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Dokumentacja miejsc spoczynku polskich oficerów, w 
tym 13 generałów, Kawalerów Wojennego Krzyża Virtuti 
Militari, Sybiraków, dyplomatów, księży, naukowców, 
ludzi kultury i sztuki, którzy chociaż przez całe życie 
marzyli o powrocie do wolnej Polski, to zmarli w 
Kanadzie i spoczęli na przyjaznej ziemi kanadyjskiej.
Książka zawiera 210 szkiców biograficznych Polaków, 
przeszło 300 zdjęć i została zrealizowana w ramach 
projektu

ŚWIATŁO PAMIĘCI
Pragniemy utrwalić pamięć o naszych poprzednikach. 
Pragniemy, aby pamiętano o nich podczas 
najróżniejszych uroczystości polonijnych, aby na ich 
grobach, które nieraz są zaniedbane i opuszczone 
zapalono znicze, 
a w sercach Światło Pamięci, aby zostały otoczone przez 
polonijną młodzież stałą opieką jako najcenniejsze 
świadectwa polskiego niepodległościowego wychodźstwa, 
dziedzictwa i kultury Polski, Kanady i Polonii. 
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Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych.

Ks. Jan Twardowski   
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Tułacze wolności… 

Walczyli o suwerenność i niepodległość Ojczyzny w formacjach 

Wojska Polskiego na wszystkich frontach I i II wojny światowej, w 

sojuszniczych armiach koalicji antyhitlerowskiej, w podziemnych 

organizacjach ruchu oporu. 

Walczyli o przeżycie w obozach koncentracyjnych i sowieckich łagrach. 

Za swoje bohaterskie czyny otrzymywali najwyższe ordery, w tym 

Krzyże Wojenne Virtuti Militari czy Krzyże Walecznych… 

Po zakończeniu działań wojennych postanowili jednak pozostać na 

emigracji. Wybrali wolność. 

Przewidywali bowiem, i słusznie, że gdy wrócą do zniewolonej przez 

komunistów Polski, dostaną się w łapy oprawców sowieckiego NKWD 

czy polskiego SB i mogą podzielić los rodaków zamordowanych w 

Katyniu, czy zamęczonych na Syberii. Jako miejsce osiedlenia wybrali 

Kanadę. W swych tułaczych węzełkach przywieźli bagaż doświadczeń 

wojennych, tęsknotę za Ojczyzną i pamięć o tych, którzy zginęli. Tu, 

marząc o wolnej Polsce, pracowali, tu zmarli w drodze do Niej, a po 

śmierci spoczęli na przyjaznej ziemi kanadyjskiej.

Pragniemy utrwalić o nich pamięć przez wydanie drukiem 

dokumentalnej książki „Tułacze wolności”, która w ramach projektu 

„Światło Pamięci”, mam nadzieję, że wzbogaci wiedzę o polskich 

wychodźcach uczniów polonijnych szkół i harcerzy drużyn ZHP i 

przyczyni się do szerokiego zainteresowania tematyką losów polskich 

tułaczy oraz otoczenia miejsc ich spoczynku opieką, jako niezwykle 

cennych świadectw dziedzictwa i kultury Polski, Kanady i Polonii.

Zapalmy znicze na ich grobach. 

Ocalmy ich w naszej pamięci.

STANISŁAW STOLARCZYK

S ł o w o  o d  a u t o r a
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Drodzy Polacy,

Jako Ambasador RP w Kanadzie mam ogromny zaszczyt patronować
niezwykłemu przedsięwzięciu poświęconemu wyjątkowym osobom, które 
zasłużyły w Ojczyźnie i w Kanadzie na naszą wdzięczność i pamięć za ich 
czyny wojenne, prace na rzecz Polonii, zaangażowanie w pielęgnowaniu
polskich świąt i uroczystości narodowych, ale także do końca wierną i
niezachwianą miłość i poświęcenie dla Polski i Polonii.
To tak potrzebne dzieło Redaktora Stanisława Stolarczyka upamiętniające
elitę polskiej emigracji w Kanadzie postawiło sobie ambitny cel:
przygotowanie i uporządkowanie dokumentacji opisowej i fotograficznej
polskich grobów w Kraju Klonowego Liścia: polskich oficerów, generałów,
Kawalerów Krzyża Virtuti Militari, Sybiraków, dyplomatów, księży,
naukowców, ludzi kultury i sztuki, którzy po zakończeniu II wojny
Światowej zapuścili swoje korzenie w Kanadzie.
Cieszę się, że w okresie mojej misji dyplomatycznej jako Ambasadora RP
w Kanadzie została opracowana, tak długo oczekiwana publikacja, która nas 
wszystkich wzbogaci o interesujący warsztat dziennikarskich poszukiwań i 
historycznych faktów opartych o rzetelnie zebrany materiał badawczy.

Z wyrazami najwyższego szacunku

ANDRZEJ KURNICKI 

Ambasador RP w Kanadzie

Ottawa, 27. 03. 2022

Dr Andrzej 
Kurnicki
polski ekonomista, 
specjalista z zakresu 
finansów, 
rynków kapitałowych 
i bankowości. 
Ambasador RP w 
Kanadzie (2017–
2022). 

Witold Dzielski
dyplomata,
w latach 2007-
2012 pracował w 
Ambasadzie RP 
w Waszyngtonie,
od 2007-2012 pełnił 
funkcję dyrektora 
Biura Polityki 
Międzynarodowej w 
Kancelarii Prezydenta 
RP.
Od 2022 - 
Ambasador 
Nadzwyczajny i 
Pełnomocny RP w 
Kanadzie.

L i s t  o d  H o n o r o w e g o  P a t r o n a S ł o w o  o d  H o n o r o w e g o  P a t r o n a

Stanisław Stolarczyk: - Jestem ogromnie wdzięczny, że podobnie jak były Ambasador 
RP w Ottawie dr Andrzej Kurnicki, zgodził się Pan na propozycję objęcia Honorowym 
Patronatem polonijny projekt „Światło Pamięci”. 
J.E. Ambasador RP Witold Dzielski: - To dla mnie przyjemność i zaszczyt. Pańskie 
dzieło to vademecum pamięci Polonii kanadyjskiej, budujące polską tożsamość w 
Kanadzie. Jest to materiał, który z pewnością będzie bardzo przydatny dla badaczy, 
naukowców, ale także polskiej dyplomacji. Sam wielokrotnie zamierzam do niego 
sięgać.
- Książka dokumentująca miejsca spoczynku naszych rodaków w Kanadzie zawiera 210 
szkiców biograficznych oraz przeszło 300 zdjęć, tych którzy nie wrócili po II wojnie 
światowej do komunistycznej Polski i spoczywają na ziemi kanadyjskiej. To zaledwie 
niewielka część naszej polskiej diaspory…
- Niewielka może statystycznie, ale jakże doniosła w sensie symbolicznym. Bardzo 
wiele osób, o których traktuje Pańska publikacja to bohaterowie polskiej historii. Są 
tam żołnierze Wojska Polskiego, polscy zesłańcy, uchodźcy… 
- To rzeczywiście szeroki katalog świadków polskiej historii.
- Dokładnie tak. Myślę, że dla wielu czytelników tego zestawienia sporym 
zaskoczeniem mogą być nazwiska, które tu się pojawiają. Osoby intersujące się 
w Polsce polityką i problematyką międzynarodową znają przykładowo postać 
Zbigniewa Brzezińskiego, doradcy prezydenta USA Jimmiego Cartera. Mało kto 
jednak zna historię rodziny. Tadeusz Brzeziński, ojciec Zbigniewa, był bowiem 
Konsulem Generalnym w Montrealu. Wstąpił do służby dyplomatyczno-konsularnej 
nowej Rzeczypospolitej, pełniąc służbę w Essen w Niemczech; Lille we Francji; 
Lipsku w Niemczech; Charkowie na Ukrainie Sowieckiej oraz w Montrealu, gdzie 
zamieszkał po przejęciu władzy w Polsce przez komunistów po II wojnie światowej. 
Temat otwierający Pańską publikację, czyli informacja nt. cmentarza Hallerczyków 
w Niagara-on-the-Lake to wątek, który w niezwykle symboliczny sposób łączy 
historię Polski z Kanadą i szerzej Ameryką Północną.
Ponadto, w samej Ottawie, na cmentarzu Notre-Dame i Beechwood znajdują się 
miejsca spoczynku niezwykle zasłużonych dla Polski generałów, jak choćby Gen. 
bryg. inż. Wilhelm Orlik-Rückemann, Gen. dyw., dr Józef Ludwik Zając, czy Gen. 
bryg., inż. Stefan Mieczysław Sznuk. Nie będę teraz każdego wymieniał, ale należy 
o nich pamiętać, a ta publikacja może ocalić ich wszystkich od zapomnienia.
- Po wydrukowaniu „Tułaczy wolności”, książka ta w ramach projektu „Światło 
Pamięci”, rozprowadzana będzie za darmo wśród polonijnej młodzieży. Czy możemy 
liczyć na jej promocję w polskich placówkach dyplomatycznych? 
- Absolutnie tak. W naszym interesie jest przywracanie i podtrzymywanie 
pamięci o bohaterach polskiej historii. Książka zawiera treści, które powinny być 
przedmiotem zabiegów edukacyjnych ze strony ośrodków polonijnych. Ambasada 
będzie chętnie tego typu projekty wspierała. Mam nadzieję, że w efekcie Pańskiej 
pracy na polskich mogiłach w Kanadzie zapłoną znicze. 
- Bardzo dziękuję..
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Marzyli o wolnej 
i niepodległej…

R o z d z i a ł 1
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M a r z y l i  o  w o l n e j  i  n i e p o d l e g ł e j …

W niewielkiej miejscowości Niagara-on-the-Lake w Ontario, na 
katolickim cmentarzu St. Vincent de Paul przy 73 Picton Street, znajduje 
się wydzielona kwatera, która została przez rząd kanadyjski przekazana 
Polsce i… do Polski należy. Kwatera ta popularnie nazywana jest 
„Cmentarzykiem Hallerczyków”. Związany on jest z założeniem w latach 
1917-19 obozu wojskowego im. Tadeusza Kościuszki w Niagara-on-the-
Lake w prowincji Ontario, w którym po przeszkoleniu polscy ochotnicy 
walczyli w Europie o wolną i niepodległą Polskę, zapisując czynem tym 
najpiękniejszą kartę historii Polonii w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. 
Wraz z wybuchem I wojny światowej Polacy w kraju i na świecie uznali, 
że nadeszła możliwość odbudowania suwerennego państwa polskiego, 
które pod koniec XVIII wieku przestało istnieć i zostało wymazane z map 
Europy z powodu rozbiorów dokonanych przez Rosję, Prusy i Austrię. 
Wtedy też zaczęły się formować w wielu krajach komitety, głównie we 
Francji i Stanach Zjednoczonych w celu zbierania funduszy i rekrutacji 
ochotników do tworzących się polskich oddziałów wojskowych, do walki 
u boku zachodnich aliantów: Anglii i Francji, a następnie dołączenia do 
jednostek na ziemiach polskich.
5 października 1917 roku, dzięki dyplomacji Ignacego Jana Paderewskiego, 
prezydent Stanów Zjednoczonych Woodrow Wilson podpisał dekret 
zezwalający Polakom z USA formować swoją armię. Ponieważ ówczesne 
układy międzynarodowe nie pozwalały na ich szkolenie na ziemi 
amerykańskiej, z pomocą przyszła Kanada, oddając do dyspozycji tereny 
pod przygranicznym, malowniczym miasteczkiem Niagara-on-the-Lake. 
To tutaj, nad brzegiem jeziora Ontario powstał obóz ćwiczebny im. 
Tadeusza Kościuszki, finansowany przez Francuzów, a prowadzony przez 
Kanadyjczyków, którego komendantem został płk Arthur D`Orr LePan 
z Kanadyjskich Sił Zbrojnych.
W czasie akcji rekrutacyjnej prowadzonej od października 1917 do 
lutego 1919 roku zarejestrowało się w 47 ośrodkach rekrutacyjnych na 
terenie Ameryki i Kanady blisko 40 tysięcy ochotników. Za zdolnych do 
służby wojskowej uznano 22 395 osób. Wszystkich skierowano do obozu 
szkoleniowego w Niagara-on-the-Lake.
Większość ochotników dotarła tam przez przygraniczne amerykańskie 
miasto Buffalo w Stanie Nowy Jork, gdzie działał Polish-American 
Citizens Committee koordynujący wysiłki innych polonijnych organizacji 
i zapewniający podróżującym do obozu wikt, transport i zakwaterowanie. 
Kierowali nim ks. Cezary Krzyżan oraz dr Francis E. Fronczak, który też 
pełnił obowiązki komisarza służby zdrowia miasta Buffalo, a zarazem był 
członkiem paryskiego Komitetu Narodowego Polskiego. 
Według danych kanadyjskiego Ministerstwa Obrony, opublikowanych 

Zdjęcie ze str 10
Salwa honorowa 
kanadyjskiej gwardii 
podczas uroczystości 
upamiętniających 
zmarłych ochotników do 
Armii gen. Józefa Hallera.

Polski obóz w 
Niagara-on-the-Lake 
w 1918 roku.

Plakat autorstwa 
Władysława Teodora 
Bendy z okresu rekrutacji 
do Armii Polskiej we 
Francji z lat 1917-1919.
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w wydawnictwie Niagara Historical Society z 1923 r., przez obóz 
Tadeusza Kościuszki przeszło 22 174 żołnierzy ochotników ze Stanów 
Zjednoczonych i Kanady. 
“Powszechność życia obozowego w listopadzie (1917 r. – dop. autora) 
urozmaiciły nam szczególnie dwie historyczne uroczystości. 4 listopada 
poświęcenie i wywieszenie polskiej flagi na maszcie obozowym, a 21 
listopada poświęcenie i wręczenie chorągwi trzeciemu batalionowi, co 
było połączone z wielka rewią i parę dni później z balem wojskowym – 
odnotował w swym pamiętniku por. Witold Hilary Trawiński w Odyseja 
Polskiej Armii Błękitnej, (Wyd. Ossolineum, Wrocław 1989), który był 
oficerem w polskim obozie w Niagara-on-the-Lake. - Poświęcenie flagi 
obozowej dokonał przybyły z Milwaukee, Wis., ks. B. Celichowski 
w zastępstwie ks. biskupa Pawła Rhodego, a poświęcenie chorągwi 
baonowej ks. J. Jaworski, kapelan I baonu. Na obie uroczystości przybyło 
sporo wybitnych przedstawicieli Polonii ze Stanów i z Kanady oraz setki 
krewnych i przyjaciół znajdujących się w obozie ochotników.”
21 listopada 1917 r., odbyła się na uroczystość poświęcenia sztandaru 3 
baonu; obóz im. T. Kościuszki odwiedził sam wielki mąż stanu i artysta 
Ignacy Jan Paderewski, ze wzniesionej na tę okoliczność trybuny – jak 
to określił por. Trawiński – „wysnute ze swego patriotycznego serca, 
podniosłe przemówienie”:
- Witam Was, drodzy żołnierze Polski – mówił – Witam Was jako 
przedstawiciel Polskiego Komitetu Narodowego, witam Was jako 
przedstawiciel i pełnomocnik Wydziału Narodowego. Szczęśliwy jestem, 
że przemawiam do żołnierzy Armii Polskiej, nadziei naszej. Szczęśliwy 
jestem i serce moje dumą jest przepełnione, bom słyszał pochwały o Was. 
Słyszałem pochwały z ust Waszych przełożonych oficerów, słyszałem 
pochwały od Komisji Wojskowej, której reprezentanta widzicie tuż 
obok mnie, w osobie mojego serdecznego przyjaciela, pana Aleksandra 
Znamięckiego. Chciałem z Wami iść i z Wami pospołu dzielić trudy i 
niewygody, lecz nie pozwolono mi. Komitet Narodowy Polski polecił mi 
stać na straży sprawy polskiej w stolicy Stanów Zjednoczonych. Jestem w 
duchu moim żołnierzem, więc słuchać muszę. Wy, drodzy moi żołnierze, 
jesteście dumą silnych, nadzieją wątpiących, miłością całego narodu 
polskiego.
Szczęśliwy jestem, że widzę Was w tym szeregu, bo widzę w tym 
polskiego zwycięstwa zapowiedź. Ojczyzna żąda od Was wielkich ofiar, 
ale czeka Was wielka nagroda, bo od Waszego męstwa zależy wolność i 
niepodległość zjednoczonej Polski.
Dziś święcicie sztandar trzeciego baonu. Pomnijcie, że sztandar to 
Ojczyzna, że sztandar to Jej cześć, to Jej wszystkie cnoty, że sztandar 

M a r z y l i  o  w o l n e j  i  n i e p o d l e g ł e j …

Sztandar polskich 
żołnierzy 3 baonu.

21 listopada 1917 roku 
obóz im. T. Kościuszki 
odwiedził polski pianista, 
kompozytor, działacz 
niepodległościowy, mąż 
stanu i polityk 
Ignacy Jan Paderewski.
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to symbol karności, w imię której pod nim musicie stać i bronić go do 
upadłego.
Idźcie z wiara w zwycięstwo, a Bóg najwyższy niech Wam szczęści i 
błogosławi!
Niech żyje Wielka, Niepodległa i Wolna Polska!”
Jak zanotował w swym pamiętniku polski oficer-ochotnik: „Po tym 
przemówieniu Mistrz Paderewski przystąpił do chorążego i ucałował 
go i sztandar. Po czym trzy pełne bataliony z zaczątkiem czwartego 
przedefilowały przed trybuną.”
Pamiętnik por. Trawińskiego to jeden z najistotniejszych opisów 
szkolenia polskich ochotników w obozie im. T. Kościuszki. Ale nie tylko, 
bo obozowe życie zostało także udokumentowane na nielicznych kliszach 
ówczesnej fotografii oraz na obrazach wykonanych przez znanego 
kanadyjskiego malarza Charlesa Williama Jefferysa (1869–1951), które 
znajdują się w Muzeum Wojny w Ottawie. 
We wrześniu 1918 r., w obozie wybuchła epidemia grypy „hiszpanki”. 
Dzięki natychmiastowej reakcji dowództwa i obozowych lekarzy zmarło 
41 rekrutów, z których 25 za zgodą władz zostało pochowanych na 
miejscowym cmentarzu katolickim St. Vincent de Paul (na całym świecie 
pandemia tej grypy pochłonęła około 30 mln ofiar, czyli o wiele więcej, 
niż zginęło na frontach I wojny światowej). 
W opanowaniu choroby w obozie nie bez znaczenia była tu pomoc 
mieszkańców Niagara-on-the-Lake, w tym miejscowych kobiet, które 
dobrowolnie zgłosiły się do opieki nad chorymi żołnierzami. Jedną z 
najbardziej aktywnych była Elizabeth Ascher, reporterka St. Catharines 
Standard, którą polscy ochotnicy nazywali „Aniołem Miłosierdzia” lub 
po prostu „Matką”, bo niczym ona opiekowała się młodymi żołnierzami. 
Co ciekawe, urodzona w Niagarze w 1869 r. Ascher do tego stopnia 
zainteresowała się walką polskich ochotników o wolną Polskę, że ciągle 
śledziła ich losy i pisała o nich do gazet kanadyjskich i amerykańskich 
oraz przez wiele lat organizowała zbiórki pieniężne na pomoc dla Polski.
Oto nazwiska polskich żołnierzy pochowanych na „Cmentarzyku 
Hallerczyków”:
Boruszkowski Władysław, zm. 21 stycznia 1919,
Bester Wawrzyniec, zm. 25 stycznia 1919,
Byszewski Michał, zm. 8 października 1918,
Ciopak Bartłomiej, zm. 31 października 1918,
Dolwa Józef, zm. 10 sierpnia 1918,
Głowacz Fryderyk, zm. 30 września 1918,
Jakubas Wawrzyniec, zm.13 października 1918,
Kempiński Adam, zm. 16 lutego 1919,
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Krzyż pamięci Błękitnej 
Armii gen. Józefa Hallera.

