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Dzwoń do Polski     1 cent za minutę  
z każdego telefonu,   teraz, dzisiaj 

 

Informacja na www.PoloniaSF.org   

Kliknij na kartę telefoniczną w lewym górnym rogu strony  

   Kilkakrotnie już przy różnych okazjach Harcmistrzyni Krystyna Chciuk spisywała 

historię naszego miejscowego harcerstwa; aby nie zapomnieć, aby w razie potrzeby 

można było do niej zajrzeć. Opierając się na jej świadectwie oraz kilku innych źródłach, 

przytoczę ją w skrócie raz jeszcze. 

   Dom Polski w San Francisko był od 1967 roku siedzibą obecnej Szkoły Języka 

Polskiego. Powstała ona  dzięki wysiłkom Tadeusza Butlera, Władysława Grycza, 

Czesława Zarody oraz Krystyny Pisarskiej-Chciuk. 

   Pięć lat później 31 marca 1973 roku z inicjatywy Tadeusza Butlera - organizatora 

kręgów starszoharcerskich w Argentynie i USA oraz Krystyny Chciuk – uczestniczki 

Powstania Warszawskiego, odbyło się zebranie organizacyjne przyszłego ZHP. Zgłosiło 

się sześć dziewcząt oraz pięciu chłopców. Zastęp dziewcząt przyjął nazwę “Słoneczniki”, 

a chłopców “Orły”. Jednym z ważniejszych wydarzeń było złożenie pierwszych 

Przyrzeczeń Harcerskich w dniu 28 czerwca 1974 roku przez osiem dziewcząt i druhnę 

Krystynę Chciuk na ręce Hm Haliny Yu, oraz przez pięciu chłopców na ręce 

przedstawiciela Komendy Chorągwi, Hm Tadeusza Borowskiego. Dwanaścioro 

młodzieży wyjechało tego samego roku na Zlot XXV-lecia ZHP do Pennsylwanii. 

   Po śmierci Phm Tadusza Butlera w dniu 28 czerwca 1976 roku opiekę nad 10 drużyną 

harcerzy przejęli Adam Pietras i Czesław Zaroda. Po śmierci druha Zarody drużyna 

chłopców przeżywa kryzys, aż do przybycia w roku 1986 z Polski druha Romualda 

Zawodnika. Prowadził on ją przez dwa lata. Jemu to pomagał między innymi obecny nasz 

szczepowy Przewodnik Albert Michta. 

   Drużyna harcerek “Watra”,  pod opieką Hm Krystyny Chciuk oraz jej najbliższej 

współpracownicy – Hm Beaty Mazur, oraz kilku w ostatnich latach drużynowych, istnieje 

nieprzerwanie aż do dzisiaj. Jeszcze w San Francisko drużynową przez pewien okres była 

Elżbieta Białek, która po latach znów do nas wróciła. Od 1989 roku z gromadą zuchów 

“Wiślane Kamyczki” pracuje Phm Grażyna Kuczyńska – Winkel. 

   W 1991 roku pracą harcerską chłopców zajęli się Ryszard Urbaniak oraz Artur 

Wilczkowiak. Reaktywowano pracę 10DH, powstała Gromada Zuchów “Wilczki”. 

Obydwaj złożyli przyrzeczenia harcerskie na ręce druhny Krystyny i w 1992 roku zdobyli 

instruktorski stopień Przewodnika. 

   W ostatnich kilkunastu latach przewinęło się przez nasze szeregi wielu wspaniałych 

wychowawców młodzieży, bądź to wyrosłych właśnie z niej, bądź też przybyłych do 

harcerstwa już jako dorośli ludzie. Spośród innych są to: Małgosia Kuś, Benita Michta, 

Tereska Butler, Danusia Muchlińska, ks. Leszek Bartoszewski, Ania Rudiak, Iza Święch, 

Jola Kasprzak, Monika Jesionek, Ania Siemińska, Kim Gokkowski, Beata Jaroń, Ula 

Małaszewska, Kasia Korewicka, Kasia i Wojtek Młynarscy, Piotr Pozarzycki, Marcin 

Cichoń, Marek Górecki, Andrzej Antkowiak, Bogdan Jęczmień, Emory Al-Imama, 

Włodek i Tomek Maćkowiak, ks. Michał Gutkowski, Kazimierz Sobczak, Adam Babicz, 

Piotr Kodzis, Patryk Grobelny, Adam Jesionek, Robert Urbaniak.  

   Powstał u nas 10 Szczep Harcerzy “Solidarność”. Braliśmy udział we wszystkich 

Zlotach, w tym również w roku 2004 w historycznym Zlocie w Polsce – “Szare Szeregi”. 

