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Instruktorzy Ośrodka Sacramento

Zdjęcia Adam Babicz

Aż trudno uwierzyć, że już minął
rok od naszego poprzedniego
harcerskiego
spływu
w północnokalifornijskiej
miejscowości - Folsom. Tym razem
spotkaliśmy sie w nieco
uszczuplonym gronie bez
przedstawicieli z Arizony.
Brakowalo nam Was. Nie
poddaliśmy się jednak. W piatek, 3
września oficjalnie otworzyliśmy go pod hasłem „Baltyk 2010”, którego komendantem
został hufcowy druh Patryk. Nasza druhna Basia, niezastąpiona w misjach „specjalnych”,
rozłożyła wraz z druhną Izą sekretariat biwaku na stoliku przy parkingu.
Z wyrozumieniem aż do późnych godzin nocnych odhaczała przyjeżdżającą młodzież,
rodziców i instruktorów. Nastepny dzień rozpoczęła pobudka i wyprawa na pontony. Nie
było czasu na użalanie się nad sobą i tylko dzięki odwadze i wieloletniej zaprawie
wszyscy wrócili z niej zwycięsko. Po krótkim wypoczynku zebraliśmy się na wieczorną
Msze Świętą celebrowana przez pierwszego kapelana Ośrodka Sacramento księdza
Sylwestra Kwiatkowskiego. Przy ołtarzu zrobionym z kajaka, krzyżu z wioseł i
akompaniamencie gitary Zosi, podziękowaliśmy Bogu za to, że możemy w harcerskim
gronie wspólnie pomodlić się. Po mszy, wspaniały obiadek przygotowany przez nasze
panie z Koła Przyjaciół Harcerstwa - ucieszył glodomorów. Tutaj czoła chylimy przed
Kasią, Bożenką i Małgosiami za niezawodne, pięciogwiazdkowe posiłki. Tosia nawet
dowiozła domowej roboty pączki. Palce lizać. Głodni z pewnością nie chodziliśmy.
W niedzielę tradycyjnie rozdzieliliśmy się na dwie grupy. Wędrownicy tym razem
wybrali sie do wodnego parku „Sun Splash”, a zuchy i harcerze pozostali nad wodą blisko
obozowiska, dzieląc czas miedzy plywaniem na kajakach na American River, a
przejażdżką (bo zawiodl wiatr) na łodzi „Batory”. Kapitanowie, druhowie Daniel i Paweł,
dzielnie od rana do wieczora w piekącym słońcu pełnili wachtę. Tegoroczną atrakcją było
koło ciagnięte za łódką, na którym można było wykonywać różnorodne harce. Zmęczeni,
ale zadowoleni zakończyliśmy dzień harcerskim ogniskiem. Uczyliśmy się nowych
szantów. Podzieleni na dwie grupy dziewcząt i chłopców odpowiadaliśmy na pytania
konkursowe dotyczące wiedzy o naszym polskim morzu, aby hasło „Baltyk 2010” nie
pozostało tylko pustą nazwą. Zwycięską drużyną byly dziewczęta. Poniedzialkowy
poranek zakończył spotkanie na spływie. Zwijanie namiotów, sprzątanie i ostatni apel.
Wszyscy uczestnicy biwaku otrzymali z rąk druhny Magdy pamiątkowe bandany
z napisem „ Bałtyk Folsom 2010” i niemożliwością jest tutaj wymienić na ile sposobów
zostały one zawiązane. Dowodem na to będzie zdjęcie pożegnalne.