Nagrobek Adama 
Murawskiego.
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Kozłowski Kazimierz, zm. 18 września 1918,
Krukowski Stanisław, zm. 22 października 1918,
Kucia Jan, zm. 22 września 1918,
Łoziński Piotr, zm. 26 września 1918,
Marowicz Jan, zm. 4 stycznia 1919,
Martin Adam, zm. 24 grudnia 1917,
Murawski Adam, zm. 29 września 1918,
Nowak Feliks, zm. 17 listopada 1918,
Ptak Stanisław, zm. 19 września 1918,
Ronczka Wojciech, zm. 16 października 1918,
Skop Antoni, zm. 18 lutego 1919,
Siatkowski Jan, zm. 25 lutego 1918,
Sztopka Józef, zm. 22 września 1918,
Wiśniewski Mateusz, zm.15 marca 1918,
Witalec Walenty, zm. 23 września 1918,
Zarczyk Józef, zm.18 września 1918,
Ks. Pułk. Jan Józef Dekowski (1882 – 1949).

Obóz, po 18 miesiącach istnienia, zamknięto 11 marca 1919 r. 
Wyszkolone oddziały w sile 20 720 żołnierzy i oficerów odtransportowane 
zostały do Armii Polskiej we Francji, gdzie dołączyły do Błękitnej Armii 
gen. Józefa Hallera. Ochotnicy z Ameryki i Kanady uczestniczyli w 
zwycięskich walkach na froncie we Francji, a następnie w 1920 roku w 
wojnie bolszewicko-polskiej, przyczyniając się do wywalczenia wolnej i 
niepodległej Polski. Wielu z nich poległo i nigdy nie wróciło do swoich 
domów.
27 listopada 1923 r. generał broni Józef Haller w obecności doktora 
Michała Straszewskiego, konsula generalnego w Montrealu, odznaczył 
cmentarz-pomnik polskich żołnierzy Krzyżem Srebrnym Orderu 
Wojskowego Virtuti Militari.
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku teren cmentarza 
przekazano naszemu krajowi. Jest to do dnia dzisiejszego fragment 
terytorium Polski.
W 1949 r. znalazł tu także  ostatnie miejsce spoczynku były kapelan 
w obozie Kościuszki, Kawaler Orderu Virtuti Militari, ks. Jan Józef 
Dekowski (1882 – 1949). Syn emigrantów polskich w Stanach 
Zjednoczonych, kapłan Zgromadzenia Misjonarzy Ducha Świętego. W 
początkach 1918 r. przybył z ochotnikami polskimi do Francji i został 
kapelanem 3 Pułku Strzelców Armii Polskiej. Uczestniczył w walkach w 
Wogezach, gdzie wyróżnił się w czasie ataku niemieckiego na pozycje 
polskie “, dając zachowaniem swoim przykład męstwa i cnót 
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Miejsce spoczynku Józefa 
Żabczyka i Jana Kucia.

Grób byłego kapelana 
w obozie Tadeusza 
Kościuszki, Kawalera 
Orderu Virtuti 
Militari, ks. Jana Józefa 
Dekowskiego.



20 21

obywatelskich “. Po wojnie osiedlił się w Kanadzie. Był proboszczem 
wielu parafii polskich w Ontario. 
W 1992 roku z okazji 75. rocznicy Czynu Zbrojnego Polonii, Polonia 
amerykańska i kanadyjska wzniosła ołtarz polowy. Fakt ten upamiętniono 
tablicą.
W 2000 r. cmentarz gruntownie odnowiono, zmieniając stare tablice 
nagrobne, które stare zostały wmurowane w Ścianę Pamięci Narodowej w 
polskim kościele Najświętszej Maryi Panny w St. Catharines w Ontario, 
na nowe i większe.
Od 1919 roku, kiedy to miejscowe kobiety z Niagara-on-the-Lake, 
z Elizabeth Ascher na czele, po mszy w miejscowym kościele udały się 
na groby polskich żołnierzy i udekorowały je wiązankami kwiatów, 
urządzane są z udziałem polonijnych organizacji weterańskich i społeczno-
narodowych z Kanady i Stanów Zjednoczonych pielgrzymki na cmentarz 
w celu oddania hołdu zmarłym żołnierzom oraz dla uczczenia Czynu 
Zbrojnego Polonii i pamięci Błękitnej Armii gen. Józefa Hallera.
Dla Ciebie Polsko i dla Twej Chwały - takie hasło przyświecało polskim 
ochotnikom, którzy wstępowali w szeregi Armii Polskiej we Francji, tzw. 
Armii Błękitnej, aby móc walczyć o niepodległość Polski, takie hasło 
jest też dzisiejszym motto spotkań na „Cmentarzyku Hallerczyków” w 
Niagara-on-the-Lake.
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Polonijna uroczystość 
dla uczczenia zmarłych, 
chwały Czynu Zbrojnego 
Polonii i pamięci 
Błękitnej Armii gen. 
Józefa Hallera.

„Cmentarzyk 
Hallerczyków” w 
Niagara-on-the-Lake.
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R o z d z i a ł 2

Marszałek był 
ich wodzem
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M a r s z a ł e k  b y ł  i c h  w o d z e m

W okresie międzywojennym niektórzy polscy weterani: hallerczycy, 
uczestnicy I wojny światowej oraz walk z bolszewikami, w tym Bitwy 
Warszawskiej w 1920 roku, postanowili szukać „łatwiejszego chleba” za 
oceanem. Dobili do brzegów Kanady i pracowali jako robotnicy rolni, 
drwale czy górnicy. Jeszcze inni zatrzymywali się w dużych miastach, 
takich jak: Montreal, Toronto, Edmonton, Winnipeg i tam poszukiwali 
pracy. Mężczyźni najczęściej w przemyśle, na budowach, a kobiety jako 
służba domowa. Chcieli jak najszybciej zarobić i wrócić do niepodległej 
Polski, o którą walczyli. „Jest to emigracja świeża, przybyła do Kanady już 
po wojnie światowej i można by ją zaliczyć częściowo do tzw. emigracji 
powrotnej, gdyż nie będąc związana z pracą na swoim kawałku roli, 
po przepracowaniu pewnego okresu i uciułaniu większej lub mniejszej 
sumki, tęskni i mysli o powrocie do Ojczyzny. A możliwości oszczędzania 
są  dość znaczne, gdyż dobry robotnik zarabiający od 5-7 dolarów dziennie 
przy skromnym trybie życia (pokarm, utrzymanie wraz z mieszkaniem, 
które wynosi dla samotnego ok. 1,25 dziennie), po kilku latach pracy 
może dojść do odłożenia wcale ładnego kapitaliku” – donosił Wychodźca 
(Nr 9 z 17 maja 1939 r.). 
Niestety, pod koniec 1929 roku krach giełd nowojorskiej zahamował 
gwałtownie i brutalnie powojenny rozwój gospodarki w wielu krajach, w 
tym w Kanadzie, gdzie ponad czterdzieści procent ludności straciło pracę. 
Zwalniano przede wszystkim nowoprzybyłych i niewykwalifikowanych. 
Ci, którzy jeszcze pracowali, musieli „dobrowolnie” zmniejszyć swoje 
zarobki. Znany działacz polonijny Julian Topolnicki wspominał, że 
pracując jako sprzątający wagony kolejowe na stacji CNR w Lachine 
(Quebec), obniżył swój zarobek z 30 centów na godzinę na 24. Inni 
byli bez pracy i środków do życia. Marcin Furman, inny znany działacz 
opowiadał, jak w lecie sypiali w parku Mount Royal w Montrealu, a 
zimą i w niepogodę na stacji kolejowej CVR. Szukali jedzenia pośród 
odpadków restauracji. 
21 września 1930 roku w celu wzajemnej pomocy i wspierania się, polscy 
weterani żyjący w Montrealu założyli Związek Weteranów Polskich, 
jako „lojalny wobec nowej Ojczyzny Kanady oraz wierny historycznym 
ideałom starej Ojczyzny”.
Zebrani wybrali Zarząd w składzie: kpt. Wiktor Ludwik (prezes), 
Eugeniusz Michaelis de Henning i Antoni Piątkowski (wiceprezesi), 
Stanisław Batowski (sekretarz) i Florian Szuszkowski (skarbnik).
Trzy lata później postanowiono dodać do nazwy Związku „im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego”. W tym celu wysłano do Belwederu następujący apel:

Zdjęcie ze strony 22
Kanadyjski cmentarz 
weteranów, National Field 
of Honor w Pointe Claire 
w Quebecu został otwarty 
w tym samym dniu, 
kiedy do życia powołano 
Związek Polskich 
Weteranów w Montrealu.

Pierwszy Zarząd i 
członkowie Związku 
Weteranów Polskich im. 
Marszałka J. Piłsudskiego 
w Montrealu.

Sztandar Związku, 
który został uszyty 
i wyhaftowany w 
Warszawie. 
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Wodzu,
Dawni Żołnierze Twoi, zgromadzeni tu na dalekiej obczyźnie w Związku 
Weteranów Polskich w Montrealu, uchwalili jednogłośnie, by zwrócić się do 
„Twego Ojcowskiego Serca” z pokorą o łaskawe przyjęcie protektoratu nad 
naszym związkiem.
Równocześnie ślubujemy, że ani odległość, ani długie lata rozłąki nie zdołają 
wyrwać z naszych serc żołnierskich tej gorącej miłości, jaką żywią dla Ciebie 
i Ojczyzny byli Twoi żołnierze, że pozostaniemy wierni zawsze naszym 
zasadom i tradycjom żołnierskim, że godnie będziemy reprezentować imię 
Polaka na obczyźnie.
Odpowiedź Marszałka Józefa Piłsudskiego była pozytywna, i bardzo 
szybka. Poinformował, iż patronat przyjmuje z wielka radością i 
zadowoleniem.
W tym samym dniu, kiedy powstał Związek Polskich Weteranów, 
w pobliskim Pointe Claire oddalonym 23 kilometry na zachód od 
Montrealu, uroczyście poświęcony został kanadyjski cmentarz weteranów 
National Field of Honor (Narodowe Pole Chwały). To unikalne miejsce 
spoczynku byłych żołnierzy zostało założone i jest utrzymywane przez 
Last Post Fund, organizację charytatywną powołaną do istnienia przez 
Arthura Haira w 1909 roku. 
Misją fundacji jest, aby żaden weteran nie został pozbawiony godnego 
pogrzebu i pochówku, a także nagrobka wojskowego z powodu 
niewystarczających funduszy w chwili śmierci. 
National Field of Honor wyróżnia się spośród kanadyjskich cmentarzy 
wojskowych tym, że nagrobki są ułożone równo z ziemią. Wszyscy zmarli, 
czy byli generałami, czy szeregowymi, leżą obok siebie na równi. W 
sumie dokonano tu ponad 25 000 pochówków weteranów kanadyjskich 
i sprzymierzonych sił alianckich.
Kajetan Bieniecki i Lech A. Czerwiński w świetnie udokumentowanej 
książce-przewodniku: Groby żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na cmentarzu 
weteranów Field of Honour w Pointe Claire, QC, (Polski Instytut 
Naukowy w Kanadzie, Montreal 2003) piszą: „Pierwszym Polakiem, 
który spoczął na tym cmentarzu w roku 1932 jest kawalerzysta Pawlas 
Andrzej z 1 Pułku Szwoleżerów. Tu znajduje się około 500 pochówków 
polskich weteranów”. Tutaj miejsce wiecznego spoczynku znalazło wielu 
członków Związku Weteranów Polskich im. Marszałka J. Piłsudskiego, 
w tym m.in.: były weteran wojny polsko-bolszewickiej strz. Florian 
Szuszkowski (1901-1989), będący jednym z założycieli, skarbnikiem i 
później prezesem ZPW, czy oficer rezerwy, adiutant Szefa Służby Opieki 
nad Żołnierzami przy Sztabie Głównym Wojska Polskiego, 
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Pamiątkowe zdjęcie 
członków ZWP w latach 
1960.

Grób znanego działacza 
ZPW, por. Jana 
Tęsiorowskiego w Pointe 
Claire.
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por. Stanisław Zaleski (1906-1977), dwukrotnie pełniłniący  funkcję 
prezesa ZPW, sierż. Mikołaj Bielajew (1914-1999), który od 
szesnastego roku życia służył jako muzyk w orkiestrze 41 Suwalskiego 
Pułku Piechoty Marszałka Piłsudskiego, a później z 2 Korpusem gen. 
Władysława Andersa przeszedł całą kampanię włoską, por. Danuta 
Gąglewicz (1915 -1991), uczestniczka Powstania Warszawskiego, 
odznaczona czterokrotnie Krzyżem Walecznych, strz. Zbigniew 
Edward Góra (1929-1991), żołnierz Armii Krajowej, podczas operacji 
„Burza” w oddziale partyzanckim  „Szarego” w Okręgu AK Lublin, kpr. 
pchor. Józef Kliś (1914-2000), w konspiracji ZWZ-AK, przeszedł 
szlak bojowy Brygady Świętokrzyskiej, wachm. Feliks Kwasiborski 
(1909-1990), przed tragicznym wrześniem 1939 r. służył w 81 Pułku 
Strzelców Grodzieńskich, później kampanię włoską odbył w II Korpusie 
2 Warszawskiego Szwadronu Żandarmerii, chorąży pilot Stanisław 
Masłoń (1917-1997), mechanik pokładowy, który wielokrotnie latał w 
misjach specjalnych, w tym ze zrzutami do Polski, odznaczony Krzyżem 
Virtuti Militari, bomb. Czesław Niwiński (1925-2000), służył w 
Kompanii Szybowcowej Samodzielnej Brygady Spadochronowej, 
uczestnik operacji Market-Garden pod Arnhem, kpr. Andrzej Szewczyk 
(1926-2002), uczestnik Powstania Warszawskiego, por. Jan Tęsiorowski 
(1914-1985), żołnierz ZWZ-AK, znany ekonomista, wykładowca w 
College Sainte Marie w Montrealu. 
Z racji wspólnych korzeni oraz faktu, że na cmentarzu Field of Honour 
spoczywa wielu polskich weteranów, w tym byłych członków Związku 
Weteranów Polskich im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Związek 
zawsze w czerwcu organizuje w hołdzie wszystkim zmarłym, którzy tam 
spoczywają obchody Memorial Day (Dzień Pamięci). Co roku czynnie 
też uczestniczy w obchodach Święta Zmarłych, które organizowane są 
przez Szkołę Polską im. Jana Pawła II w Montrealu. Nie dziwi także fakt, 
że w dniu 17 października 2015 roku uroczyste  obchody 85. rocznicy 
Związku odbyły się na Cmentarzu Weteranów w Pointe Claire.
Związek Weteranów Polskich im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, jak i 
powstałe w kilka lat później w Montrealu Polskie Towarzystwo Wzajemnej 
Pomocy odegrały ważną rolę w integracji polskich górników pracujących 
w kopalniach w Rouyn-Noranda oraz Val del O’r w prowincji Quebec. 
Co prawda tradycje górnicze wśród Polonii były już wcześniej znane, 
chociażby z Coleman (Alberta) czy Sudbury (Ontario), to w okresie 
międzywojennym oraz powojennym w tych dwóch osadach pracowało 
kilkuset Polaków, którzy stanowili tam najliczniejszą grupę mieszkańców, 
zaraz po Francuzach i Anglikach. 
„Jakie są zaczątki zjawiania się Polaków w tych kopalniach? – na tak 
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Poczet sztandarowy 
Związku Weteranów 
Polskich im. Marszałka J. 
Piłsudskiego w Montrealu.

Uroczystość odwiedzania 
grobów zorganizowana 
przez ZPW.
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postawione pytanie odpowiada nieznany autor Wychodźca. - Tak młodych 
emigrantów, po przewędrowaniu w wielu wypadkach całego prawie 
obszaru tego kraju w bezowocnym wysiłku znalezienia pracy, niechcąc 
korzystać z minimalnych zresztą zasiłków rządu kanadyjskiego przed 
5-letnim pobytem w Kanadzie, co mogło narażać ich na deportację, 
znalazła wreszcie w tych kopalniach wprawdzie ciężkie i w fatalnych 
warunkach zdrowotnych wykorzystywane, lecz nieźle stosunkowo 
wynagradzane zajęcie.”. 
W Księdze Pamiątkowej Polskiego Towarzystwa Wzajemnej Pomocy 1934-
1959 (Montreal 1959) Zbigniew Waruszyński odnotował: „Na terenie 
Norandy znajdują się trzy kopalnie miedzi i jedna kopalnia złota. 
Największą z nich jest Noranda Mines Ltd., która operuje też dużą hutą. 
Mieszkańcy obu miast mają stałą pracę”. 
Niestety, w czasie kryzysu niektóre kopalnie zostały zamknięte. Polacy w 
poszukiwaniu pracy zaczęli więc przenosić się do pobliskiego Kirkland 
Lake w Ontario znanego z kilku kopalni złota, w których ówcześnie 
wydobywano przeszło dwadzieścia procent tego cennego kruszcu w 
całej Kanadzie. Kopalnie ciągle potrzebowały wykwalifikowanych 
pracowników. W „mieście leżącym na złocie” łatwo więc było znaleźć 
polskim górnikom pracę, bo mieli już tzw. canadian experience, a 
więc kanadyjskie doświadczenie. A poza tym mogli liczyć na pomoc 
rodaków, którzy pracowali już tam od 1920 roku. Ważne też było to, 
że w latach trzydziestych miejscowi Polacy mieli opiekę duszpasterską, 
ponieważ w miejscowej parafii angielskiej pracowali franciszkanie 
polskiego pochodzenia: najpierw ks. Korneliusz Żak (OFM), później zaś 
ks. Czesław Winiarz (OFM). Przybycie nowych emigrantów nie tylko 
powiększyło miejscową Polonię (powstał dom polski), ale przybliżyło też 
wizję powstania polskiej parafii i wybudowania własnej świątyni, która 
urzeczywistniły się w 1953 r., kiedy to nastąpiła uroczysta ceremonia 
poświęcenia kościoła pod wezwaniem św. Józefa. Własnego miejsca 
pochówku Polacy nie mieli. Parafia korzystała jedynie z miejscowego 
cmentarza katolickiego.
To na nim dzisiaj spoczywają rodziny: Skawińskich, Sowińskich (Anna 
born in Ukraine, Stanisław born in Poland), Kępków, Krawczyków, 
Ceranowskich, Wilkolaskich…Tu zostali też pochowani ci, którzy zginęli 
tragicznie w okolicznych kopalniach złota: Piotr Trosciński (1883 – 
1954), Julian Antuchiewicz (1920 – 1953), Jan Piekos (1902 - 1952).
Dwóch polskich górników, którzy spoczywają na cmentarzu, 
upamiętniono też na granitowej tablicy pomnika w Kirkland Lake, 
wzniesionego w 1994 roku przez lokalną Fundację Pamięci Górników. 
Wyryte są na niej nazwiska tych, którzy ponieśli śmierć w najróżniejszych 
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Nagrobne fotografie 
polskich górników, 
(od lewej): Julian 
Antuchiewicz, Piotr 
Trosciński, Jan Piekos.

