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   Nie wiem czy to los, czy przypadek, ale z pewnością decyzja mego przełożonego – 

Naczelnika Harcerzy, na wniosek mych kolegów instruktorów sprawiła, że stanąłem na 

czele kilkusetosobowej grupy polskiego, męskiego harcerstwa na terenie Stanów 

Zjednoczonych. Oceny mej pracy na funkcji komendanta chorągwi dokona kiedyś 

historia, dokonają oni. Dziś chciałbym podzielić się tylko myślami, które mi w tej drodze 

towarzyszą. Jest ta droga z pewnością o tyle łatwiejsza, iż harcerstwo jest zlepkiem         

w większości wspaniałych ludzi mających jasno określony cel działania. Idea jednak 

bycia dobrym przywódcą, jej reguły są takie same dla wszystkich. Jako, że nie mam          

w tym kierunku odpowiedniego wykształcenia, nie będzie to żaden naukowy referat, a 

jedynie spis moich osobistych spostrzeżeń. Nie dotyczą też one jedynie harcerstwa, ale 

grup społecznych z którymi miałem okazję spotykać się w swoim emigracyjnym życiu. 

   Lider nie może być oderwany od ludzi, którym ma przewodzić. Musi być częścią danej 

grupy; nie może stawiać się ponad innymi, szczególnie zaś gdy mamy do czynienia          

z działalnością społeczną. Jest to tak bardzo ważny element, że bez niego jakiekolwiek 

dalsze rozważania nie mają nawet sensu. Oczekuje się od przywódcy i zdolności 

podejmowania wszelkich (!) decyzji i jednocześnie konsultacji ze swoimi 

współpracownikami. To on jednak zajmuje ostateczne stanowiska w wielu sprawach, on 

reprezentuje grupę, gdy osiąga ona sukcesy. To on także musi pochylić czoła i przyjąć na 

siebie odpowiedzialność gdy napotyka niepowodzenia.  

   Nie jest liderem człowiek, który tylko przyjmuje pochwały a obarcza winą za porażki - 

innych. Mamy w miarę często możliwość wybierania swych liderów. Tych można 

zmienić, gdy swym charakterem, brakiem rezultatów – nie podołali postawionemu przed 

nimi zadaniu. Mamy także trudniejsze sytuacje, gdy na pozycję lidera zostaje ktoś 

postawiony. Wielokrotnie są to wspaniali i odpowiedni ludzie. Niekiedy jednak, czy to          

z braku kandydatów, czy z innych względów, jest to ktoś kogo ludzie nie chcą 

naśladować, od kogo się odsuwają, kto wymaga od innych sam nie dając dobrego 

przykładu, kto obarcza za efekty własnych złych decyzji wszystkich oprócz siebie.  

   Lider, którego celem jest tylko bycie przywódcą dla zaspokojenia własnych ambicji, a 

nie dobro danej grupy – nie jest nim!  
 

Takim liderem za wszelką cenę nie chciałbym być. 

   Chcę być jak najlepszym komendantem, przywódcą. Chcę być przykładem dla innych. 

Chcę z pokorą wysłuchiwać krytyk pod moim adresem, naprawiać błędy jednocześnie 

pomijając tych, którzy tylko narzekają dla narzekania. Chcę w porozumieniu z mymi 

przyjaciółmi podejmować najwłaściwsze dla nas decyzje. Mam nadzieję, że jak na razie 

mi się to udaje. Gdy poczuję jednak, że, czy to przez rutynę, czy przez zaniedbanie, nie 

służę już celowi dla którego zostałem mianowany – odejdę. Dopóki nie będzie jeszcze za 

późno. Dopóki będę mógł to zrobić z podniesionym czołem. Jak na razie jednak uczę się 

z pomocą wielu, którym jestem za to bardzo wdzięczny i którym za tę pomoc i 

wyrozumiałość z głębi serca dziękuję. Jak na razie także mam w harcerstwie i to zarówno 

minionym jak i teraźniejszym wiele wspaniałych postaci do naśladowania. Ty także jesteś 

jedną z nich!   ❒ 
 

___________ 

   Jeden z moich bliskich przyjaciół podczas burzy mózgów czy też obecnie zwanej - 

internetowej wymiany poglądów, użył słów „getto polskie” w odniesieniu do Polonii 

zamieszkującej tereny wschodniej strony zatoki San Francisco, a szczególnie tej 

związanej z ośrodkiem polonijnym East Bay Polish-American Association w Martinez.  