Dziękujemy naszej harcerskiej młodzieży, wszystkim instruktorom z innych osrodkow i
rodzicom, którzy swój czas poświęcili na to byśmy wszyscy tak miło i bezpieczne
spędzili razem tych kilka dni. Zapraszamy do nas za rok. ❒
___________

„Słowa uczą, czyny porywają”
phm. Basia Myszkowska i hm. Ryszard Urbaniak
W sobotę 18 września 2010 roku, Ośrodek ZHP w Sacramento miał zaszczyt gościć
instruktorki z hufca harcerek „Mazowsze”, instruktorów z hufca harcerzy „Kraków”, a
także przedstawicieli Kół Przyjaciół Harcerstwa. Zjechaliśmy się na doroczne spotkanie,
aby podsumować „harcowanie” i wykonanie założonych planów w minionym roku oraz
ustalić założenia na przyszłość. Zgodnie ze zwyczajem harcerskim, spotkanie
rozpoczeliśmy w polskiej kaplicy tym razem ośrodka Polonian Cultural and Pastoral
Center w Sacramento.
Na wyeksponowanym miejscu przed Ołtarzem Matki Boskiej Częstochowskiej znalazło
miejsce zdjęcie patrona polskiego harcerstwa bł.phm. Stefana Frelichowskiego oraz
powyżej niego postawiona kopia Ryngraf, z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej
i harcerskiego krzyża. Podczas wprowadzania harcerskich sztandarów, wzruszenie
malowało się na każdej twarzy.
Kapelan Okręgu Stanów Zjednoczonych, ksiądz hm. Stanislaw Żak, rozpoczął Mszę
Świętą witając jak zwykle w ciepłych słowach zgromadzone przy ołtarzu harcerstwo.
Ofiarował ją Bogu Wszechmogącemu za przeszłość, teraźniejszość i przyszłość polskiego
harcerstwa rozsianego po całym świecie. Służbę ministranta przyjął hufcowy phm.
Patrycjusz Grobelny. W liturgii słowa bożego i modlitwie wiernych, służby pełnili, In.z.
Magda Gościcka, hm. Ryszard Urbaniak oraz phm. Basia Myszkowska. Dary na
ofiarowanie złożyli hufcowa harcerek i hufcowy harcerzy. Pieśni staraliśmy się śpiewać
jak tylko potrafiliśmy najpiękniej „bacząc że kto śpiewa, dwa razy się modli”.
Instruktorki i Instruktorzy w skupieniu wysłuchali homilii, wygłoszonej przez księdza
Stanisława, w której pouczał nas jak powinniśmy zaskarbiać sobie drogę do nieba, jak
rozumieć przypowieść o ”rządcy, pewnego bogatego człowieka”. W czasie
przewidzianym na ogłoszenia parafialne, Przewodniczący Zarządu Okręgu hm. Zbigniew
Pisański, zbliżył się do Ryngrafu i przeczytał, słowa tam zapisane: „W dowód
wdzięczności za 100 letnią opiekę nad nami, Związek Harcerstwa Polskiego działający
poza granicami Kraju. To wotum składa Jasnogórskiej Pani ”. Przy „ambonce” druh
Zbyszek podkreślił, wstawiennictwo Królowej Polski za nami, przed Bogiem.
Poinformował też, że kopia Rygrafu po pielgrzymce po Stanach Zjednoczonych, spocznie
tej jesieni w dolnej kaplicy Amerykańskiej Częstochowy w Pensylwanii. W kończącej się
Mszy Świętej szepty i narastające „pod sklepieniem” podniecenie, były sygnałem w
którym nie sposób było, nie zauważyć nadchodzącego ważnego harcerskiego wydarzenia.