Granitowa tablica 
w Kirkland Lake 
upamiętniająca wszystkich 
górników w tym Polaków, 
którzy stracili życie 
pracując w miejscowych 
kopalniach.



32 33

wypadkach w miejscowych kopalniach: 
w Kerr Adolison Mine: Chorzepa Albert (1950), Piekos Jan (1952), 
Antuchiewicz Julian (1953), Kubalak Jan (1956), Korytko Stanislaw 
(1961), Gorzalczynski S. (1971), 
w Writh-Hargreaves Mine: Szpak Walter (1934), Wojciechowski Leon 
(1953) Yaworski Donald (1964), 
w Lake Shore Mine: Bagiński Paul (1932), Klimecki Jan (1933), 
Wlasniak Antoni (1935), Duda Karol (1936), Greczak Jan (1938), 
Susla Wiliam (1939), Pietrzak Zygfryd (1987), 
w Mocassa Mina: Witczak Ryszard (1962), Trajkowicz A.J. (1991), w 
Toburn Mine: Malenczuk Michał (1941) 
i w Argonaut Consolidation Mine: Pleban Józef,  zginął najwcześniej ze 
wszystkich Polaków zatrudnionych w kopalniach Kirkland Lake, bo w 
1928 roku.
W sumie na tablicy upamiętniono 285 górników, w tym aż 22 Polaków. 
A ilu jeszcze, tak jak Piotr Trosciński, zginęlo w innych kopalniach 
i spoczywają gdzieś na cmentarzach w okolicach Kirkland Lake czy 
Norandy?  
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Groby polskich górników 
na cmentarzu w Kirkland 
Lake, którzy tragicznie 
zginęli w okolicznych 
kopalniach złota.
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R o z d z i a ł 3

 Ochotnicy na wojnę 
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O c h o t n i c y  n a  w o j n ę 

Po tragicznym wrześniu 1939 roku, kiedy na Polskę z zachodu uderzyli 
Niemcy, a ze wschodu Rosjanie, Wojsko Polskie znalazło się w rozsypce. 
Żołnierze i oficerowie, w znacznej części, dotarli do Francji i do Wielkiej 
Brytanii. Stan liczebny całości Polskich Sił Zbrojnych w Wielkiej Brytanii 
wynosił wówczas (według sprawozdania gen. Mariana Kukiela z 16 
czerwca 1940 roku) 27 614 oficerów, podoficerów, żołnierzy i marynarzy. 
Do końca roku z Francji dotarło jeszcze 2500 wojskowych, ale później 
liczba uciekinierów wyraźnie spadła. Wojsko zasilane było również na 
skutek akcji ewakuacyjnej z terytoriów Rumunii i Węgier, jednak akcja 
ta nie przynosiła większych efektów; w okresie od lipca do grudnia 1939 
roku do Syrii i na Cypr dotarło – przez Stambuł – około 3300, zaś z 
Grecji jeszcze 916 żołnierzy. 
W tej sytuacji jedynym źródłem pozyskania nowych żołnierzy dla 
odbudowy Polskich Sił Zbrojnych było  (wzorem z roku 1917, kiedy to 
do Błękitnej Armii gen. Hallera wstąpiło przeszło 20 tysięcy ochotników 
z Polonii amerykańskiej i kanadyjskiej), stworzenie misji wojskowej w 
Kanadzie przy granicy ze Stanami Zjednoczonymi. Wybór padł na 
Windsor jako ośrodek rekrutacyjny i na Owen Sound, gdzie ochotnicy 
byli szkoleni.
Nic więc dziwnego, że w pierwszą podróż propagandową do Stanów 
Zjednoczonych wyruszył pod koniec 1939 roku sam gen. Józef Haller. 
Z kolei w lipcu 1940 roku do Kanady udała się specjalna misja zaciągowa 
pułkownika Franciszka Arciszewskiego. 
Dowódcą Polskiej Misji Wojskowej został gen. Bronisław Duch, który 
występował oficjalnie jako Dowódca Oddziałów Polskich w Kanadzie 
i Przedstawiciel Naczelnego Wodza na terenie Kanady i Stanów 
Zjednoczonych Ameryki Północnej. Szefem natomiast został płk Stefan 
Sznuk odpowiadając też za werbunek do lotnictwa. Z kolei szefem Misji 
Morskiej mianowany został kmdr Witold Zajączkowski.
„W kronice ośrodka rekrutacyjnego, która do dziś zachowała się w całości, 
pierwszy zapis widnieje pod datą 23 marca 1941 roku” – pisze Agata 
Rajski w książce pamiątkowej 100 lat Polonii w Windsor 1908-2008, 
(Wyd. Walkerville Publishing, Windsor 2008). – Czytamy dalej: „Jeszcze 
na parę dni przed powołaniem do życia stacji zbornej w Windsor zgłosili 
się pierwsi ochotnicy: Jan Trzciński i Stanisław Domora (…) 14 kwietnia 
1941 roku – przyjęty został ochotnik nr 3 – Chłędowski Edward”. 
Jan Barłóg w książce Wspomnienia z mojego życia (Wyd. Century 
Publishing Company Limited, Toronto 1985) wymienia kolejnego 
ochotnika: “Główny organizator Związku Narodowego i jeden z 
najbardziej oddanych naszej organizacji członków, Józef Gierada, w dniu 
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21 kwietnia 1941 roku wyjechał na ochotnika do Windsor, aby swoją 
postawą i uczestnictwem w wojsku zachęcić innych i zadokumentować 
swoją służbę Polsce, gdy ta znalazła się w głębokiej potrzebie”. 
Niestety, pomimo wielu apeli, wieców, akademii, wydawania czasopisma 
Odsiecz – Polska Walcząca w Ameryce, w którym zamieszczano nazwiska i 
fotografie ochotników oraz sylwetki żołnierzy, nie znaleziono zbyt wielu 
chętnych do wstępowania do polskich oddziałów.
Dla ochotników w Owen Sound na północy prowincji Ontario 
zorganizowany został obóz szkoleniowy Kosciuszko Camp. Organizatorem 
i dowódcą był płk Arthur D’Orr LePan (1885 – 1976), który urodził 
się w Owen Sound, walczył podczas I wojny światowej, a wcześniej był 
komendantem polskiego obozu hallerczyków w Niagara-on-the-Lake. 
Jak podała lokalna gazeta The Sun Times, cytując badającą historię 
obozu Lisę Marie Murphy-Gemmill, przez to miejsce przeszło 1036 
żołnierzy, oprócz Polaków byli to Amerykanie i Kanadyjczycy polskiego 
pochodzenia, a także trzech Czechów i… Kubańczyk. 
Polscy oficerowie kwaterowali w domach mieszkańców Owen Sound, 
żołnierze zajmowali zabudowania fabryki mebli. Po przeszkoleniu trafiali 
do armii kanadyjskiej i amerykańskiej.
„Między grudniem 1941, a listopadem 1942 roku, po przeszkoleniu, w 
siedmiu transportach wysłano do Wielkiej Brytanii 903 osoby, w tym 
około 30 ochotniczek oraz instruktorów” – ocenia prof. dr hab. Anna 
Reczyńska w książce Piętno wojny. Polonia kanadyjska wobec polskich 
problemów lat 1939-1945, (Wyd. Nomos, Kraków 1997). – „Warto 
dodatkowo odnotować, że po likwidacji Polskiej Misji Wojskowej 
w Kanadzie rekrutacja do Wojska Polskiego nie została w tym kraju 
wstrzymana. Kontynuowała ją pozostawiona w Windsor Stacja Zborna. 
Według niektórych źródeł przyjęła ona i wysłała do Wielkiej Brytanii 323 
dalszych kandydatów na żołnierzy”.
Ochotniczki z Kanady kierowane były przeważnie do służby lotniczej, a 
po powstaniu Pomocniczej Służby Lotniczej Kobiet do popularnie zwanej 
PSLK, która z czasem stała się częścią brytyjskiej lotniczej służby kobiet 
Women’s Auxiliary Air Force (stąd potoczne określenie Polek służących w 
PLSK: waafki). 
Po roku działalności Polska Misja Wojskowa w Kanadzie została 
zamknięta, a 20 maja 1944 roku obóz rekrutacyjny w Windsor ostatecznie 
zlikwidowano. 
Obecnie jednym ze śladów po pobycie polskich żołnierzy w Owen Sound 
jest tzw. „Drzewo Polskiego Żołnierza” – stary, oceniany na około 150 lat 
buk, na którym jeden z rekrutów wyciął nożem w korze słowa: „Jeszcze 
Polska nie zginęła, żołnierz polski pomoże” i rok: „1942”. 
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Polish Soldier Tree    zostało objęte ochroną i stanowi nie tylko kanadyjski 
pomnik przyrody, ale też miejsce historyczne. Zostało wpisane na listę 
dziedzictwa kulturowego prowincji Ontario.
W 2021 roku w miasteczku, z inspiracji Konsulatu Generalnego w 
Toronto, odsłonięto tablicę pamiątkową jako wyraz wdzięczności za 
gościnę dla polskich oficerów, instruktorów i żołnierzy, którzy znaleźli się 
w Kosciuszko Camp podczas wojny.
Polonijni rekruci, którzy wyruszyli na front, wzięli udział w działaniach 
wojennych i służyli w najróżniejszych formacjach. Nie wszystkim 
jednak udało się szczęśliwie wrócić do rodzinnego domu w Kanadzie. 
Tych, którzy polegli, często upamiętniają specjalne tablice w polskich 
kościołach, tak jak ma to miejsce w Wilnie w Ontario, czy też w Skaro 
w Albercie.
Szeregowiec Victor M. Golas (1921-1962) ze Zbaraża w Manitobie 
miał to szczęście, że przeżył zawieruchę wojenną. Z czasem był tak 
dumny ze służby w polskich oddziałach, że prosił, aby po jego śmierci 
zdjęcie z wojska było zamieszczone na płycie nagrobnej na cmentarzu 
w tej maleńkiej osadzie na preriach Kanady, gdzie spoczywa jego ojciec 
Tomasz F. Golas (1886-1944), matka Wasilia (1891-1952) i siostra 
Michalina (1920-1945): 
Tu spoczywa Michalina Golas
ur. 25 lipieca 1920
zasnęła w Panu 27 wrzesienia 1945
Wieczny odpoczynek rach Jej dać Panie. 
Victor wrócił z wojska dopiero w 1946 roku. Niestety ani siostra, ani 
ojciec nie dożyli powrotu syna i brata z frontu.

Główną przyczyną tego, że do Polskiej Misji Rekrutacyjnej w Windsor 
tak nielicznie stawili się przedstawiciele Polonii, był fakt, że w tym 
samym czasie nabór do wojska ogłosili Kanadyjczycy. Polacy w drugim 
czy trzecim pokoleniu, czując się bardziej związani z miejscem urodzenia 
niż pochodzenia, chętniej wstępowali więc do armii kanadyjskiej. Takim 
typowym przykładem był por. Andrew Charles „Andy” Mynarski 
(1916-1944), który chociaż urodził się i wzrastał w polskiej rodzinie 
w Winnipegu, po szkoleniu wstąpił w listopadzie 1941 roku do 
Królewskich Kanadyjskich Sił Lotniczych (RCAF). Szkolenie na strzelca 
bombowca odbył w Calgary, Edmonton oraz w McDonald. W grudniu 
1942 roku został wysłany do Anglii, gdzie w październiku 1943 roku 
otrzymał przydział do 9. Dywizjonu RCAF, a w marcu 1944 roku do 
419. Dywizjonu RCAF, w którym objął stanowisko górnego strzelca 
bombowca Lancaster. 
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12 czerwca 1944 roku załoga Mynarskiego wystartowała do swojej czwartej 
misji na nowym bombowcu wyprodukowanym w Kanadzie, Lancaster 
Mk-X z numerem bocznym KB-726 VR-A. Była to jednocześnie trzynasta 
misja Mynarskiego z obecną załogą. Cel lotu stanowiło zbombardowanie 
terenów kolejowych w miejscowości Cambrai we Francji. Niestety, tuż 
przed wykonaniem zadania samolot został zaatakowany przez niemiecki 
myśliwiec Ju-88. Nastąpiły trzy eksplozje i oba silniki po lewej stronie 
Lancastera stanęły w ogniu. 
Kapitan wydał rozkaz opuszczenia płonącego samolotu. Gdy większość 
członków załogi szczęśliwe ewakuowała się z bombowca, w tylnej 
wieżyczce strzelniczej został zatrzaśnięty i nie mógł się wydostać strzelec Pat 
Brophy. Wtedy na pomoc przyjacielowi ruszył podporucznik Mynarski. 
Andrzej chwycił za toporek i nie zważając na płomienie, pospieszył mu 
na ratunek. Nie udało mu się uwolnić przyjaciela, który ciągle do niego 
krzyczał: „Wyskakuj!” Polak jednak nie chciał zostawić Pata i walczył, 
waląc toporkiem w drzwi wieżyczki. Po nieudanych próbach, wycofał się 
jednak do drzwi płonącego i spadającego samolotu, stanął na baczność, 
zasalutował, oddając hołd przyjacielowi i wyskoczył. Od palącego się 
kombinezonu zapalił się spadochron. Kiedy znalazł się na ziemi był tak 
poparzony, że w kilka dni później zmarł i został pochowany na cmentarzu 
komunalnym w Meharicourt niedaleko Amiens we Francji.
Strzelec Pat Brophy natomiast cudem ocalał. Kilka miesięcy później 
powiedział: “Zawsze będę wierzył, że Bóg ocalił mnie po to, abym mógł 
opowiedzieć światu co widziałem i jak dzielnym był człowiek, który 
ryzykował i stracił życie by ratować przyjaciela”. Tak skomentował 
bohaterstwo Mynarskiego.
Na wniosek dowódcy bombowca, Arta de Breyne, dowództwo 
Królewskich Sił Powietrznych (RCAF) i Brytyjskich Sił Powietrznych 
(RAF) zdecydowało o przyznaniu Andrew Mynarskiemu pośmiertnie 
niezwykle prestiżowego Krzyża Victorii, będącego wyrazem najwyższego 
uznania i bohaterstwa wyrażanego jako “przykładna odwaga i szczególny 
akt poświęcenia w obliczu wroga”. Mynarski był pierwszym pilotem 
Kanadyjskich Sił Powietrznych, który otrzymał to odznaczenie podczas 
II wojny światowej.
12 grudnia 1946 roku ten niezwykle rzadko przyznawany order został 
wręczone przez gubernatora prowincji Manitoby, J.A. McWilliamsa 
matce Andrzeja, Stanisławie Mynarskiej.
Krzyż Wiktorii Mynarskiego został przekazany przez jego rodzinę 
Dowództwu Powietrznemu w 1989 roku i jest wystawiony w holu 
wejściowym w Pokoju Pamięci Mynarskiego w Kwaterze Głównej 
1. Kanadyjskiej Dywizji Powietrznej w Winnipeg (gdzie jest wiele innych 
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44 45

rodzinnych pamiątek). W Dywizjonie 419 w CFB Cold Lake znajduje 
się oryginalny toporek, którym Mynarski próbował uwolnić uwięzionego 
w wieżyczce strzelniczej przyjaciela.
W 1973 roku Andrew Charles Mynarski został uhonorowany i uroczyście 
wprowadzony do kanadyjskiej Galerii Sław Lotnictwa. Dzisiaj należy do 
grona tych Kanadyjczyków, którzy znaleźli się w panteonie bohaterów 
Kraju Klonowego Liścia. Jego imieniem nazwano kilka szkół, w tym 
m.in. gimnazjum w Winnipegu, w północnej Manitobie - sieć trzech 
jezior, w CFB Penhold - park, a na największym cmentarzu weteranów 
w Pointe Claire w Quebecu, gdzie alejki nazwane są na cześć wybitnych 
kanadyjskich weteranów, jedna z nich nosi nazwę Mynarski. Natomiast 
w pięćdziesiątą rocznicę śmierci pilota w Parku Kildonan w Winnipegu, 
w pobliżu, gdzie dorastał, odsłonięto obelisk z pamiątkową tablicą, 
a w 2005 roku w Wielkiej Brytanii, w bazie bombowców RAF-u w 
Middleton St. George, gdzie służył, wzniesiono statuę bohaterskiego 
pilota, wyrzeźbioną przez Keitha Maddisona.
Rok później w Ottawie w pobliżu monumentalnego pomnika ofiar 
wszystkich wojen, w których brali udział kanadyjscy żołnierze, odsłonięto 
popiersie Mynarskiego, które jest częścią miejsca pamięci czternastu osób 
uhonorowanych za ich osobisty i wybitny wkład w historię wojskowości 
Kanady.
Mynarski Memorial Lancaster – to z kolei jeden z dwóch na świecie 
bombowców z czasów II wojny światowej zdolnych do lotu, 
zrekonstruowany na cześć pilota z oznaczeniami jego samolotu. Lancaster 
znajduje się w Canadian Warplane Heritage Museum w Hamilton w 
Ontario. 
Ukoronowaniem pamięci kanadyjskiego bohatera z polskim korzeniami 
było w dniu 12 czerwca 2015 roku w parku Vimy Ridge Memorial 
w Winnipegu uroczyste odsłonięcie pomnika Andrew Charles 
Mynarskiego, który wzniesiony został według projektu kanadyjskiego 
rzeźbiarza Charlie Johnstona, a powstał dzięki przeszło dziesięcioletniej 
pracy niestrudzonego przewodniczącego komitetu budowy, Billa Zuka.
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R o z d z i a ł 4