To nasz Ośrodek w zasadzie ( przy pomocy druhostwa Pisańskich ) przygotował 

Światowy Kurs Harcmistrzowski “Kalifornia 2007”. Z niego wywodzą się członkowie 

Komend Chorągwi, władz Okręgu USA, Starszego Harcerstwa, Komendy Zlotu Harcerzy 

w Maryland, była hufcowa hufca “Mazowsze” oraz były i obecny hufcowy hufca 

“Kraków”. 

   W dniu dzisiejszym w działającym przy szkole, która ma obecnie siedzibę                    

w miejscowości Walnut Creek, po wschodniej stronie zatoki San Francisko, osrodku 

pracują: 

Iwona Urbaniak oraz szczepowy – Albert Michta 

Mariola Jaroń zajmująca się Skrzatami 

Grażyna Winkel oraz Agnieszka Soja i Adam Warda wraz z Ryszardem 

Urbaniakiem, prowadzący Zuchy 

Elżbieta Białek i Artur Wilczkowiak z przybocznym Markiem Janikowskim, 

drużynowi Harcerek i  Harcerzy 

   Ze wszystkimi wymienionymi powyżej współdziała Elżbieta Łukaszewicz - ucząca 

śpiewu, organizująca akademie i występy oraz Ewa Grobelna, która służy swą pomocą 

gdziekolwiek tylko jej potrzeba. 

   Prezeską miejscowego Koła Przyjaciół Harcerstwa jest Irena Grobelna mająca do 

pomocy Mariolę Jaroń oraz Izę Ziółkowską.  

   Oprócz harcerskich zbiórek po zajęciach szkolnych, organizujemy: msze harcerskie, 

uroczystości rocznicowe, wycieczki, wyjazdy na narty, biwaki, obozy. Bierzemy udział   

w wyprawach i Zlotach, jak chociażby ten przyszłoroczny w Polsce z okazji 100-lecia 

harcerstwa. 

CZUWAJ!   ❒ 
 

__________ 

35-lecie harcerstwa przy Szkole Języka Polskiego 

imienia Jana Pawła II w północnej Kalifornii 
Ryszard Urbaniak hm 

Polish School Celebrated 40 Years  

Walnut Creek, California 

By: Rhonda Edwards-Andrade 

   The John Paul II School of Polish Language, based in Walnut Creek, California 

celebrated 40 years of language, culture and arts education on Saturday, March 15th at 

4:30pm in the Diablo Room at Rossmoor in Walnut Creek. This very elegant event 

gathered current faculty, former teachers, and graduates to share memories and honor 

those who have contributed to the success of the school. 

   The school opened in 1967 offering children and adults living in American society 

access to Polish language and cultural education. Enriching their lives with Polish history 

and heritage provides with a closer identity to their roots and family traditions. These 

experiences also create links and bonds with others within the Polish American 

community, which can lead to travel, higher education and career opportunities. 
   Since the opening of the school, more than 1000 students have enrolled. 90% of 

graduates have moved onto higher education using their foreign language credits during 

college entrance. 200 students at the school have participated in worldwide folk dance 

competitions and exhibitions, including such events at World Day in Dublin, California 

and dance festivals in Golden Gate Park, San Francisco. Poetry and other literary arts are 

a large portion of the curriculum and students of the school have participated in five 

theatre performances within the San Francisco Bay Area. The school boasts among its 

alumni such professionals as engineers, doctors and even an opera performer. 
   Children as young as three years old are enrolled in the Polish language and culture 

classes at the Walnut Creek campus which assembles every other Saturday from 

September to June. Statistically it has been proven that children who learn a second 

language under the age of ten are more likely to speak it natively and will retain it better 

over the course of their lives than those who learn later. There is also considerable data 

which supports the concept that learning a second (or third) language early in life 

promotes more successful learning in a child’s native language (English). Higher SAT 

scores, advanced problem-solving skills and even higher mathematics achievements have 

all been cited.  
   The John Paul II School of Polish Language is a non-profit organization and has been 

chartered with the education and continuation of Polish language and culture since 1967. 

Enriching the lives of the children and adults within the Polish-American community with 

Polish history and heritage provides them with a closer identity to their roots and family 

traditions. These experiences also create links and bonds with others within the Polish-

American community which can lead to travel, higher education and career opportunities. 

   Please read more about John Paul II School of Polish Language at 

www.polishschool.org   ❒ 

L. - Ela Lukaszewicz, Beata Mazur. Krystyna Chciuk, Honorary Consul Chris Kerosky 