   Cały tekst był dosyć długi, wnosił kilka ciekawych myśli, ale to właśnie te słowa a nie 

inne zapamiętałem z całości, wbiły mi się w pamięć i nie mogłem się z nich otrząsnąć. 

Ponieważ słowa pisane mogą być odczytywane w wieloraki sposób, chwyciłem za 

telefon. Dzięki niesamowitemu postępowi telekomunikacji w ostatnich kilkunastu latach, 

uzyskałem natychmiast połączenie z Europą i usłyszałem po drugiej stronie lini jego głos. 

Gdy usłyszał słowo – getto, wiedział od razu dlaczego dzwonię. Rozmowa była tak 

przyjacielska jak i zwięzła. Być może nie w doborze samego wyrazu, ale w użytych 

argumentach miał wiele racji. Trzeba otworzyć się na społeczeństwo amerykańskie, 

rosnąć w siłę, wychowywać dzieci na obywateli kraju zamieszkania. Parafrazuję może 

nieco jego wypowiedź do własnych potrzeb, ale co tam – mogę. Wróćmy raz jeszcze więc 

do samego początku, czyli definicji tego słowa znalezionej w niezawodnej Wikipedii: 

Getto - odizolowane miejsce wybrane dla przymusowego zamieszkania mniejszości 

narodowej, kulturowej bądź religijnej; socjologicznie: uboga i zaniedbana dzielnica, 

zamieszkana przez określoną rasę, grupę etniczną lub kulturową, charakteryzująca się 

wysokim stopniem przestępczości i wykluczenia społecznego. 

   Rzeczywiście, przymusowo niemalże gdyż z paszportem w jedną stronę znalazłem się 

tutaj, zupełnie nie czuję się jednak wyizolowany, a wręcz przeciwnie. Jestem wprawdzie 

częścią mniejszości kulturowej i narodowej, katolicyzm jednak, który wyznaje w Stanach 

Zjednoczonych 22% populacji, jest największą z religii. Moi znajomi ani nie są ubogimi, 

ani przestępcami. Większość z nas ma dobre prace, w których jesteśmy doceniani i wcale 

nie czujemy się wykluczeni ze społeczeństwa. W wielu przypadkach jesteśmy w swoich 

środowiskach liderami. 

   Chęć bycia razem, czy to poprzez łączące hobby, zainteresowania, religię czy też 

polskość nie tworzy z nas getta! W tym jakże bogatym narodowo i kulturowo kraju 

przynależność do jakiejś grupy jest dostrzegana jako pozytyw. Akurat tu nad Pacyfikiem 

nie ma „polskich gett”. Polonia jest częścią amerykańskiej społeczności i jedynym 

marzeniem byłoby dla mnie, aby więcej z nas utożsamiało się ze swoją polskością. Na 

ponoć 120 tysięczną Polonię zamieszkującą te rejony siłę przedstawiamy żadną. Dobrze 

byłoby mieć „polskie getto” w jakichkolwiek tutejszych wyborach...   ❒ 
 

__________ 

Kopernik nie miał racji…! 
Ryszard Urbaniak 
   Odwiedzając kilka razy w roku nasze dorosłe już dzieci mieszkające w przepięknym 

kalifornijskim mieście San Diego, niemal tardycją stało się żegnanie dnia oglądając 

zachód słońca. Nie wiem ile razy bym tego nie robił, zawsze jest to moment zatykający 

dech w piersiach. Tak stało się i podczas naszych ostatnich odwiedzin, tradycyjnego 

„Labor Day Weekend” przypadającego na początek września 2010 roku. Ten sam 

Pacyfik, znajome pelikany nurkujące po ryby oraz pluskające opodal w wodzie delfiny i 

niby to samo słońce, ale... Jest to obraz, który mimo, że można oglądać zależnie od mgły 

lub chmur – niemal każdego dnia, jest na swój sposób niepowtarzalny. Na kilkanaście 

minut przed zachodem słońce schodzi tuż nad powierzchnię wody, zatrzymuje się, 

przygląda, zastanawia nad minionym dniem, i potem nagle zaczyna się w niej kąpać. 