Polacy w tajnej 
operacji RAF



48 49

Kiedy podczas II wojny światowej rozgorzał „powietrzny bój” o Wielką 
Brytanię, alianci potrzebowali jak największej ilość samolotów, które 
produkowane były wówczas w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. 
Problem jednak był ich transport do Europy. Kiedy uznano, że 
dostarczanie nowych samolotów drogą morską przez Atlantyk jest zbyt 
kosztowne i niebezpieczne, 20 lipca 1941 roku dowództwo Royal Air 
Force (Królewskie Siły Powietrzne) opracowało tajny plan przerzucania 
drogą powietrzną samolotów z miejsca ich produkcji do jednostek 
operacyjnych linii frontu w Wielkiej Brytanii, Europie, Afryce Północnej 
i na Bliskim Wschodzie.
Pomimo wielkiego zagrożenia i ryzyka strąceń, zaraz po utworzeniu ściśle 
tajnej operacji Ocean Bridge (Most oceaniczny) czy też Atlantic Bridge 
(Most atlantycki) pierwsze samoloty wystartowały z lotniska Dorval pod 
Montrealem i przetransportowywane zostaly do RCAF Station Gander w 
Nowej Fundlandii. Stąd kierowane były na lot transatlantycki. 
Pod przywództwem garstki pilotów i nawigatorów Imperial Airways 
grupa lotników cywilnych z Wielkiej Brytanii, Kanady i Stanów 
Zjednoczonych podjęła się pilotowania pilnie potrzebnych bombowców, 
morskich samolotów patrolowych i transportów dla RAF. Ta nieformalna 
organizacja cywilna została wzmocniona przez absolwentów Planu 
Szkoleń Lotniczych Wspólnoty Brytyjskiej w Kanadzie i 25 marca 1943 
roku została przejęta przez RAF jako 45 Grupa Transportowa z siedzibą 
w Dorval. 
W sumie mieszane załogi cywilne i wojskowe Royal Air Force Ferry 
Command  (RAF FC) przerzuciły do Europy, Afryki, na Bliski Wschód... 
prawie dziesięć tysięcy samolotów do operacyjnych eskadr za oceanem. 
Osiągnięto to bez radaru, wykorzystując głównie “nawigację niebiańską” 
przez specjalnie przeszkolonych pilotów.
W tej tajnej (nawet dzisiaj w środowisku kanadyjskim nieznanej), chociaż 
bardzo niebezpiecznej operacji Atlantic Bridge wzięło udział około 100 
polskich, bardzo doświadczonych (głównie w lotach bombowców lub 
służbie cywilnej) pilotów, którzy wcześniej stanowili załogi Dywizjonów 
Bombowych stacjonujących w Anglii albo byli pilotami Polskich Linii 
Lotniczych (LOT). Do tej specjalnej operacji wybierano najlepszych z 
najlepszych. Prawie wszyscy Polacy, kierowani do Dorval, odznaczeni byli 
najwyższym krzyżem wojennym - Orderem Virtuti Militari.
Pierwsi polscy piloci, którzy uczestniczyli w tej tajnej misji RAF wypłynęli 
z Liverpoolu na pokładzie SS Princes Seven Islands z końcem października 
1941 roku. Mieli niezwykłe szczęście, bo konwój był wielokrotnie 
atakowany przez niemieckie łodzie podwodne. Po dwóch tygodniach 
dobili do Halifaxu w Kanadzie. W sześcioosobowej załodze polskich 
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pilotów znaleźli się m.in. st. sierżant pilot Antoni Stanisław Sławiec 
(1896-1973); pilot LOT. W 1941 roku odkomenderowany z RAF do 
Kanady do nowo powstałej jednostki FAF FC w Dorval Montrealu, 
który w czasie tych niebezpiecznych lotów nie tylko dosłużył się szlif 
oficerskich, ale z czasem awansował do rangi kapitana. Czterokrotnie 
odznaczony Krzyżem Walecznych.
Zmarł 10 października 1973 roku w szpitalu Ste-Anne-de-Bellevue w 
Quebecu i został pochowany na cmentarzu weteranów w Pointe Claire.
Na tym samym cmentarzu spoczywa drugi z szóstki pilotów, który 
jako jeden z pierwszych Polaków służył w RAF FC, por. pilot Jerzy 
Mitz (1905-1963); wcześniej był podoficerem zawodowym Polskiego 
Lotnictwa (pilot LOT). 
Jak była to niebezpieczna służba, niech zaświadczy fakt, że w operacji 
„Most oceaniczny”, zwanej także „Most atlantycki” życie straciło około 
pięćset członków załogi oraz sześćdziesięciu pasażerów, w tym noblista 
major Sir Frederick Banting, odkrywca insuliny, który zginął w jednej z 
pierwszych katastrof tego powietrznego promu.
Tragedie zdarzały się także podczas ćwiczeń przygotowujących pilotów 
do zamorskiej misji w Europie. 7 maja 1943 roku w ramach nocnego 
treningu wystartowało z bazy sił powietrznych w ówczesnej miejscowości 
Chatham, (obecnie Miramichi w prowincji Nowy Brunszwik) 26 
samolotów. Jedną z załóg stanowili: dwóch pilotów RCAF, sierżant 
JPE Herbert i WF Roy oraz dwóch pilotów polskich Sił Powietrznych, 
mjr Andrzej Markiewicz i por. Mieczysław Głód. Podczas tego lotu 
szara kurtyna mgły szczelnie otuliła wzniesienia w okolicach Elgin. W 
ekstremalnych warunkach pogodowych widoczność była równa zeru. Nic 
dziwnego, że aż cztery samoloty rozbiły się o pobliskie wzgórze Collier, w 
tym samolot z polskimi pilotami. W katastrofie dwóch Kanadyjczyków 
zostało ciężko rannych. Niestety, Polacy zginęli.

Mjr pilot Andrzej Markiewicz (1900–1943); był bardzo doświadczonym 
lotnikiem obserwatorem, który wspólnie z pilotem Stanisławem 
Skarżyńskim w rekordowym czasie obleciał Afrykę, tym samym po raz 
pierwszy odbywając tak długi lot samolotem polskiej konstrukcji. Rajd 
między 1 lutego a 5 maja 1931 roku odbylina polskim samolocie PZL Ł.2 
(SP-AFA). Podczas wyprawy lotnicy pokonali dystans 25 770 km. Trasa 
przelotu obejmowała m.in. Warszawę, Belgrad, Ateny, Kair, Chartum, 
Kisumu, Abercon, Elisabethville, Luebo, Léopoldville, Lagos, Abidżan, 
Bamako, Dakar, Port Etienne, Agadir, Villa Cisneros, Casablancę, 
Alicante i Paryż.
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Od lewej: mjr Andrzej 
Markiewicz i por. 
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upamiętnieni w Elgin w 
Nowym Brunszwiku.
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Z kolei por. pilot Mieczysław Głód (1916 – 1943) był młodym 
pilotem, który siedem lat po wyczynie Markiewicza przekroczył progi 
Szkoły Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie. Uczył się na obserwatora 
samolotowego. Podczas wojny przedostał się do Wielkiej Brytanii, gdzie 
został skierowany na szkolenie dla nawigatorów. W marcu 1943 r. został 
wysłany na kurs praktyczny do Kanady. Po pobycie w bazie RCAF 
Moncton trafił do szkoły obserwatorów 10 Air Observer School.    
Obaj piloci zostali pochowani na katolickim cmentarzu St. Bernard 
Roman w Moncton.
12 listopada 2017 roku w Elgin śmierć polskich lotników upamiętniono 
okolicznościową tablicą. W odsłonięciu wzięli udział attaché wojskowy 
marynarki wojennej i lotniczej płk Cezary Kiszkowiak z Ambasady RP 
w Ottawie, konsul honorowy Jan Skora, poseł Alaina Lockhart, kilku 
członków Zgromadzenia Ustawodawczego Nowego Brunszwiku oraz 
społeczności polskiej i kanadyjskiej.
Tragedia nie ominęła też polskiej załogi z 45 Grupy Transportowej RAF, 
która przeszła do historii Mantrealu jako największa katastrofa, jaka się 
wydarzyła w tym mieście podczas II wojny światowej.
25 kwietnia 1944 roku bombowiec Liberator VI (odpowiednik 
amerykańskiego B-24J), seryjny EW148, wystartował wczesnym rankiem 
na lot dostawczy do Indii. Na pokładzie było pięciu członków załogi, 
trzech polskich lotników: pilot, drugi pilot i nawigator oraz oficer RCAF 
i inżynier lotu RAF.
Tuż po godzinie 10:30 samolot zaraz po starcie zaczął mieć poważne 
problemy ze zwiększeniem prędkości i wznoszeniem do góry. Przeleciał 
nad Mount Royal i biznesową dzielnicą śródmieścia. Szybko jednak stracił 
wysokość, jedno skrzydło przecięło wieżę budynku miejskiego browaru, 
ledwo mijając klub Griffintown Boys. Pilot Kazimierz Burzyński, zdając 
sobie sprawę z nieuchronności katastrofy, w desperackiej próbie rozbicia 
tego wielkiego bombowca z 9000 litrami paliwa, skierował samolot 
na Rzekę Świętego Wawrzyńca. Niestety, zabrakło mniej niż kilometr. 
Ciężki Labrador runął na domy przy ulicach Ottawa i Shannon i 
eksplodował wzniecając gigantyczny pożar. Wybuch całkowicie zniszczył 
15 budynków. W katastrofie zginęło 10 cywili i cała załoga bombowca:
Kpt. pilot Kazimierz Burzyński (1897-1944); po ukończeniu szkoły 
pilotów w Toruniu trafił do polskiego lotnictwa wojskowego. Od 1923 
roku pracował jako pilot komunikacyjny, początkowo w Polskiej Linii 
Lotniczej „Aerolloyd” SA, w 1925 roku przemianowanej na „Aerolot”, 
a od 1928 roku, po połączeniu z „Aero”, w Polskich Liniach Lotniczych 
LOT. W roku 1936 jako pierwszy Polak osiągnął milion przelecianych 
kilometrów. We wrześniu 1939 roku uczestniczył w ewakuacji polskiego 
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lotnictwa cywilnego. Dostał się do Wielkiej Brytanii. Służył jako pilot 
transportowy, otrzymał numer służbowy RAF P-0015. Od 1941 roku 
w Royal Air Force (Atlantic Ferry – ATFERRO) przeprawiał się  przez 
Atlantyk z Kanady do Anglii, w 1944 roku w stopniu kapitana. Latał jako 
pilot transportowy. W czasie wojny przekroczył 2 miliony przelatanych 
kilometrów. Odznaczony Orderem Virtuti Militari oraz Krzyżem 
Walecznym. 
Por. pilot Andrzej Czesław Kuźniacki (1913-1944); był pierwszym 
oficerem. Odznaczony Orderem Virtuti Militari.
Por. pilot Jan Adolf Nowicki (1913-1944); był nawigatorem. 
Wcześniej służył w 304 Dywizjonie Bombowym i miał na swoim koncie 
40 bombardowań na terytorium Niemiec. Odznaczony Orderem Virtuti 
Militari.
Sierżant inżynier lotnictwa Islwyn Jones, lat 23, urodzony w Swansea w 
Walii, służył w Królewskich Siłach Powietrznych od 1942 roku i miał na 
koncie 17 dalekich lotów przez ocean.
RCAF P / O WAG James Wilson pochodzący z Trenton w stanie New 
Jersey. Miał zaledwie 21 lat i przybył do Dorval dwa dni przed katastrofą, 
wcześniej zakwalifikował się do służby transoceanicznej ze szkoły latania 
dalekiego zasięgu RAF Atlantic w North Bay w Ontario.
„Pogrzeb zmarłych tragicznie lotników miał miejsce 28 kwietnia 
1944 roku przy udziale tysięcznych tłumów tak Polaków i jak innych 
mieszkańców Montrealu – pisał Stefan Władysiuk w artykule Zapomniana 
tragedia: polscy lotnicy ofiarą katastrofy (Panorama, Nr 1, marzec 2021). 
- W oddaniu ostatniej posługi zmarłym tragicznie lotnikom wzięli 
udział burmistrz miasta Montrealu, delegacja polskiego poselstwa z 
Ottawy, polskie władze lotnicze z pułk. Stefanem Sznukiem na czele. 
Władze lotnictwa, armii i marynarki kanadyjskiej reprezentowane były 
przez wysokich szarżą oficerów a ponadto uczestniczyły setki oficerów 
kanadyjskich i brytyjskich oraz polskich lotników. Nad grobem 
pożegnalne przemówienie wygłosił płk Sznuk wskazując na zmarłych 
jako na wzór poświęcenia i miłości ojczyzny.”  
Piloci pochowani zostali na Cmentarzu Notre Dame des Neiges w 
Montrealu, w sekcji należącej do Commonwealth War Grave Comisson, w 
której spoczywają Kanadyjczycy, biorący udział w wojnach prowadzonych 
przez brytyjską wspólnotę. Sekcja ta graniczy z cmentarzem Mount 
Royal. Nagrobki polskich lotników mają wyryte tzw. gapy lotnicze 
przedstawiające orła w locie z wieńcem laurowym w dziobie, będące 
odznaką pilotów wojskowych. 
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Kilka tygodni po tej katastrofie w 45 Grupie Transportowej RAF 
ogłoszono kolejną żałobę. Polski pilot, por. obserwator Jan Wróblewski 
(1920 - 1944), odznaczony Orderem Virtuti Militari, popełnił 
samobójstwo w hotelu „Ford” w Montrealu. Pilot ten podczas walk o 
Wielką Brytanię służył w138 Dywizjonie do Zadań Specjalnych RAF. 
Wchodził w skład załogi bombowca, który po wykonaniu lotu nocą z 16 
na 17 sierpnia 1943 roku ze zrzutem na teren południowej Francji nie 
wrócił do bazy. Na skutek awarii silnika załoga wylądowała przymusowo 
koło miejscowości Arx. Wszystkim siedmiu lotnikom udało się uniknąć 
niewoli i powrócić 29 października 1943 roku na Wyspy. Tradycyjnie, 
przez Hiszpanię i Gibraltar. Był to jedyny przypadek powrotu całej tak 
licznej załogi w polskim lotnictwie i jeden z bardzo nielicznych, biorąc 
pod uwagę także RAF.
Wszyscy czterej polscy piloci z 45 Grupy Transportowej RAF spoczęli 
na cmentarzu Notre Dame des Neiges w kwaterze grobów wojennych 
Wspólnoty Brytyjskiej w Montrealu.
Po zakończeniu działań wojennych w bazie w Dorval przebywało 
kilkudziesięciu polskich lotników. Jak pisze prof. Longin Pastusiak w 
książce Kraje odległe a jednak bliskie. Polska-Kanada 1945-1961, (Wyd. 
Adam Marszałek, Toruń 1994): „Pierwszą grupą wojskowych, którzy 
zwrócili się o prawo pozostania w Kanadzie, było 58 lotników (…). 
Czternastu z nich było ożenionych z Kanadyjkami. 18 września 1945 
roku zwrócili się oni o prawo stałego pobytu w Kanadzie, lecz spotkali 
się z odmową. Kilka miesięcy później w ich sprawie interweniował 
pułkownik Stefan Sznuk, były attache lotniczy Poselstwa RP w Kanadzie. 
Przekonał on dyrektora ds. Imigracji A.L. Jeolliffe, który 22 listopada 
1945 roku wyraził zgodę na pozostanie przez rok 28 polskich lotników 
pod warunkiem, że sprostają oni wymaganiom władz imigracyjnych pod 
względem zdrowotnym i finansowym”.
Prawie wszyscy zamieszkali w Montrealu. Tutaj pozakładali rodziny, 
tutaj pracowali, tutaj też w większości po śmierci zostali pochowani na 
miejskich cmentarzach. Kilkunastu tych bohaterskich polskich pilotów 
znalazło swe ostatnie miejsce spoczynku na największym kanadyjskim 
cmentarzu dla weteranów. Na Field of Honour m.in. spoczywają:
Kpt. pilot Zygmunt Barciszewski (1898-1957); pilot LOT, służył 
w brytyjskich dywizjonach sanitarnych i transportowych, był też 
oblatywaczem samolotów z fabryk i po remontach przed ich przydziałem 
do zadań bojowych. Latał w „Moście Atlantyckim”, dostarczając 
Liberatory do Indii, Szkocji, Wielkiej Brytanii, Afryki. W sumie miał 
wylatanych 10 677 godzin. 
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Płk pilot Antoni Buckiewicz (1918-1985); w czasie wojny 1918-1920 
dowodził 11 Eskadrą zwiadowczą, a w czasie II wojny światowej służył w 
RAF. Odznaczony Orderem Virtuti Militari.
Por. mechanik Henryk Chętkowski (1914-2004); służył w 138 
Dywizjonie specjalnego przeznaczenia. Latał ze zrzutami do Polski, 
Czechosłowacji, Belgii, Francji, Holandii, Norwegii i północnych Włoch 
jako mechanik pokładowy Halifaxa. W 23 operacjach specjalnych, w tym 
11 do Polski, wylatał przeszło 219 godzin. Następnie przeniesiony do 
Kanady z przydziałem do 45 Grupy Transportowej. Z Dorval dostarczał 
Liberatory do Indii, Szkocji i do Afryki. Ostatniego dostarczył do Szkocji 
7 sierpnia 1945 roku. W sumie miał wylatanych przeszło 1025 godzin, 
w tym ponad 576 w nocy.  Odznaczony Orderem Virtuti Militari i 
Krzyżem Walecznych.
Kpt. pilot Zbigniew T. Forian (1921-1986); służył w Eskadrze 1586 
i latał na Halifaxach z Włoch w operacjach specjalnych. Przeniesiony 
później do Kanady do 45 Grupy Transportowej w Dorval, skąd 
transportował samoloty do Szkocji, Afryki Północnej, Afryki Zachodniej 
i do Indii. Odznaczony Orderem Virtuti Militari.
Por. pilot Zygfryd Górski (1916-1999); radio-operator najpierw 307 
Nocnego Dywizjonu Myśliwskiego „Lwowskich Puchaczy”, a następnie 
300 Dywizjonu Bombowego Ziemi Mazowieckiej. Odznaczony Orderem 
Virtuti Militari i czterokrotnie Krzyżem Walecznych.
Mjr pilot Edward Hajdukiewicz (1913-1998); służył w 300 Dywizjonie 
Bombowym „Ziemi Mazowieckiej”. Początkowo latał jako drugi, a 
następnie pierwszy pilot. Nie miał stałej załogi. Nocą z 23 na 24 marca 
1941 r. był dowódcą jednej z czterech pierwszych polskich załóg, które 
zrzuciły bomby na stolicę Niemiec. Podczas drugiego swojego nalotu na 
Berlin nocą z 17 na 18 kwietnia jego samolot został uszkodzony przez 
artylerię przeciwlotniczą. Po ukończeniu 15 lotów bojowych przeszedł 
szkolenie w lotach podejścia do lądowania bez widoczności ziemi. 
Następnie przeniesiony do Dorval. W 45. Grupie Transportowej pozostał 
aż do końca 1946 roku. Odznaczony Orderem Virtuti Militari oraz 
czterokrotnie Krzyżem Walecznych. 
Kpt. pilot Michał Ryszard Kowalski (1918-1996); strzelec pokładowy 
w 305 Dywizjonie Bombowym Ziemi Wielkopolskiej. W 1943 roku 
przeniesiony do 45 Grupy Transportowej w Kanadzie. Odznaczony 
Orderem Virtuti Militari oraz czterokrotnie Krzyżem Walecznych.
Por. Władysław Benedykt Molik (1919-2005); służył jako strzelec 
radiotelegrafista w 300 Dywizjonie Ziemi Mazowieckiej, następnie w 
305 Dywizjonie Bombowym Ziemi Wielkopolskiej. W 1943 roku został 
przeniesiony do Kanady z przydziałem do latana w tzw. „Moście 
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Atlantyckim”. Odznaczony Orderem Virtuti Militari oraz trzykrotnie 
Krzyżem Walecznych.
Kpt. pilot Bolesław Pomian-Piątkowski (1905-1981); absolwent 
Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie, służył w RAF. W 1943 roku 
odkomenderowany do 45 Grupy Transportowej w Dorval. Pisarz, autor 
książek: Ku najjaśniejszej z gwiazd, Krzyż Południa czy Sosny i palmy. 
Odznaczony Krzyżem Walecznych.
Kpt. Jan Sokołowski (1917-1978); pilot 301 Dywizjonu Bombowego 
“Ziemi Pomorskiej”. Przeniesiony do 45 Grupy Transportowej w Dorval. 
Odznaczony Orderem Virtuti Militari. 
Kpt. Franciszek Szuba (1914-1989); w Wielkiej Brytanii przydzielony 
do 300 Dywizjonu Bombowego “Ziemi Mazowieckiej”, gdzie jako 
radiooperator latał do 13 marca 1942 roku. We wrześniu 1942 roku 
odkomenderowany do Szkoły Podchorążych w Szkocji a po jej ukończeniu 
instruktor w 18 Operational Training Unit (OTU). W lutym 1944 
roku przydzielony do 45 Grupy Transportowej w Dorval. Odznaczony 
Orderem Virtuti Militari oraz czterokrotnie Krzyżem Walecznych.
Mjr pilot Mieczysław Taras (1906-1983); służył w 300 Dywizjonie 
Bombowym Ziemi Mazowieckiej. W 1941 roku zestrzelony nad Francją, 
przedostał się do Gibraltaru i stamtąd odpłynął do Anglii, wrócił do 
dywizjonu, skąd odkomenderowany został do Dorval. Po wojnie w 
Montrealu dwukrotnie wybrany na stanowisko prezesa Kongresu 
Polonii Kanadyjskiej, Okręgu Quebec. Przez sześć kadencji był prezesem 
Stowarzyszenia Lotników Polskich w Kanadzie, Skrzydło 310 “Wilno” 
w Montrealu. Odznaczony Orderem Virtuti Militari oraz dwukrotnie 
Krzyżem Walecznych.
Kpt. Józef Marian Jan Waszak (1914-2001); w kampanii wrześniowej 
kapral pilot 217 Eskadry Bombowej, który w dniu 21 września na “Łosiu” 
wylądował w Rumunii. W Wielkiej Brytanii. otrzymał przydział do 301 
Dywizjonu Bombowego “Ziemi Pomorskiej”, gdzie w dwóch turach 
operacyjnych wykonał 42 loty bojowe. Odkomenderowany 23 lutego 
1943 roku do 138 Special Duty Squadron RAF (do zadań specjalnych), 
latał ze zrzutami do Norwegii, Polski, Francji i Belgii. Do Norwegii 
i Polski leciał dwa razy, do Francji i Belgii raz. W 6 operacjach od 7 
marca 1943 roku do 13 kwietnia 1943 roku wylatał ponad 57 godzin. 
W styczniu 1944 roku odkomenderowany do 45 Grupy Transportowej 
w Dorval. Odznaczony Orderem Virtuti Militari oraz czterokrotnie 
Krzyżem Walecznych.
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Na cmentarzu w Saint-Souveur spoczywa:
Płk pilot Franciszek Xawery Piniński (1896-1959); podczas I wojny 
światowej dowódca szwadronu 11 pułku ułanów, w 1918 obrońca 
Lwowa, jako pilot brał udział w operacjach amerykańskiej eskadry 
kościuszkowskiej. W latach 1942-1945 pracował jako inspektor 
samolotów Royal Air Force na lotnisku Dorvall. Odznaczony Orderem 
Virtuti Militari oraz trzykrotnie Krzyżem Walecznych. Zmarł w 
Montrealu, a pochowany został w polskiej sekcji na cmentarzu w Saint-
Sauveur. 