Po komendzie powstań, baczność, szczepowa hm.Renia Skwarużyńska odczytała rozkaz
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Wiatr od Bugu - poprawione

Ryszard Urbaniak

Wzmiankowane już w 1203 roku, a od 1502
roku, otrzymawszy prawa miejskie, leżące nad
Bugiem, mazowieckie miasteczko Wyszków
znalazło się po raz kolejny na kartach historii,
tym razem jednak północnokalifornijskiej
Polonii. A oto jak do tego doszło. Jedenastego
września bieżącego roku, podczas dorocznego
zebrania istniejącej już od ponad 43 lat Szkoły
Języka Polskiego im. Jana Pawła II (Polish
American Educational Committee) obecnie
z siedzibą w miejscowości Walnut Creek –
wybrano nowy zarząd. Na jego czele stanęła
urodzona w Wyszkowie właśnie, 35 letnia
Eliza Gryko. Tydzień później z samego rana
tuż przed rozpoczęciem zajęć, spotkałem się
z nią, aby i sobie i innym trochę bardziej
przybliżyć jej postać. Pani Eliza jako 16 letnia
dziewczyna przyjechała do Kalifornii. Los
rzucił ją do Los Angeles. To już wtedy
związała się z tamtejszą szkołą polską i harcerstwem współorganizując gry, zabawy,
wycieczki i kolonie, a także harcerskie rajdy. Weszła w dorosłość kończąc studia
pielęgniarskie oraz zdobywając tytuł magistra w administracji lecznictwa. Trzynaście lat
temu poślubiła Tomasza Gryko. Pięć lat później przenieśli się w rejony zatoki San
Francisco. Wkrótce po przeprowadzce urodziła się im dwójka dzieci, teraz sześcioletni
Nicolas oraz pięcioletnia Victoria. Gdy osiągnęły one na tyle odpowiedni wiek, że mogły
zacząć uczęszczać do przedszkola przy szkole, czyli dwa lata temu, związała się z nią.
Dwójka małych dzieci nie pozostawia jej wiele wolnego czasu na inną oprócz obecnej,
pracę społeczną. Bardzo lubi czytać, podróżować, tańczyć i śpiewać. Lubi się także
dokształcać. Już od młodych lat, czyli jeszcze w szkole podstawowej w Polsce była
typem lidera. Uczestniczyła w zebraniach, prowadziła apele, była delegatem na różnego
rodzaju konferencje i uroczystości. Ta chęć do nauki, ten zew do tworzenia czegoś więcej
był z pewnością bodźcem, iż zdecydowała się podjąć funkcję prezesa szkoły. „To Jest
Nasza Polska Szkoła” – mówi. Musimy ją wspólnie utrzymać i rozbudowywać, szukać
współpracy z innymi organizacjami, zapewnić jej byt i przyszłość poprzez choćby
znalezienie odpowiednich sponsorów. Jest pewna, że tego wraz z zarządem dokonają
poprzez pozytywne nastawienie, osobisty przykład, oddanie zacnej sprawie. Wśród
planów na najbliższą i dalszą przyszłość widzi zacieśnienie współpracy z gronem
nauczycielskim i rodzicami, wzbogacenie programu o śpiew, występy artystyczne,
kolonie oraz znalezienie miejsca na stałą, własną siedzibę dla szkoły. Ludzie którzy jej
w tej misji pomogą są wybrani wraz z nią: Dorota Viechorek, Basia Szlachta, Eric
Cooper, Marta Danek, Janusz Białek, Joanna Negrete, Joanna Karczewska, Albert Michta
oraz z pewnością cała rzesza innych.
Na zakończenie naszego spotkania chciała, abym przekazał podziękowania tym
wszystkim, którzy wierzyli w jej siły i oddanie i głosowali na nią; co też czynię.
Być może Stefan Żeromski był w stanie opisać pięknie wiatr od morza, ja natomiast
w tej stosunkowo młodej i wykształconej osobie, pełnej poświęcenia, wiary, entuzjazmu i
energii czuję napływający wraz z nią wiatr przyszłości. Tym razem wiatr od jej
rodzinnego Bugu.