Najpierw troszeczkę, później ośmielone – coraz bardziej, by w ciągu kilku minut 

zakończyć tę baśniową uroczystość i schować się za horyzontem lub w głębinach. Nie 

wiem co wyobrażał sobie Pan Mikołaj, ale z pewnością to słońce właśnie zanurza się           

w oceanie, a nie odwrotnie. Wywody naukowe, wywodami, ale ja widziałem to 

kilkakrotnie na własne oczy! 

   Samo terytorium San Diego, drugiego co do wielkości miasta w Kalifornii, zamieszkałe 

było od ponad dziesięciu tysięcy lat przez indiańskie plemię Kumeyaay. W 1542 roku 

odkryte przez portugalskiego podróżnika Juana Cabrillo przechodziło z rąk do rąk, aby 

stać się częścią Kalifornii. Podejrzewam, że tak jak wtedy tak i dzisiaj robi wrażenie, 

zarówno na tubylcach jak i na odwiedzających je. Kwitnie młodością; a to chyba dzięki 

dużej ilości znajdujących się tam uniwersytetów. Nie znaczy to wcale, że dla bardziej 

dojrzałych nie ma tu miejsca. Jest dla wszystkich. Plaże wypełniają szukający słońca. 

Temperatura co zadziwiające niewiele zmienia się niezależnie od pory roku. Będąc tam 

kilka razy w różnych miesiącach, napotykaliśmy ten sam niezmienny klimat.  

   Każdy znajdzie w nim coś dla siebie. Jest polski kościół, przepiękny park Balboa, a         

w nim pośród innych domków – „House of Poland”, ogród „Sea Word”, nadbrzeżny 

bulwar, port jachtowy i lotnisko w samym środku miasta. Są też i te niezapomniane 

zachody słońca. 

   „O teoriach ruchu ciał niebieskich” księdza Mikołaja Kopernika jak to czasem                 

z teoriami bywa, tak i tam przy okazji oglądania zachodu słońca – można w zupełności 

zapomnieć. Słońce powoli, majestatycznie wchodzi do oceanu i te z nim kilkuminutowe 

spotkania zapamiętuje się aż do następnego razu.   ❒ 
 

___________ 

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  

Nov 11 - 14, Paso Robles 7:00 p.m. – “2010 Paderewski Festival” Concerts of solo 

piano and chamber music, celebrations of local young musicians, an exhibit of Pad-

erewski memorabilia and lectures by Paderewski experts are planned to celebrate the 

composer’s 150th birthday. Details and schedule of events to come. Location: Paso 

Robles Inn, 1103 Spring Street, Paso Robles, CA 93446 

More information: www.paderewskifest.com or call 1-805-237-2620  

Dec 4 - 7, Palo Alto - Technology Symposium in Silicon Valley San Francisco-

Krakow Sister Cities Partnership Stanford University, Palo Alto, CA, Fall 2010 More 

information: http://symposium.paecsv.org/  

Dec 11, Sat, Walnut Creek 5 p.m. - Traditional Christmas Wigilia 3400 Golden Rain 

Rd Walnut Creek, CA 94595 (Rosmoor Hillside Clubhouse - Diablo Room) Please 

check back here for details. Organizatorzy: Szkola Polska, EBPAA, PPC, KPH, SPK.  
 

__________ 

Getto polskie     Ryszard Urbaniak 

Lider             
Ryszard Urbaniak, harcmistrz 

 

Lider - osoba przewodząca, stojąca na czele danej grupy. Cechą 

charakterystyczną lidera jest to, że ludzie sami chcą go naśladować oraz 

łatwo poddają się jego przywództwu. 