Na cmentarzu Holy Sepulchre Catholic Cemetery w Burlington w Ontario 
spoczywa:
Kpt. pilot Ludwik Małata (1918-1967); w Wielkiej Brytanii wstąpił do 
Royal Air Force Voluntary Reserve, następnie do Polskich Sił Powietrznych. 
Pilot 305 Dywizjonu Bombowego “Ziemi Wielkopolskiej”. Wykonał 
ponad 40 lotów bojowych. Był pierwszym pilotem w historii, który 
poleciał nad Niemcy z dwutonową bombą na pokładzie. W roku 1942 
przeniesiony do 18 OTU (Operational Training Unit) w Bramcote, 
jako instruktor pilotażu. W latach 1942-43 przeniesiony do Kanady 
z zadaniem szkolenie przyszłych kadr pilotów, a w 1943 do 45 Grupy 
RAF Ferry Command.  Odznaczony Orderem Virtuti Militari oraz 
czterokrotnie Krzyżem Walecznych.

Tajną operację Royal Air Force Ferry Command (RAF FC), póżniej 45 
Grupy Transportowej RCAF Ocean Bridge, w której wzięło udział około 
100 polskich pilotów, upamiętniono w Kanadzie granitowym obeliskiem 
na terenie muzeum National Air Force Museum of Canada (Narodowe 
Muzeum Sił Powietrznych Kanady) w Trenton w Ontario. Na szczycie 
pomnika znajdują się rysunki samolotów, które były transportowane z 
Dorval: bombowiec Lancaster, transportowiec Dakota i transportowiec/
bombowiec Hudson.
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5 marca 1940 roku Biuro Polityczne Komitetu Centralnego 
Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego podjęło uchwałę o 
rozstrzelaniu polskich jeńców wojennych przebywających w sowieckich 
obozach w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz polskich 
więźniów przetrzymywanych przez NKWD na obszarze przedwojennych 
wschodnich województw Rzeczypospolitej. W wyniku tej decyzji 
zgładzono, przeważnie strzałem w tył głowy, co najmniej 21 768 
obywateli Polski, w tym ponad 10 tys. oficerów Wojska Polskiego i Policji 
Państwowej.
Trzydzieści sześć lat po tej zbrodni wojennej na XXIII Walnym Zjeździe 
Kongresu Polonii Kanadyjskiej, który obradował w dniach 12-16 
października 1974 roku w St. Catharines, podjęto uchwałę dotyczącą 
wzniesienia Pomnika Katyńskiego poświęconego pamięci ofiar tego 
niewyobrażalnego wprost ludobójstwa. Jednym z najbardziej prężnych 
inicjatorów budowy pomnika był Tadeusz Kazimierz Walkowski (1898 
-1983); pułkownik korpusu kontrolerów Wojska Polskiego, wcześniej 
oficer 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich we Lwowie, gdzie ukończył studia 
w Wyższej Szkole Handlu Zagranicznego. Jego brat Władysław zginął w 
Katyniu.
Płk Walkowski zmarł w Edmonton i spoczywa na cmentarzu Holy Cross.
Pomnik wykonany według projektu architekta Tadeusza Janowskiego ze 
Stanów Zjednoczonych uroczyście odsłonięto 14 września 1980 roku w 
polskiej dzielnicy w Toronto. 
Jest pierwszym na świecie monumentem katyńskim wzniesionym, 
pomimo sprzeciwu wielu ambasad w miejscu publicznym na terenie 
przekazanym przez władze miejskie. 
Pomnik Katyński dla kanadyjskiej Polonii i wzniesiony obok obelisk 
poświęcony ofiarom katastrofy smoleńskiej jest miejscem, gdzie 
obchodzone są doroczne uroczystości ku czci pomordowanych oraz 
Święta Niepodległości i rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Z kolei w prowincji Nowa Szkocja w Halifax spoczywa jedyny ocalały 
świadek zbrodni katyńskiej Stanisław Swianiewicz (1899-1997); 
profesor ekonomii, prawnik, pisarz. We wrześniu 1939 roku podczas 
próby przedostania się na Węgry dostał się do niewoli sowieckiej i znalazł 
się w obozie w Kozielsku. 29 kwietnia 1940 roku wywieziony został 
pociągiem z transportem więźniów do stacji Gniezdowo. Tu rozpoczął 
się proces wyładowywania wszystkich więźniów. W ostatnim momencie 
prof. Swianiewicz został jednak zatrzymany w pociągu i poprzez 
szpary w wagonie obserwował wywożenie współtowarzyszy w głąb lasu 
katyńskiego, gdzie dokonywano masowych mordów na polskich 
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jeńcach. Profesor ocalał przez przypadek, gdyż jeden ze współwięźniów 
ujawnił niechcący jego prawdziwe dane. Swianiewicza prosto z jadącego 
do lasu katyńskiego transportu polskich oficerów zabrano na śledztwo 
do więzienia w Smoleńsku, do wewnętrznego więzienia NKWD na 
Łubiance i do więzienia butyrskiego w Moskwie. Oskarżono go o 
szpiegostwo i skazano na osiem lat łagru. Został zwolniony w 1942 
roku po stanowczej interwencji polskiego rządu, który zorientował się, 
że Swianiewicz to pierwszy odnaleziony oficer spośród sześciu tysięcy 
osadzonych w Kozielsku. Nie mógł jednak wrócić do Polski, gdyż znał 
prawdę o Katyniu. Był profesorem amerykańskich i angielskich uczelni. 
Po wojnie pracował w Londynie, wykładał na wielu uczelniach, w tym 
Saint Mary’s University w Halifaksie. Cały czas uważał za swój obowiązek 
przypominanie o Katyniu. Gdy był już na emeryturze napisał książkę 
W cieniu Katynia. Była ona kilkakrotnie wznawiana na Zachodzie i w 
krajowych wydawnictwach podziemnych.
Zmarł w Londynie, prochy jego jednak przewieziono do Halifax, gdzie 
spoczął na cmentarzu Gate of Heaven u boku wcześniej zmarłej żony 
Olimpii.

Kiedy umilkły działa II wojny światowej i Polska znalazła się w strefie 
wpływów komunistycznej Rosji Sowieckiej, dla żołnierzy i oficerów 
Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie to zniewolenie ojczyzny było 
niezwykle bolesne. 
„Szok niedowierzania i rozpacz wstrząsnął szeregami polskiej armii. Nikt 
nie mógł po prostu uwierzyć, że dotychczasowi sojusznicy zdradzili nas 
tak haniebnie. Żołnierze i dowódcy stanęli przed dylematem powrotu 
do Polski rządzonej przez sowieckich komunistów lub pozostaniem 
na Zachodzie – pisał w swojej książce były żołnierz 2 Korpusu gen. 
Władysława Andersa, Kawaler Orderu Virtuti Militari, Bolesław 
Wiliam Makowski (1924-2012): Powojenne wiatry – wspomnienia 
polskiego weterana w Kanadzie, (Wyd. Fakty, Toronto 2008). – Część 
z nich, świadoma niedorzeczności takiej decyzji, powróciła do kraju, 
ulegając prośbom żon, matek... rodziny. Wiemy teraz, że wielu z nich 
robiąc ten krok podpisało na siebie wyrok śmierci. Ci, którzy pozostali 
po zachodniej stronie „żelaznej kurtyny” byli przewiezieni do Wielkiej 
Brytanii w celu tzw. przysposobienia do życia cywilnego.”
Autor tych słów, zanim trafił do Kanady, był deportowany przez 
sowieckie władze okupacyjne na Syberię, następnie wraz z rodzeństwem 
wywieziony do obozu pracy w Uzbekistanie. W 1942 roku wstąpił do 
2 Korpusu Polskiego, z którym przeszedł cały szlak bojowy. Podczas 
szturmu na Monte Cassino jako zwiadowca ekipy obserwacyjnej 2 baterii 

Jedyny ocalały świadek 
zbrodni katyńskiej 
Stanisław Swianiewicz, 
autor wielokrotnie 
wznawianej książki 
„W cieniu Katynia” 
upamiętniony został 
tablicą w kościele św. 
Karola Boromeusza na 
warszawskich Powązkach.