Pani Elizo, gratuluję i ja wyboru na tę zaszczytną i odpowiedzialną funkcję i ze swej
strony obiecuję całkowite poparcie i pomoc we wszystkich przedsięwzięciach. ❒
__________
hufca „Mazowsze”, w którym przyjęto w szeregi harcerek druhnę Iwonę Szarek z Union
City i druhnę Kasię Stelmaszczyk z Sacramento. Jednocześnie tym samym rozkazem
nadano im stopnie Aspirantki. Obie Aspirantki zostały dopuszczone do złożenia
Harcerskiego Przyrzeczenia. Byliśmy świadkami jak na sztandar hufca „Mazowsze” w
harcerskim rytuale przyrzeczenie od dwóch nowych harcerek przyjęła, hufcowa hm.
Anna Pisańska. Szczególne otrzymały krzyże harcerskie, gdyż dwa z tych , które wraz z
pielgrzymką Naczelnictwa i złożenia Ryngrafu na Jasnej Górze w Polsce, poświęcone
zostały przed ołtarzem Matki Boskiej Częstochowskiej – przywiózł tu z sobą druh
Zbyszek.
Błogosławieństwo, pieśni „My chcemy Boga” i „Boże coś Polskę” zakończyły Mszę
Świętą. Pamiątkowe zdjęcie zakończyło zaś tę „ucztę duchową”.
Przeszliśmy do sali obok na inną ucztę - wspaniałych potraw, przygotowanych przez
wszystkich i dla wszystkich, a zorganizowanych przez miejscowe Koło Przyjaciół
Harcerstwa.
Tylko ci co nas nie znają pomyśleliby, że to już koniec naszego spotkania. Byliśmy
dopiero na półmetku. Posileni zasiedliśmy przy ustawionych w czworobok stołach.
Zapłonęła ustawiona na środku świeczka. Hufcowi przejęli ster i rozpoczęło się nasze
spotkanie protokółowane przez hm.Ulę Małaszewską. W rękach druhów Pawła
Możdżenia i Daniela Gołuszek błyskały flesze aparatów fotograficznych. Ponieważ
zjechaliśmy z różnych zakątków Kalifornii i Arizony, ponieważ było nas wielu i niektóre
twarze były zupełnie nowe, zaczęliśmy od wzajemnego przedstawiania sie. Nie zabrakło
śmiechu i żartów. Zebranie było długie. Omówiliśmy plany dla naszego harcerstwa na
następny rok. Podsumowaliśmy rok, który minął.
Zlot 100-lecia, na którym wielu z nas było był jednym z bardziej dominujących tematów.
Dzieliliśmy się wspomnieniami. Głos zabierali wszyscy i ci najbardziej dojrzali i ci
młodsi od nich; pośród nich byli i nasza kochana hm.Krystyna Chciuk i pwd. Marek
Janikowski. Druhna Ania Pisańska w podziękowaniu za trud włożony w przygotowanie
zlotu wręczyła odznakę zlotową nie mogącej na nim być – hm.Iwonie Urbaniak. Druh
Zbyszek otrzymał przyznaną mu kurtkę Chorągwi Harcerzy, a druh Patryk odznakę XV
lecia służby harcerskiej. Wszyscy zaś choć przez moment przenieśli się wraz ze
wspomnieniami do Zegrza. Do Polski.
Spotkanie dobiegło końca. Ta cześć przynajmiej! Po niej nastąpiły spotkania hufców i
omówienie ważnych wewnętrznych organizacyjnych spraw. Musiały być naprawdę
ważne skoro zbliżała się północ gdy harcerska brać rozjeżdżała się do domów. Z
klejącymi się oczami i uśmiechami na twarzach. Za kilka miesięcy znów się spotkamy.
Po raz kolejny w kilkudziesięcioosobowym gronie na naszym Opłatku Instruktorskim w
San Francisco. Do tego czasu mamy wiele rzeczy do wykonania, wiele młodzieży do
nauczenia. Wkraczamy w nowe stulecie pełni opartego na bogatych tradycjach i
doświadczeniach optymizmu. Zasyłamy moc gorących pozdrowień wraz z naszym
tradycyjnym CZUWAJ!
__________

