754-5649 Location: Concord Community Park 1-925-671-3270 Address: 3631 Cowell 

Rd., Concord, CA 94518 Bus Route: 124, 129 

Sept 19, Sun, San Jose All Day Event - Polish Festival The fantastic Lowiczanie local folk 

dancers will perform their colorful and dazzling shows 3 times for the annual San Jose Polish 

Festival: 1:00, 2:15 & 3:30 p.m. The Festival also features homemade Polish food & booths 

with Polish souvenirs, books in English or/and in Polish about Polish themes, music CDs, 

latest Polish movies on DVDs. 10250 Clayton Road (south of Story Rd.) More information: 

ST. BROTHER ALBERT POLISH PASTORAL MISSION  

Sept 26, Sun, San Francisco 11 a.m. - 5 p.m. – Polish Festival in Golden Gate Park FREE 

ADMISSION - County Fair Building, Lincoln Way at 9th Ave. Folk Dance Performances, 

Arts and Crafts, Books, CDs, Videos. Delicious and authentic Polish food. Beer imported from 

Poland. Event organized by Polish American Congress Northern California Division   ❒ 
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army were considered vulnerable to the 

Polish influence and were under close 

surveillance by a special Informacja 

department. Informacja was clearly a 

Soviet-led force, not at all an independent 

force loyal to Poland. 

   At the time of the most intensive terror, 

between 1944 and 1955, Smersh used its 

Informacja branch to have agents pose as 

members of the military prosecutor’s 

office. They used this apparatus to 

conduct political trials in military courts 

in Poland. Tortured witnesses were 

“prepared” for these trials and later were 

secretly executed “to remove any trace of 

the provocation.” (Chęciński, op. cit., p. 

57.) In that period, of the 120 officers 

serving in Informacja, only about 18 were 

Polish-born. Most of these 18 were Polish 

Jews and the rest were Soviet citizens, 

some of them Jews. 

   The Soviets were creative in inventing 

their own opportunities to manufacture 

conflict between Polish Jews and gentiles. 

For example, it was Soviet policy in 

Poland to change Yiddish names of Jews 

into Slavic-Polish names. This practice 

was resented by both Jewish and gentile 

Poles. An American journalist, Samuel 

Loeb Shneiderman, who visited Warsaw 

in 1946, wrote in his book Between Fear 

and Hope (New York: Arco, 1947) that 

under the cover of Polish names Jews 

were continuing their ethnic identity and 

must have felt like their ancestors forced 

into conversion to Christianity during their 

persecution in Spain. (Kersten, op. cit., pp. 

77, 108.) The name-changing became 

widespread. It served to deprive the Jews of 

their cultural heritage in order to form a 

“progressive Jewish nation,” to use Stalin’s 

expression. 

   Chęciński describes how Stalin ordered 

the NKVD to prepare a civilian network of 

police terror and repression, called the UB, 

to work in parallel with the Informacja in 

Poland. The “Polish intelligentsia boycotted 

the security service, which was treated with 

universal contempt as an instrument of 

foreign domination.” (Chęciński, op. cit., p. 

61.) Thus, the NKVD, despite its deep-

rooted anti-Semitism, “could not do without 

Jews. Jewish officials were often placed in 

the most conspicuous posts; hence they 

could easily be blamed for all of the 

regime’s crimes.” (Chęciński, op. cit., p. 

62.) The Soviet strategy of using people 

with striking Semitic features as the most 

visible executioners of Soviet policy in 

Poland was also aimed at presenting 

understandable anti-communist feelings 

within Poland as anti-Semitism. In 1945, 

the upper echelons of the terror apparatus 

were staffed with Jews. This created the 

appearance that many Jews in Poland were 

members of the Soviet-controlled terror 

apparatus. A public proclamation, made at a 

convention of Jewish members of the ruling 

Early in 1996, Ezer Weizman, the 

President of Israel, officially thanked 

Prague for these weapons, while on a state 

visit to the Czech Republic. In 1946, the 

United States government was in 

possession of “a number of official and 

semi-official indications provided by the 

[Soviet-controlled] Warsaw government 

that it is encouraging the migration of [a 

m a j o r ]  p a r t  o f  i t s  J e w i s h 

population.” [George Lenczowski, the 

Middle East in World Affairs, Second 

Edition (Ithaca, NY: Cornell University 

Press, 1956), p. 330.] 

   The Soviet postwar aim was to get rid of 

the British mandate in Palestine and play 

a more active role in the strategically vital 

Middle East while consolidating their grip 

on the newly acquired satellite empire. 

Toward this end the Soviets committed 

numerous acts of terror to pressure Jews 

to emigrate out of the satellite states to be 

able to join the struggle for Israel.  

 

To be continued in the 

September issue 

Palestine 

communist party (Polska Partia 

Robotnicza – PPR) on October 7 - 9, 

1945, stated that in postwar Poland, 

conditions were created for the Jews to 

find an outlet for their political, social, 

and national ambitions. Needless to say, 

neither Poles nor Jews trusted this official 

statement. The Zionists openly advocated 

a massive emigration to Palestine 

(Kersten, op. cit., p. 80), which for 

different reasons was also desired by the 

Soviet leadership. 
 

Soviet Aims in the Middle East  

   In Soviet Cold War policy, the Middle 

East was very important because of its 

vital oil reserves. It is well known that 

after World War II the Soviets 

systematically used to their advantage the 

desire of Jews to fight for the 

establishment of the state of Israel. 

Bernard Lewis of Columbia University 

(Semites and Anti-Semites, New York: 

W.W. Norton & Co., 1986) as well as 

other Jewish historians state that, until the 

creation of the State of Israel, the only 

source of weapons for the Jews fighting 

for their independence was the Soviet 

Union and its Czechoslovak satellite. 