Z d r a d z e n i  p r z e z  s o j u s z n i k ó w 



70 71

10 PAC w składzie 5 Kresowej Dywizji Piechoty, brał m.in. udział w 
ataku na “Widmo”, jeden z najzacieklej bronionych przez Niemców 
grzbietów górskich. Za zasługi w kampanii adriatyckiej został odznaczony 
najpierw Krzyżem Walecznych, a 20 stycznia 1945 roku Orderem 
Virtuti Militari. W Kanadzie, po odbyciu obowiązkowej pracy na farmie 
ukończył Uniwersytet w Montrealu i uzyskał stopień magistra nauk 
społecznych. Specjalizował się m.in. w geografii. W latach 1959 - 1986 był 
kierownikiem Departamentu Geografii w szkołach średnich w prowincji 
Ontario. Jest autorem kilku książek, m.in.: The Polish People in Canada - A 
Visual History.
Zmarł w St. Catharines w Ontario i został pochowany na miejscowym 
cmentarzu Victoria Lawn.
Tam spoczywa też drugi żołnierz 5 Kresowej Dywizji Piechoty, 2 Korpusu 
Polskiego Kawaler Orderu Virtuti Militari, Bronisław Michał Baliński 
(1919-2006).     
Kiedy polskie wojsko na Zachodzie przeszło w stan likwidacji, w tym 
czasie Kanada stanęła przed bardzo poważnym problemem znalezienia 
siły roboczej na farmach w Ontario, Manitobie, Saskatchewan i Quebecu. 
Dotychczasowymi pracownikami byli niemieccy jeńcy wojenni, którzy 
zgodnie z Konwencją Genewską, zaczęli wracać do Europy. Rząd kanadyjski  
na ich miejsce postanowił więc sprowadzić kilka tysięcy polskich żołnierzy, 
którzy służyli w siłach alianckich w czasie wojny i podjęli decyzje o 
pozostaniu na Zachodzie. Na zrealizowanie tego planu bardzo nalegała 
też Wielka Brytania, na której terytorium znajdowało się wielu polskich 
obywateli, których postanowiono jak najszybciej się  pozbyć. Przy pytaniu 
o jakąkolwiek pracę niedawni polscy sojusznicy, którzy przelewali krew na 
wszystkich frontach najczęściej słyszeli: - Go home! We don’t want you here! 
(Wracajcie do domu! My was tu nie chcemy!) 
25 lipca 1946 roku pełniący obowiązki premiera Kanady L.St. Laurent 
przedstawił w Izbie Gmin propozycję przyjęcia czterech tysięcy 
zdemobilizowanych polskich żołnierzy z Włoch i Wielkiej Brytanii na 
warunkach: mają być nieżonaci, muszą wyrazić zgodę na pracę w rolnictwie, 
za którą mają otrzymać zapłatę 45 dolarów miesięcznie oraz mieszkanie 
i utrzymanie, każdy żołnierz zobowiąże się pisemnie do przepracowania 
dwóch lat na farmie.  Kto spełni wszystkie warunki kontraktu otrzyma 
prawo stałego pobytu w Kanadzie. Rozwiązanie umowy mogło nastąpić 
tylko za pisemną zgodą kanadyjskiego Ministerstwa Pracy.
Na podstawie tej decyzji pierwsza grupa żołnierzy polskich, przebywających 
we Włoszech, po uprzednim bardzo szczegółowym przeglądzie lekarskim, 
opuściła neapolitański port 1 listopada 1946 roku na statku Sea Robin z 
1691 polskimi żołnierzami i dobiła do portu w Halifaks 12 listopada 
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1946 roku.  Druga grupa wyruszyła z Neapolu 12 listopada i przybyła do 
Kanady 23 listopada. Na pokładzie Sea Sniper przybyło 1185 osób. W 
trzecim rzucie, tym razem z Wielkiej Brytanii, przybyło 29 czerwca 1947 
roku na statku Acquitania 1651 polskich weteranów.
W sumie 4 527 osób. 
W pierwszym rejsie do Kanady uczestniczył między innymi Józef Bauer, 
który w Pamiętnikach imigrantów polskich w Kanadzie (Kanadyjsko-Polski 
Instytutu Badawczy, Toronto 1975), wspominał (pisownia oryginalna):
„Po dwutygodniowej podróży, przybyliśmy do portu w Halifax 12. 11. 
1946. Gdy zaczęliśmy schodzić ze statku co trwało bardzo wolno ktoś 
puścił pogłoskę, że policja kanadyjska oraz straż celna robią rewizję, bo 
nie chcą, ażeby byli żołnierze poprzywozili do Kanady pamiątek w postaci 
broni palnej lub innych materiałów wybuchowych. Ja miałem worek i 
walizkę, którą związałem razem sznurkiem, ażeby lepiej się niesło. Po 
półgodzinnym czekaniu w ogonku, poprosiłem kolegie ażeby uważał na 
mój worek i walizkę, a sam zaś powróciłem na statek do ubikacji, Gdy 
otworzyłem dźwi, początkowo myślałem że źle trafiłem, być może że do 
zbrojowni. Granatów pełno po podłodze, rewolwerów różnego gatunku, 
Szmajsery niemieckie, Tomigany, nawet materiały wybuchowe jak u nas 
nazywali kiełbaski lub 808.(…)
Po załatwieniu innych formalności, wsadzono nas do specjalnie w tym 
celu czekającego pociągu i w nocy ruszyliśmy w daleką drogę. W pociągu 
odczytano nam przydziały to znaczy do której prowincji kto miał jechać. 
Mnie przypadła prowincja Ontario.”
Bezpośrednio po wyjściu na ląd polscy żołnierze byli rozmieszczani 
i rozwożeni po farmach: w Ontario 2013 osób, w Albercie 753, w 
Manitobie 539, w Quebecu 586, w Saskatchewan 440 i w prowincjach 
nadmorskich 251 osób. W praktyce wyglądało to tak, że często farmer 
stojąc przed szeregiem żołnierzy-tułaczy wybierał sobie pracownika, co 
niczym nie różniło się od dawno nie praktykowanego w cywilizowanym 
świecie handlu niewolnikami.
Oddajmy raz jeszcze głos polskiemu weteranowi Bolesławowi Wiliamowi 
Makowskiemu: „Porozrzucani po całej Kanadzie Polacy bardzo prędko 
zdali sobie sprawę, że zostali w ten sposób oddani na pastwę chciwych 
i często bezwzględnych farmerów. Najwięcej weteranów pracowało na 
dużych farmach mlecznych, pozostali zatrudnieni byli przy hodowli 
świń i byków. Ja sam znalazłem się na farmie mlecznej. Nasz dzień pracy 
zaczynał się o piątej, czasem czwartej rano i trwał do dziewiątej wieczorem 
z półgodzinnymi przerwami na śniadanie, obiad i godzinną kolację. 
Robotnik polski otrzymywał za pracę 40 dolarów miesięcznie, kanadyjski 
– minimum 75. Nic też dziwnego, że dochodziło do konfliktów polskich 
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pracowników z ich kanadyjskimi pracodawcami”.
Czasami na farmach dochodziło nawet do krwawych bójek, w wyniku 
których kilku Polaków i farmerów zostało poważnie poturbowanych. 
Najgorzej traktowani byli polscy żołnierze na farmach niemieckich, kiedy 
to po opuszczeniu gospodarstw przez niemieckich jeńców, na ich miejsce 
przyszli żołnierze, którzy podczas wojny walczyli z Niemcami.
Były jednak i takie sytuacje, w których Polaków traktowano jak przystało 
na zwycięzców II wojny światowej: dobrze, uczciwie, po ludzku, a czasem 
nawet bardzo serdecznie, niczym członków rodziny. 
Polonia przyjęła polskich żołnierzy z wielkim entuzjazmem. Najlepszym 
tego dowodem są relacje w tygodniku Czas ukazującym się w Winnipegu. 
W numerze 46 z 20 listopada 1946 roku na pierwszej stronie dużym 
tytułem donoszono: „Winnipeg wita manifestacyjnie żołnierzy polskich. 
Tysięczne zastępy witały ich na dworcu”. 
Dalej reporter relacjonował:
„Dzień 15-go listopada b.r. pozostanie na długo w pamięci całej Polonii 
w Winnipegu. Już na długo przed zapowiadanym na godz. 12:30 w 
południe przyjazdem polskich żołnierzy – olbrzymie tłumy polskiej 
ludności z Winnipegu i okolicy zaczęły się gromadzić przed dworcem 
kolejowym C.P.R. Wkrótce cały plac przed dworcem kolejowym 
oraz hala dolna i górna samego dworca zostały wypełnione tłumami 
publiczności liczącej około 1.500 osób. (…) Po uroczystym i niezwykle 
serdecznym powitaniu żołnierze nasi w liczbie 350 odjechali do Ford 
Osborne, gdzie o godz. 3 po południu nastąpiło ponowne Ich powitanie 
w wielkiej hali rekreacyjnej. Wieczorem odbyło się wielkie przyjęcie dla 
polskich żołnierzy, zorganizowane przez Towarzystwo Św. Jana Kantego, 
Stowarzyszenie „Sokół” oraz Stowarzyszenie Polskich Obrońców 
Ojczyzny. (…)
W sobotę 16-go listopada b.r. żołnierze polscy zostali zaproszeni na 
Bankiet urządzony przez Klub Polskich Kobiet Pracujących.
W niedzielę 17 listopada b.r. o godz.9 rano odbyły się w obu polskich 
Rzym.-Kat. Kościołach Uroczyste Nabożeństwa (…) Resztę niedzieli 
spędzili nasi żołnierze po domach polskich, przyjmowani i goszczeni 
serdecznie przez poszczególne rodziny.”
Jednym z byłych żołnierzy, który przybył wtedy do Winnipegu, był 
urodzony na Wołyniu, prześladowany najpierw przez Ukraińców, a 
później więziony przez Sowietów i wywieziony na Syberię, Henryk 
Kozubski (1922-2014). W swym rękopisie notował: „O Winnipegu 
wiedziałem tyle, że jest gdzieś w środku Kanady (…) Przyjechaliśmy 
na stację CPR. Pierwszą osobą, która spotkałem, była bratowa Piotra 
Polańskiego. Gdy jej podałem swoje nazwisko, wykrzyknęła, że moi 
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rodzice byli na jej weselu. Tak więc potwierdza się powiedzenie, że świat 
jest mały.”
Następnego dnia polscy żołnierze porozjeżdżali się po okolicznych 
farmach. Zaczęli odrabiać swój dwuletni kontrakt. 
Henryk Kozubski wspominał: „Dostałem się do farmy w Petersfield, około 
50 mil na północ od Winnipegu. Farmer, Włoch, miał sześciu jeńców 
niemieckich pracujących na farmie. Myśmy ich zastąpili. Pracowałem na 
tej farmie do lutego 1947 roku. Napisałem zażalenie do wiceministra 
rolnictwa na złe warunki bytowe na farmie. Przyjechał inspektor, 
potwierdził opisane warunki i przyrzekł, że dostaniemy inny przydział. 
Gdy się mój farmer dowiedział, kto napisał zażalenie, z miejsca mnie 
zwolnił”. Z czasem zatrudnił się w firmie Vulcan Iron and Engieering, 
w której przepracował dwadzieścia osiem lat. Zawsze jednak, od kiedy 
wstąpił do Stowarzyszenia Polskich Kombatantów (SPK), pozostał 
wierny hasłu: Bóg, Honor, Ojczyzna. Nic dziwnego, że mieszkając w 
Winnipegu czynnie udzielał się w tej weterańskiej organizacji. Przez wiele 
lat społecznie pracował w SPK, w Kole 13, pełniąc przez kilka kadencji 
funkcję prezesa.
Zmarł w Winnipegu i spoczywa na polskim cmentarzu Świętego Ducha.
Wraz z Henrykiem Kozubskim w porcie Halifax wysiadł na ląd z Sea 
Robin kpt. Józef Kaczmarek (1915 -1988) ps. „Rolicz”, uczestnik 
Powstania Warszawskiego w Zgrupowaniu „Radosław”, które było 
najsilniejszym i najbardziej elitarnym zgrupowaniem Armii Krajowej. 
W jego skład wchodziły stosunkowo dobrze uzbrojone i zaprawione 
w potyczkach z Niemcami oddziały Kedywu Komendy Głównej AK, 
m.in. słynne harcerskie bataliony „Zośka” i „Parasol”. Odznaczony 
Orderem Virtuti Militari za najcięższe walki na warszawskiej Starówce. 
Po kapitulacji Warszawy dostał się do obozu jenieckiego w Bawarii. 
Wyzwolony przez Amerykanów, wstąpił we Włoszech do 2 Korpusu 
gen. Andersa i z jego żołnierzami przypłynął do Kanady. Co prawda nie 
celebrował on uroczystego przyjęcia w Winnipeg, bo wraz z 400 innymi 
byłymi żołnierzami został wysłany pociągiem do Lethbridge w Albercie. 
Po odrobieniu kontraktu zgromadził wokół siebie byłych polskich 
żołnierzy i 4 maja 1947 roku oficjalnie rozpoczął swoją działalność w 
Stowarzyszeniu Polskich Kombatantów (SPK) w Edmonton. Kpt. Józef 
Kaczmarek został wybrany jego pierwszym prezesem. W lutym 1948 
został wiceprezesem i oficjalnym przedstawicielem SPK byłych żołnierzy 
pracujących na farmach w zachodniej Kanadzie. 
Zmarł nagle w Toronto 10 marca 1988 roku, na Zjeździe Polskiej Rady 
Narodowej. Spoczywa na cmentarzu Holy Cross w Edmonton.
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Byli żołnierze 2 Korpusu gen. Władysława Andersa, którzy przybyli 
do Kanady, stanowili forpocztę wielkiej polskiej powojennej fali 
emigracji. W 1947 roku pierwsze grupy tak zwanych „dipisów”, ludzi 
określanych jako Displaced Persons (DP), tułaczy pozbawionych ojczyzny, 
przebywających w Europie na przymusowych robotach, więźniów 
obozów koncentracyjnych, jeńców wojennych, byłych uczestników 
Powstania Warszawskiego... opuściły Europę i skierowały się ku brzegom 
Kanady. W ciągu niespełna pięciu lat, do roku 1952 przybyło tam aż 165 
697 osób, w tym 36 127 Polaków. Znaczna część tego emigracyjnego 
tsunami pracowała na farmach, ale nie tylko, bo osiedliła się w miastach, 
gdzie łatwiej było o pracę. 
Pierwszą Polką z dokumentem DP, która przybyła do Kanady i 
zamieszkała w Edmonton była – według miejscowego dziennika 
Edmonton Bulletin z 21 listopada 1947 roku Eugenia Kuźmińska 
(1925-1975). Po wyzwoleniu w kwietniu 1945 roku trafiła do obozu 
Displaced Person w Niemczech. Później przebywała w różnych obozach 
dla przesiedleńców, m.in. Rosenheim, Kempten, Altenstadt, Schongau, 
Kaserne Monachium. Pewnego dnia poszła z przyjaciółmi do wróżki 
cygańskiej. Powiedziano jej, że przepłynie duży „zbiornik wodny”. Kilka 
dni później zauważyła w obozie plakat oferujący bezpłatny transport 
na osiedlenie się w Kanadzie. Eugenia skorzystała z okazji. 6 listopada 
1947 roku okrętem US Navy General MB Stewart dotarła do Halifaksu, a 
pięć dni później - do Edmonton. Zamieszkała i pracowała w szpitalu św. 
Józefa prowadzonym przez zakonnice.
Eugenia Kuźmińska (Jean Semaniuk) zmarła w Edmonton i została 
pochowana na miejscowym cmentarzu Holy Cross.
Po Powstaniu Warszawskim, tak jak tysiące uczestników tego 
patriotycznego zrywu w obozach jenieckich znaleźli się Zofia Zadora-
Paszkowska (1920-1921) oraz jej mąż Maciej Zadora-Paszkowski 
(1910-1993). Po wyzwoleniu wspólnie dołączyli do 2 Korpusu gen. 
Andersa. Nie chcieli wracać do, chociaż ukochanej, rządzonej przez 
komunistów Ojczyzny. Jako DC wyjechali najpierw do Anglii, a później 
do Argentyny. Ostatecznie osiedlili się w Kanadzie.
Zmarli w Edmonton i spoczywają na cmentarzu Northern Lights. 
Podczas pogrzebu ich trumny zostały posypane grudkami ziemi z Polski 
i Argentyny.

Polacy, będący żołnierzami sił sprzymierzonych, spoczywają dzisiaj na 
wielu kanadyjskich cmentarzach weteranów wojennych. Najwięcej 
polskich grobów jest na cmentarzu Field of Honour w Pointe Claire 

Eugenia Kuźmińska jako 
Displaced Persons (DP), 
była pierwszą Polką z 
dokumentem DP, która 
przybyła do Kanady i 
zamieszkała w Edmonton. 
Po niej e tym mieście 
osiedlili się inni, w tym 
małżeństwo Zadorów-
Paszkowskich.
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(Quebec). Na tym „Polu Chwały” znajdują się mogiły żołnierzy z kampanii 
wrześniowej, norweskiej, francuskiej i libijskiej, żołnierzy 1 Dywizji 
Pancernej, marynarzy, lotników, spadochroniarzy, cichociemnych, którzy 
skakali do Polski, żołnierzy Armii Krajowej i Brygady Świętokrzyskiej, 
uczestników Powstania Warszawskiego, kobiet-żołnierzy, łączniczek, 
szyfrantek i sanitariuszek, żołnierzy, którzy przeżyli sowieckie łagry, 
niemieckie obozy koncentracyjne i jenieckie. 
Na cmentarzu tym, spoczywają tagże oficerowie, m.in.: 
Płk Antoni Buckiewicz (1887-1954); w czasie wojny polsko-
bolszewickiej dowodził 11 Eskadrą Wywiadowczą, a później był szefem 
lotnictwa 5 Armii. W 1922 roku odznaczony Orderem Virtuti Militari. 
W czasie II wojny światowej służył jako pilot w Royal Air Force. 
Płk Michał Rybikowski  (1900-1991); as polskiego wywiadu na 
Niemcy, następnie dowódca 5 Batalionu Strzelców Karpackich II 
Korpusu. Odznaczony dwukrotnie Orderem Virtuti Militari.
Ppłk Olgiert Dunin-Borkowski (1903-1980); uczestnik trzeciego 
Powstania Śląskiego, podczas II wojny światowej jeniec wielu obozów 
niemieckich. Dukrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych.
Ppłk Janusz Kapuściński (1898-1998); oficer 1 Pułku Ułanów 
Wielkopolskich, reprezentant Polski w zawodach hippicznych. 
Odznaczony Orderem Virtuti Militari oraz czterokrotnie Krzyżem 
Walecznych.
Ppłk Jan Bernard Wola-Romanowski (1898-1956); oficer Sztabu 
Kresowej Brygady Kawalerii w Brodach, uczestnik Powstania 
Warszawskiego, dowódca oddziałów szturmowych w Śródmieściu. 
Odznaczony Orderem Virtuti Militari oraz Krzyżem Walecznych.

Bezcennym wprost źródłem informacji historycznej dotyczącej polskiej 
emigracji wojennej i powojennej jest polska kwatera na katolickim 
cmentarzu w Saint-Sauver w prowincji Quebec.
Ewa Iłowska w książce-przewodniku Polskie groby na cmentarzu w 
Saint-Sauveur-Des-Monts, Quebec, Kanada, (Polski Instytut Naukowy w 
Kanadzie, Montreal 2004) napisała: „Historia narodu zawsze znajduje 
swoje odbicie na cmentarzach, dlatego też sektor polski cmentarza w 
Saint-Sauveur, jako sepulerum patrae, stanowi cenny zabytek historii 
Polski i polskiej emigracji powojennej. Ta enklawa polskości na obcej 
ziemi zasługuje w pełni na szczególną ochronę nie tylko społeczeństwa 
lokalnego, ale przede wszystkim polskiej emigracji w prowincji Quebec 
i Kanadzie”.

Cmentarz wojenny Field 
of Honour w Pointe 
Claire w Quebecu, 
gdzie jest najwięcej w 
Kanadzie grobów polskich 
weteranów.
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Pierwszy pochówek, który zapoczątkował polski sektor na tym cmentarzu 
miał miejsce w 1954 roku, kiedy to tragicznie zmarł syn byłego konsula z 
Mantrealu Tadeusza Brzezińskiego, Adam. Z czasem na tym malowniczo 
położonym w Laurentydach cmentarzu zaczęły pojawiać się kolejne groby 
Polaków zmarłych w Montrealu i okolicach, tworząc tak zwaną „Aleję 
Polaków”. Tutaj zostało pochowanych i upamiętnionych nagrobkami, 
(do dnia wydania - „przewodnika” 83 groby), 151 osób, dodatkowo 
upamiętnionych na nagrobkach jest 20 osób, których prochy rozsiane 
są po całym świecie. W sumie miejsce spoczynku znalazło tutaj około 
200 osób polskiego pochodzenia. Wśród licznych nagrobków weteranów 
z pięknymi epitafiami, świadczącymi o wielkim patriotyźmie zmarłych, 
często wyrażających tęsknotę za utraconą ojczyzną, będocymi unikalnymi 
symbolami polskości; są groby przedstawicieli rządu Rzeczypospolitej 
Polskiej, polskich dyplomatów, ludzi kultury, naukowców oraz weteranów 
I i II wojny światowej. 
W „Alei Polaków”, spoczywają m. in.:
Płk Andrzej Liebich (1893-1958); w latach 1918-1920 brał udział w 
wojnie polsko-bolszewickiej jako adiutant gen. Żeligowskiego, w latach 
1931-36 attache wojskowy na Łotwie, w Estonii i Szwecji. W 1939 r. 
dowodził 40 pułkiem piechoty Dzieci Lwowskich we Lwowie. Podczas 
wojny piastował wysokie funkcje w Ministerstwie Obrony Narodowej w 
Londynie. Dwukrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych.
Płk Aleksander Zamoyski (1898-1961); w czasie wojny 1919-20 
był adiutantem gen.Władysława Sikorskiego, uczestnik kampanii 
wrześniowej, czynny w Armii Krajowej, więziony i torturowany przez 
gestapo. Jeniec obozów koncentracyjnych Auschwitz-Birkenau i Dachau. 
Odznaczony Orderem Virtuti Militari oraz czterokrotnie Krzyżem 
Walecznych.
Płk Mieczysław Karaszewicz (1895-1962); uczestnik wojny polsko-
bolszewickiej. W 1940 roku we Francji wstąpił do PSZ. Po bitwie 
o Dunkierkę ewakuowany do Wielkiej Brytanii, gdzie służył pod 
dowództwem brytyjskim. Odznaczony Orderem Virtuti Militari. 
Spoczywa z żoną Wacławą Elżbietą Karaszewicz (1899-1971), 
porucznikiem AK, uczestniczką Powstania Warszawskiego.
Por. Antoni Belina-Brzozowski (1914-1995); absolwent Szkoły 
Rezerwy Podchorążych Kawalerii. Powołany w 1938 r. do Pułku Ułanów 
Krechowieckich w Augustowie uczestniczył w kampanii wrześniowej. W 
latach 1939-1943 należał do Związku Walki Zbrojnej (późniejsza AK) i 
brał udział w walce podziemnej z hitlerowskim okupantem. Mianowany 
na porucznika. Aresztowany w 1943 r., ostatnie lata wojny przeżył w 
obozach koncentracyjnych w Oświęcimiu i w Mauthausen. 

„Aleja polska” na 
katolickim cmentarzu w 
Saint-Sauver w prowincji 
Quebec
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Spoczywa wraz z żoną Ireną (Renia) Beliną-Brzozowską (1921-2009); 
sanitariuszką podczas Powstania Warszawskiego.
Seweryn Buckiewicz (1910-2002); pilot w myśliwsko-rozpoznawczym 
Dywizjonie 318. Odznaczony Orderem Virtuti Militari.
Zofia Czengery (1917-1994); od 1939 roku należała do podziemnej 
organizacji „Odwet”, która z czasem weszła w skład AK. Aresztowana 
przez gestapo skazana została na karę śmierci. Po zamianie tej kary 
wywieziona do obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, gdzie 
przebywała od 1942 do 1945 r.
Ryszard Jakimowicz (1919-2010); w 1939 roku przez Rumunię, Węgry, 
Grecję dostał się do Francji, gdzie wstąpił do polskiego wojska. Następnie 
przedostał się do Anglii, gdzie służył jako pilot nawigator w RAF. W 
1945 roku ożenił się z Haliną Wodzyńską (1922-2002), ochotniczką 
działającą w Pomocniczej Lotniczej Służbie Kobiet (członkinie zwane 
były popularnie “wawkami”, od brytyjskiego pierwowzoru PLSK - 
Women’s Auxiliary Air Force). 
Magdalena Kiełczewska (1928-1988); należac do Szarych Szeregach 
brała czynny udział w wielu akcjach sabotażowych; w Powstaniu 
Warszawskim sanitariuszka i łączniczka. 
Maria Liebich ((1893-1987); należała do Związku Walki Zbrojnej, 
później do AK, uczestniczka Powstania Warszawskiego (pseudonim 
Janina Krauze) jako łączniczka i sanitariuszka, jeniec obozu w Oberlangen 
pod Magdeburgiem.

Wielu polskich weteranów spoczywa na cmentarzach w Ottawie, 
Winnipegu, Toronto, Reginie… w tzw. Veterans Burial Section, a więc 
kanadyjskich „Sekcjach Weteranów”. Przykładem jest tu cmentarz św. 
Andrzeja w Thunder Bay w Ontario, gdzie na wydzielonych czterech 
dużych kwaterach miejsce spoczynku, wśród kanadyjskich żołnierzy, 
znalazło kilkudziesięciu Polaków.
Groby polskich weteranów znajdują się też na katolickim cmentarzu Holy 
Cross w Toronto. Tutaj w dwóch sekcjach Veterans Burial Section zostało 
pochowanych kilkudziesięciu byłych żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych. 
Podobnie jak na cmentarzu Field of Honour w Pointe Claire wszystkie 
tablice nagrobne są zamontowane na równo z powierzchnią ziemi i 
zawsze w dniu 11 listopada kanadyjska flaga na znak żałoby opuszczona 
jest do połowy masztu. W tym też dniu na Placu Konfederacji w Ottawie, 
gdzie stoi wysoki pomnik National Memorial upamiętniający wszystkich 
Kanadyjczyków poległych podczas dwóch wojen światowych oraz wojny 
koreańskiej w latach 1950-53 odbywaja się główna uroczystość Armistice 

Polska sekcja w Saint-
Sauver jest bezcennym 
wprost źródłem informacji 
historycznej dotyczącej 
polskiej emigracji 
wojennej i powojennej.
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Day, czyli Święta Weteranów w Kanadzie, też Remembrance Day (Dzień 
Pamięci). Data ta zbiega się w Polsce z Dniem Odzyskania Niepodległości.

Na cmentarzu Holy Cross w Toronto spoczywają m.in.: 
Ppłk Stanisław Bolesław Mieczysław Król (1913-1987); absolwent 
VIII Promocji Szkoły Podchorążych Lotnictwa. Służył najpierw w 
21 Eskadrze Liniowej, a następnie w 26 Eskadrze Towarzyszącej. Po 
kapitulacji przedostał się do Wielkiej Brytanii. Był pilotem obserwatorem 
301 Dywizjonu Bombowego “Ziemi Pomorskiej”, 138 Dywizjonu RAF 
do zadań specjalnych. 7 listopada 1941 roku odbył lot ze zrzutem trzech 
skoczków i zaopatrzenia do kraju. W drodze powrotnej z powodu silnego 
wiatru czołowego i oblodzenia nie udało się schować podwozia a brak 
paliwa zmusił załogę do awaryjnego lądowania w Szwecji w pobliżu Ystad, 
gdzie została internowana. Zwolniony wrócił do Wielkiej Brytanii i został 
dowódcą 1586 Polskiej Eskadry do Zadań Specjalnych. Odznaczony 
Orderem Virtuti Militari.
Mjr pilot Ignacy Giedgowd (1897- 1974); wcielony do armii carskiej, 
w 1918 roku wstąpił do Wojska Polskiego. Po kursie pilotażu, który odbył 
we Francji, otrzymał przydział do 10 Eskadry Lotniczej (Wywiadowczej), 
następnie do 2 Pułku Lotniczego w Krakowie. W sierpniu 1923 roku 
zwyciężył w II Krajowym Locie Okrężnym. Przeniesiony do 1 Pułku 
Lotniczego w Warszawie, gdzie od 21 maja 1925 roku pełnił funkcję 
dowódcy eskadry treningowej. Po kampanii wrześniowej przedostał się 
do Francji i tam został dowódcą eskadry treningowej w bazie Lyon-Bron. 
Po jakimś czasie ewakuowany do Anglii, gdzie do końca wojny służył w 
RAF. Odznaczony Orderem Virtuti Militari.
Por. Longin Korwin-Pawłowski (1909-1983); uczestnik Kampanii 
Wrześniowej w 1 Dywizji Piechoty Legionów (Grupa Operacyjna 
“Wyszków”). Później żołnierz 5 Kresowej Dywizji Piechoty 2 Korpusu 
Polskiego we Włoszech. Odznaczony Orderem Virtuti Militari.
Marian Bronisław Zaleski (1904-1977); kawalerzysta, uczestnik wojny 
polsko - bolszewickiej 1920 roku. W kampanii wrześniowej podoficer 6 
Pułku Strzelców Konnych i 1 Pułku Ułanów Krechowieckich. Żołnierz II 
Korpusu Polskiego we Włoszech. Uczestnik szturmu na Monte Cassino. 
Po demobilizacji wyemigrował do Kanady i osiedlił się w Toronto. 
Odznaczony Orderem Virtuti Militari oraz dwukrotnie Krzyżem 
Walecznych.

Groby polskich weteranów 
w sekcji kanadyjskich 
weteranów na cmentarzu 
w Thunder Bay.
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Najwięcej polskich żołnierzy i oficerów swoje ostatnie miejsce spoczynku 
znalazło na katolickim cmentarzu Park Lawn w Toronto. Tutaj zostali 
pochowani m.in.:  
Płk Zdzisław M. Lubicz-Szydłowski (1900 -1973); oficer z tytułem 
naukowym „doktor filozofii w zakresie nauk fizycznych”. W 1918 roku 
uczestniczył w obronie Lwowa w trakcie wojny polsko-ukraińskiej, a 
w 1920 walczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Po wybuchu II wojny 
światowej, w okresie kampanii wrześniowej był oficerem 12 Dywizji 
Piechoty. Przedostał się na Zachód i wstąpił do Wojska Polskiego 
we Francji. Brał udział w kampanii francuskiej w stopniu majora na 
stanowisku dowódcy 1 batalionu 2 pułku grenadierów wielkopolskich. 
W 1942 roku przedostał się do Wielkiej Brytanii, zostając oficerem 
Polskich Sił Zbrojnych. W marcu 1943 w stopniu podpułkownika został 
dowódcą I batalionu 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej. W tym 
czasie z ramienia dowódcy 1 SBS objął dozór nad Spadochronową Szkołą 
Podchorążych w Szkocji. 
Jesienią 1943 roku płk Szydłowski otrzymał przydział do 1 Polskiej 
Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka. W latach 1944-45 
uczestniczył, jako dowódca batalionu, we wszystkich bitwach we Francji, 
Belgii, Holandii i w Niemczech. Jedną z najcięższych była bitwa o Axel 
w Holandii, która rozpoczęła się w sobotę, 16 września 1944 roku, a  we 
wtorek, 19 września 1944 roku zakonczyła się wyzwoleniem tego miasta. 
Po zwycięstwie Rada Axel mianowała płk. Zdzisława Szydłowskiego 
honorowym obywatelem miasta.
W dokumencie nominującym znalazły się m.in. słowa: „To honorowe 
obywatelstwo, jest symbolem trwałej wdzięczności i dozgonnej przyjaźni, 
zarządu i obywateli miasta Axel dla tych synów narodu polskiego, którzy 
nie szczędząc własnej krwi przywrócili wolność i niepodległość Holandii 
i naszego miasta”.
Jej Wysokość Królowa Juliana odznaczyła dekretem królewskim z dnia 
16 sierpnia 1949 pułkownika Szydłowskiego orderem Oranje-Nassau z 
mieczami. Na jego cześć nazwano Plac Szydłowskiego (Szydlowskiplein) 
w centrum Axel, gdzie postawiono pomnik wraz z płaskorzeźbę 
przedstawiającą podobiznę pułkownika.
W Axel, na miejscowym cmentarzu spoczywa żona pułkownika Anna 
z domu Ścibor-Rylska, która w 1946 roku poniosła śmierć w wypadku 
drogowym w trakcie wyjazdu na Zachód do męża.
Odznaczony Orderem Virtuti Militari oraz sześciokrotnie Krzyżem 
Walecznych.
Zmarł w Toronto i spoczywa w jednej z najstarszych części cmentarza 
Park Lawn.

Na katolickim cmentarzu 
Holy Cross w Toronto w 
dwóch sekcjach Veterans 
Burial Section
zostało pochowanych 
kilkudziesięciu byłych 
żołnierzy Polskich Sił 
Zbrojnych

Z d r a d z e n i  p r z e z  s o j u s z n i k ó w 



90 91

Płk Bohdan Jan Ejbich (1916-2013); wybuch wojny zastaje go 
na najstarszym roczniku Szkoły Podchorążych Lotnictwa, Grupa 
Techniczna. We wrześniu 1939 roku przekracza granicę rumuńską we 
wrześniu 1939 roku i zostaje internowany w rumuńskiej Corabii nad 
Dunajem. Następnie poprzez Liban dostaje się do Marsylii i Polskich Sił 
Powietrznych we Francji, a po klęsce, już w Wielkiej Brytanii służy jako 
pilot-rezydent w bazach lotniczych RAF szkolących personel powietrzny 
w Castle Kennedy i Mona. W 1943 roku przydzielony do 304 Dywizjonu 
Bombowego „Ziemi Śląskiej” jako pilot operacyjny. Po 44 lotach 
zakończył działania bojowe w stopniu kapitana. Odkomenderowany 
na wyższe studia politechniczne ukończył inżynierię elektryczną na 
Uniwersytecie Londyńskim.
W 1952 roku wraz z żoną por. Anną z d. Ujejską (1921-2019) byłą 
oficer WAAF, córką dowódcy Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej 
Brytanii gen. Stanisława Ujejskiego emigruje do Kanady. 
Wieloletni działacz i członek wielu organizacji polonijnych, m.in. prezes 
Skrzydła 430 „Warszawa” Stowarzyszenia Lotników Polskich, prezes 
SPK, Koła 20 w Toronto, prezes KPK, Okręg Toronto, prezes Funduszu 
Wieczystego Milenium.
Autor kilkunastu książek wspomnieniowych, w większości o lotnikach 
służących w polskich dywizjonach podczas II wojny światowej w Wielkiej 
Brytanii.  
Odznaczony trzykrotnie Krzyżem Walecznych.
Ppłk Jan Dempniak (1913-1998); w roku 1935 ukończył Szkołę 
Podchorążych w stopniu podporucznika. Podczas kampanii wrześniowej 
1939 roku walczył pod Drohobyczem i Samborem. Przedostał się do 
Francji, gdzie otrzymał przydział do 3 Pułku Grenadierów Śląskich, a po 
kapitulacji Francji 22 czerwca trafił do niewoli niemieckiej w miejscowości 
St. Die. Po trzech miesiącach udaje mu się zbiec. Podróżuje przez Hiszpanię 
i Portugalię i w kwietniu 1941 roku przybywa do Wielkiej Brytanii, gdzie 
został przydzielony do “Grupy generała Ducha” udającej się do Kanady 
w celu rekrutacji ochotników do Armii Polskiej. W Kanadzie przebywa 
od lipca 1941 roku do maja 1942 roku i pełni funkcję zastępcy dowódcy 
kompanii. Po powrocie kończy kurs Wyższej Szkoły Wojennej w Szkocji 
i zostaje przydzielony do 3 Dywizji Strzelców Karpackich w Iraku w 
randze oficera informacji a następnie oficera operacyjnego dywizji, z 
którą odbywa całą kampanię włoską. Po demobilizacji emigruje w roku 
1948 do Kanady i osiedla się w Toronto. Odznaczony Orderem Virtuti 
Militari oraz czterokrotnie Krzyżem Walecznych.

Płk Zdzisław Mateusz 
Lubicz-Szydłowski, oficer 
1 Dywizji Pancernej 
gen. Stanisława Maczka, 
spoczywający na 
cmentarzu Park Lawn w 
Toronto w holenderskim 
mieście Axel upmiętniony 
został pomnikiem z tablicą 
z jego podobizną.
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Ppłk Jan Jaźwiński (1905 -1985); uczestnik walk o niepodległość Polski 
w wojnie polsko-bolszewickiej, inżynier, saper, spadochroniarz, oficer 
Oddziału II (wywiad) Sztabu Głównego Wojska Polskiego, Polskich 
Sił Zbrojnych na Zachodzie, Sztabu Naczelnego Wodza, organizator 
lotniczych zrzutów cichociemnych oraz zaopatrzenia dla Armii Krajowej.
Podczas II wojny światowej w Wielkiej Brytanii podjął starania 
o uruchomienie łączności lotniczej z okupowaną Polską. Stał się 
pionierem i spirytus movens przerzutu lotniczego do kraju. Od stycznia 
do 1 września 1944 roku komendant Głównej Bazy Przerzutowej (Baza 
nr 11, kryptonim „Jutrzenka”) w Latiano, 20 km od Campo Casale 
nieopodal Brindisi (Włochy), skąd startowały m.in. samoloty 1586 
Eskadry Specjalnego Przeznaczenia (także 148 Dywizjonu RAF) do 
Polski. Do 31 lipca 1944 wystartowało 340 samolotów (179 polskich 
i 161 brytyjskich), wykonało zadanie 178 załóg (104 polskie i 74 
brytyjskie). Podczas Powstania Warszawskiego, w okresie od 1 do 22 
sierpnia 1944 wystartowało 146 samolotów (59 polskich, 87 brytyjskich 
i południowoafrykańskich), wykonało zadanie 69 (33 polskich i 36 
brytyjskich oraz południowoafrykańskich). Ogółem z „Jutrzenki” 
wystartowało 486 samolotów (238 polskich oraz 248 brytyjskich i 
południowoafrykańskich), wykonało zadanie 247 załóg (137 polskich 
oraz 110 brytyjskich i południowoafrykańskich), stracono 32 samoloty 
(7 polskich oraz 25 brytyjskich i południowoafrykańskich).
Po konflikcie z gen. Stanisławem Tatarem poprosił Naczelnego Wodza o 
zdymisjonowanie z funkcji komendanta bazy. Przeniesiony do 2 Korpusu 
Polskiego gen. Władysława Andersa i przydzielony do brytyjskiego 
Centrum Wyszkolenia Saperów. Odznaczony Krzyżem Walecznych.
Zmarł w Los Angeles (USA), pochowany na cmentarzu Park Lawn w 
Toronto.
Ppłk Adam Józef Misiak; (1900–1967), działacz Stronnictwa 
Narodowego, uczestnik wojny w 1920 roku. Należał do Obozu Wielkiej 
Polski (OWP), Stronnictwa Narodowego (SN), z ramienia których 
organizował komitety wyborcze do rad miejskich i parlamentu. W 
latach 1934–39 wydawał „Gazetę Leszczyńską”, a od roku 1936 także 
„Zachodni Dziennik Narodowy”. 
We wrześniu 1939 roku brał udział w bitwie nad Bzurą. Następnie 
przedostał się na Środkowy Wschód, gdzie wstąpił do formujących 
się polskich oddziałów. Walczył jako dowódca baterii w Brygadzie 
Karpackiej w Tobruku i na Pustyni Libijskiej. W 1943 roku przeniesiony 
do Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża (PCK) w Londynie. 
Po zakończeniu działań wojennych został mianowany w randze 
podpułkownika kierownikiem misji PCK na teren Niemiec Zachodnich, 

Groby polskich niezwykle 
zasłużonych polskich 
oficerów na cmentarzu 
Parl Lawn w Toronto: 
ppłk Jana Jaźwińskiego 
i ppłk Adama Józefa 
Misiaka.
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Belgii i Holandii. Po likwidacji tej placówki kierował do roku 1948 
pracami Towarzystwa Pomocy Polakom. W 1951 osiedlił się w Toronto. 
Był znanym działaczem w środowisku Polonii kanadyjskiej. Oznaczony 
Krzyżem Walecznych.
Zmarł w Toronto na atak serca. 
Ppłk Jerzy Michał Łucki (1898 – 1985); żołnierz 1. i  6. pułku 
piechoty Legionów Polskich, bobsleista, olimpijczyk z Sankt Moritz 
1928. Był wszechstronnym sportowcem. Należał do czołówki miotaczy 
Pogoń Lwów. Brązowy medalista mistrzostw Polski w pchnięciu kulą w 
latach 1923 i 1927 oraz w rzucie młotem w roku 1923. W 1937 roku 
został przeniesiony z korpusu oficerów piechoty do korpusu oficerów 
broni pancernych. W tym samym roku został organizatorem i dowódcą 
12 batalionu pancernego w Łucku. W dniach 1–3 września 1939 
roku przeprowadził mobilizację 21 batalionu czołgów lekkich i objął 
jego dowództwo. 18 września 1939 roku w Kutach na czele batalionu 
przekroczył granicę z Rumunią. 4 października 1939 roku w Târgoviște 
przekazał sprzęt i uzbrojenie batalionu. Wiosną 1945 roku objął 
dowództwo 5 pułku pancernego. Odznaczony Orderem Virtuti Militari.
Spoczywa we wspólnym grobie z bratem kpt. Jerzym Łuckim 
(1916-1995), który podczas Bitwy o Anglię służył w 305 Dywizjonie 
Bombowym jako strzelec pokładowy.
Mjr Kasprzak Marian (1913 -1998); ukończył Szkołę Podchorążych 
Artylerii. Po kampanii wrześniowej przedostał się do Francji, a po 
kapitulacji przez Hiszpanię, Portugalię i Gibraltar - do Anglii.  Przydzielony 
do 2 Pułku Artylerii Motorowej 1 Polskiej Dywizji Pancernej. W stopniu 
kapitana dowodził dywizjonem, podczas kampanii w Normandii, Belgii 
i Niemczech. W akcjach bojowych trzykrotnie ranny. W 1945 roku 
przeniesiony do 1 Pułku Artylerii Przeciwpancernej a jednocześnie 
rozkazem dowódcy dywizji mianowany wojskowym administratorem 
miasteczka Maczków w Niemczech. Po demobilizacji wyemigrował do 
Kanady i osiedlił się w Toronto. Pełnił funkcję prezesa Stowarzyszenia 
Żołnierzy 1 Polskiej Dywizji Pancernej w Kanadzie. 
Odznaczony Orderem Virtuti Militari oraz dwukrotnie Krzyżem 
Walecznych

Na cmentarzu Park Lawn w Toronto jest też rodzinny grób polskich 
oficerów, będący świadectwem niezwykłego poświęcenia i patriotyzmu 
naszych rodaków w walce o wolną i niepodległą Polskę, którym nie dane 
było wrócić po zakończeniu II wojny światowej do wolnej Ojczyzny. Tu 

Płk Bohdan Jan Ejbich 
były pilot operacyjny w 
304 Dywizjonie
Bombowym „Ziemi 
Śląskiej” spoczywa wraz 
z żoną por. Anną z d. 
Ujejską na cmentarzu 
Park Lawn w Toronto. 
Na zdjęciu archiwalnym: 
Anna i Bohdan 
Ejbichowie (w środku) z 
załogą jednego 
z bombowców. 
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we wspólnej mogile rodzinnej spoczywają: mjr Roman Józef Aleksander 
Proszek (1911 – 1985) i jego żona Zofia Hanna (1918-2010) oraz 
kpt. pilot Eligiusz Stanisław “Elek” Zaleski (1909-1978) z małżonką 
Izydorą Janiną z d. Bednarczyk (1908-1988).
Mjr Roman Aleksander Proszek (1911-1985); po dwóch latach studiów 
na wydziale matematyczno - fizycznym Uniwersytu Jagiellońskiego w 
Krakowie wstępuje do Szkoły Podchorążych Artylerii w Toruniu. Po 
jej ukończeniu zostaje przydzielony do 22 Pułku Artylerii Lekkiej w 
Przemyślu. W 1936 roku zostaje mianowany porucznikiem i kończy 
kurs taktyczno - techniczny dla oficerów broni pancernej w Modlinie, 
po którym zostaje przydzielony do 5 Batalionu Pancernego w Krakowie. 
W kampanii wrześniowej 1939 roku walczył jako dowódca plutonu 
techniczno-gospodarczego 51 Dywizjonu Pancernego. Po zakończeniu 
działań wojennych przedostał się na Węgry i dalej - do Francji, gdzie 
kampanię francuską odbył w 1 Pułku Czołgów 10 Brygady Kawalerii 
Pancernej. W czerwcu 1940 r. udał się do Wielkiej Brytanii i od lipca 
pełnił służbę w 1. Batalionie Czołgów oraz w 65. Batalionie Czołgów. 
W 1942 roku, gdy oddziały pancerne zostały zorganizowane w 1 
Dywizję Pancerną pod dowództwem gen. Stanisława Maczka, Roman 
Proszek dostał przydział do 1 Pułku Pancernego. 1 stycznia 1943 r. 
awansowany do stopnia kapitana broni pancernej. W sierpniu 1944 
roku, kiedy polska 1 Dywizja Pancerna została przerzucona do Francji, 
wkroczył na szlak bojowy z Niemcami prowadzący przez Normandię, 
Falaise, Chambois, Belgię, Holandię, aż po północne Niemcy, sprawując 
w okresie od listopada 1944 do czerwca 1947 roku funkcję pierwszego 
zastępcy dowódcy pułku. 
W 1948 roku Roman Aleksander Proszek wyemigrował do Kanady. 25 
października 1950 roku zawarł związek małżeński ze st. sierż. Zofią 
Hanną z d. Siemaszko (1918-2010), żołnierzem Armii Krajowej, 
uczestniczką Powstania Warszawskiego, która w 1945 roku została 
uwolniona z obozu jenieckiego w Oberlangen i Wilhelmshafen w 
Niemczech przez 1 Dywizję Pancerną.
Był jednym z założycieli Stowarzyszenia Żołnierzy 1 Dywizji Pancernej 
w Kanadzie, piastując aż do śmierci funkcję prezesa. Działał też w 
Stowarzyszeniu Weteranów Armii Polskiej, w Stowarzyszeniu Polskich 
Kombatantów, w Kole Koleżeńskim 1 i 2 Pułku Pancernego oraz w 
Royal Canadian Legion. Odznaczony Orderem Virtuti Militari oraz 
czterokrotnie Krzyżem Walecznych.
Zmarł nagle w 1985 roku w Cambridge (Ontario). 
Wychowana w duchu patriotycznym córka Iwona Proszek-Mooney 
kilkakrotnie odwiedzała miejsca walk ojca na szlaku 1 Dywizji Pancernej 

Kpt. Eligiusz Stanisław 
Lubicz-Zaleski był 
pilotem 301 Dywizjonu 
Bombowego
„Ziemi Pomorskiej” 
– eskadry lotnictwa 
bombowego i 
transportowego
Polskich Sił Powietrznych 
w Wielkiej Brytanii. Od 
kwietniu 1943 roku
służył w polskiej Eskadrze 
Specjalnego Przeznaczenia 
w brytyjskim
138. Dywizjonie 
RAF, a następnie w 
wyodrębnionej 1586 
Eskadrze
Specjalnego 
Przeznaczenia.
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od Arromanches do granicy Belgii, w tym cmentarz w Urville-
Langannerie, oddając hołd nie tylko ojcu i 1 Dywizji Pancernej, ale też 
kobietom z AK, które tak jak jej matka, najpierw walczyły, a później były 
więzione w niemieckich obozach. We wzruszającym wierszu Chodź ze 
mną… napisała:

Jeszcze jeden raz przejdę się drogą moich wspomnień.
Chodź ze mną ...

Jeszcze jeden raz pójdę do lasu, gdzie ptaki dziś śpiewają,
a wczoraj czołgi do bitwy dążyły.
Jeszcze jeden raz przejdę się przez polany, gdzie mnóstwo maków kwitnie,
dzięki krwi polskich żołnierzy, gdy walczyli o wolność - własną i innych. 
 
Chodź ze mną ...

Jeszcze jeden raz chcę iść tą drogą, która prowadzi od Arromanches
przez Falaise, Chambois, Mont Ormel, Bredę,
przez doliny i wzgórza - do bramy Oberlangen, do obozu Wilhelmshafen,
do AK w niewoli.
Chodź ze mną ...

Jeszcze jeden raz niech zimne wiatry ochłoną gorące iskry uczuć
gdy staniemy przed grobami naszych kolegów.
Dziś łączą nas wspomnienia tych lat - 
już tak dalekich, jednak bliskich sercu naszych.
Chodź ze mną ...

Jeszcze jeden raz chodź ze mną.
Przejdziemy się ścieżkami naszych wspomnień,
aby z poważaniem i z szacunkiem podziękować tym którzy są z nami,
a pożegnać tych którzy śpią wieczystym snem.

Chodź ze mną... jeszcze jeden raz.

Tutaj, w mogile rodzinnej, spoczywa też kpt. Eligiusz Stanisław Lubicz-
Zaleski (1909-1978) oraz jego żona Izydora Janina “Janka” z 
d. Bednarczyk (1908-1988). 
Eligiusz Zaleski, dla kolegów „Elek”, był absolwentem Szkoły 
Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie, popularnie zwanej „Szkołą Orląt”. 

Mjr Roman Aleksander 
Proszek, oficer 1 Dywizji 
Pancernej gen. Stanisława 
Maczka 
z przydziałem do 1 Pułku 
Pancernego. Przebył szlak 
bojowy, prowadzący
przez Normandię, 
Falaise, Chambois, Belgię, 
Holandię, aż po północne
Niemcy.
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Po kampanii wrześniowej 1939 roku, przez Węgry, Francję dotarł 
do Anglii, gdzie otrzymał przydział do polskiego 301 Dywizjonu 
Bombowego „Ziemi Pomorskiej” – eskadry lotnictwa bombowego i 
transportowego Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii. Od 
kwietniu 1943 roku służył w polskiej Eskadrze Specjalnego Przeznaczenia 
w brytyjskim 138. Dywizjonie RAF, a następnie w wyodrębnionej 1586 
Eskadrze Specjalnego Przeznaczenia. 
Zadaniem eskadry było przewożenie osób oraz wyposażenia wojskowego 
dla ruchu oporu w okupowanych krajach, w tym w Polsce. Nocne tajne 
misje do Polski wykonywano najpierw z Anglii nad Morzem Północnym 
i Danią, a po wzmocnieniu niemieckiej obrony przeciwlotniczej w 
Danii, nad Szwecją. Trwały one nawet do 16 godzin. Później startowano 
z lotniska Campo Cassale pod Brindisi we Włoszech. Misje polegały na 
zrzutach spadochronowych specjalnie przeszkolonych polskich oficerów, 
tak zwanych cichociemnych oraz broni, radiostacji i waluty dla Armii 
Krajowej.
W listopadzie 1944 roku po ponownym przekształceniu w 301 
Dywizjon Bombowy, Eligiusz Zaleski otrzymał awans na kapitana i 
został przeniesiony do bazy lotnictwa Laurinburg w Maxton w Północnej 
Karolinie (USA), gdzie przez kilka miesięcy szkolił amerykańskich 
pilotów na samolotach Douglas C47. 
W 1946 roku żona kapitana, Izydora Janina z synem Andrzejem z 
pomocą polskiego podziemia uciekli z Polski i przez Czechy dotarli, 
najpierw do obozu osób wysiedlonych w Linz w Austrii prowadzonego 
przez Czerwony Krzyż, a następnie do Belgii. Tu spotkali się z mężem, 
który zabrał ich do Anglii. W 1948 roku, po demobilizacji cała rodzina 
Zaleskich wyjechała do Argentyny, a w 1958 roku do Kanady. Zakupili 
ziemię w okolicach Barry’s Bay (Ontario) nad jeziorem Kamaniskeg i 
posiadłość nazwali „Wigry”.
Za udział w tajnych misjach Dywizjon 301 został uhonorowany Orderem 
Virtuti Militari, a kpt. Zaleski - trzykrotnie Krzyżem Walecznych.
W 2005 roku w miejscowości Ciechlin (okolice Warszawy) odsłonięto 
obelisk upamiętniający istniejące w tym rejonie pole zrzutowe o 
kryptonimie “Lichtarz 423”, które było celem dwóch tajnych misji 
specjalnych Dywizjonu 301: jednej z Anglii, a drugej z Włoch. W ten 
sposób mieszkańcy tej miejscowości uhonorowali załogi samolotów, 
które wzięły udział w tych niezwykle niebezpiecznych akcjach, w tym 
kpt. Zaleskiego.

Rodzinny grób Proszków 
i Zaleskich na cmentarzu 
Park Lawn w Toronto. 
Oficerowie zostali 
upamiętnieni w Polsce. 
Od lewej: Obelisk w 
miejscowości Ciechlin w 
miejscu
pola zrzutowego, które 
były celem dwóch 
tajnych misji specjalnych 
Dywizjonu 301 oraz 
pomnik w miejscowości 
Stróże ufundowany przez 
Radę Ochrony Pamięci 
Walk i Męczeństwa ku 
pamięci mjr. Romana 
Proszka i rot. Mariana 
Jureckiego.
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Na cmentarzu Park Lawn w Toronto znalazło ostatnie miejsce spoczynku 
wielu Kawalerów Orderu Virtuti Militari, m.in.:
Kpt. Aleksander Waroczewski (1908 – 1993); żołnierz 4 Baonu, 3 
Dywizji Strzelców Karpackich 2 Korpusu Polskiego gen. Władysława 
Andersa we Włoszech, znany działacz społeczny, były prezes Kongresu 
Polonii Kanadyjskiej, Okręg Toronto. Odznaczony Orderem Virtuti 
Militari.
Chor. Władysław Juszczuk (1919-2006); będąc czynnym członkiem 
Związku Strzeleckiego, w 1940 roku aresztowany i więziony przez 
Sowietów, a później wywieziony i osadzony w łagrze na Syberii. 
Następnie wstąpił do 2 Korpusu Polskiego i służył w 3 Karpackim Pułku 
Artylerii Przeciwpancernej, który wchodził w sklad 3 Dywizji Strzelców 
Karpackich. Brał udział w zdobyciu Monte Cassino i wyzwoleniu Ankony 
i Bolonii. Odznaczony Orderem Virtuti Militari. 
W stopniu chorążego Wojska Polskiego II wojnę światową zakończył 
też chor. Edward Majerski (1918 -1993); po kampanii wrześniowej 
1939 roku służy w Samodzielnej Brygadzie Strzelców Podhalańskich we 
Francji i walczy pod Narwikiem. W Anglii dostaje przydział do 1 Polskiej 
Dywizji Pancernej, z którą przechodzi cały szlak bojowy. Odznaczony 
Orderem Virtuti Militari oraz dwukrotnie Krzyżem Walecznych.
Por. Czesław Błaszyk (1921-2000); we wrześniu 1939 roku przekroczył 
granicę węgierską wraz z młodszym bratem Tadeuszem Błaszykiem 
(1925-1979) i pięcioma kolegami i dostał się do Francji, gdzie wstąpił 
do 24 Pułku Ułanów stacjonującego w Mondragon. Po upadku Francji 
pułk ewakuowano do Liverpool w Anglii a następnie do Glasgow w 
Szkocji. Wraz z 1 Brygadą Pancerną gen. Stanisława Maczka uczestniczył 
w walkach pod Falaise, Chambois i w bitwie o Mont Ormel (wzgórze 
262), znanej jako obrona “Maczugi”. Za odwagę wykazaną podczas 
walki odznaczony Orderem Virtuti Militari oraz dwukrotnie Krzyżem 
Walecznych. 

Miejsce spoczynku chor. 
Władysława Juszczuka z 
2 Korpusu na cmentarzu 
Park Lawn w Toronto 
oraz mjr. Michała 
Wolnika szef żandarmerii 
1-szej Polskiej
Dywizji Pancernej II 
wojny światowej na 
cmentarzu w Wilnie.
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Polscy żołnierze i oficerowie spoczywają też w pojedynczych grobach 
na kanadyjskich cmentarzach od Atlantyku po Pacyfik. Najczęściej na 
nagrobkach widnieje tylko imę , nazwiskio, data urodzenia i śmierci. 
Czasami z krótka informacja: Born in Poland. Niekiedy inskrypcja, która 
świadczy o udziale w walkach podczas II wojny światowej. Taki nagrobek 
znajduje się na nowym cmentarzu w Wilnie (Ontario). Płaska, mosiężna 
tablica na miejscu pochówku informuje: Michał Wolnik (1907-2001); 
Major – szef żandarmerii 1-szej Polskiej Dywizji Pancernej II wojny 
światowej.
Na pobliskim cmentarzu w Barry’s Bay spoczywa ppłk Kazimierz Józef 
Szrajer (1919- 2012) pilot Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii 
przydzielony do 301 Dywizjonu Bombowego ,,Ziemi Pomorskiej”, a po 
przekształceniu dywizjonu w 1586 Eskadrę Specjalnego Przeznaczenia do 
5 sierpnia 1944 roku wykonał 100 lotów bojowych, w tym 45 lotów ze 
zrzutami dla ruchu oporu. 16 - do Polski.  W nocy 25/26 lipca 1944 roku 
Kazimierz Szrajer wziął udział w operacji Most III, dostarczając do Polski 
kurierów i zabierając do Włoch części pocisku V2 zdobytego uprzednio 
przez AK.
Zdemobilizowany na początku 1949 roku rozpoczął pracę jako pilot 
cywilny w firmie Lancashire Aircraft Corporation, i w czasie blokady 
Berlina wykonał około 150 lotów z zaopatrzeniem dla miasta. Później, 
przez kilka lat pracował dla Centralnej Agencji Wywiadowczej (CIA) 
latając ze zrzutami dla organizacji antykomunistycznych w Europie 
Wschodniej. W Kanadzie pracował jako pilot dla firm Maritime Central 
Airways, a później w Nordair. Pierwszy w firmie pilotował Boeinga 
737 oraz jako pierwszy pilot cywilny lądował samolotem pasażerskim 
za kołem podbiegunowym. Odznaczony Orderem Virtuti Militari oraz 
czterokrotnie Krzyżem Walecznych.
Zmarł w Barry’s Bay (Ontario) i spoczywa na miejscowym cmentarzu.
Na cmentarzu Beechwood w Ottawie znajduje sie grób mjr. Stanisława 
Tarazewicza (1922-2013); ozdobiony jest wyrzeźbionym w czarnym 
granicie Krzyżem Virtuti Militari na znak, że oficer ten otrzymał kiedyś 
najwyższe polskie wojenne odznaczenie za bohaterstwo podczas walki. 
Zanim znalazł się w gronie Kawalerów tego zaszczytnego orderu, 
w 1939 roku był aresztowany przez władze litewskie i odsadzony w 
obozie internowania. Po udanej ucieczce wstąpił do AK. Niestety został 
aresztowany, tym razem przez Sowietów i zesłany do obozu pracy aż za 
Archangielskiem. Tutaj dowiedział się od rosyjskiego więźnia, że w Rosji z 
takich m.in. jak on „łagierników” tworzona jest polska armia. Pospiesznie 
opuścił obóz i wraz z czterema kolegami po wielu przygodach 

Kawaler Orderu Virtuti 
Militari mjr Stanisław 
Tarazewicz spoczywa  na 
cmentarzu Beechwood w 
Ottawie.
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i aresztowaniach zaciągnął się do Polskich Sił Zbrojnych na Wschodzie 
gen. Władysława Andersa. W Iraku ukończył szkołę podchorążych 
saperów z przydziałem do 10. Batalionu w 2. Korpusie Polskim, w którym 
przebywał do końca II wojny światowej. W historycznej bitwie o Monte 
Cassino Stanisław wykazał się wyjątkową odwagą i poświęceniem, za co 
został odznaczony Krzyżem Orderu Virtuti Militari. Po demobilizacji w  
1955 roku wraz z rodziną wyemigrował do Kanady.
W Ottawie także mieszkał, pracował i zmarł mjr pilot Jan Ząbik (1914 
-2001); wojskową karierę rozpoczął w 52 Pułku Piechoty Strzelców 
Kresowych, przeniósł się jednak do lotnictwa z przydziałem do 6 Pułku 
Lotniczego we Lwowie. W 1939 roku podczas próby przekroczenia 
granicy węgierskiej, aresztowany przez Sowietów i wywieziony na Syberię. 
W 1941 roku na mocy układu Sikorski-Majski zwolniony z zesłania. 
Przez Murmańsk dotarł do Anglii. Po ponownym przeszkoleniu otrzymał 
przydział do 305 Dywizjonu Bombowego Ziemi Wielkopolskiej. Jako 
nawigator brał udział w lotach bombowych nad Francją i Niemcami 
(był kilkakrotnie ranny), a następnie latał z transportami do Norwegii, 
Egiptu, Iranu i Indii. 
Kawaler Orderu Virtuti Militari, dwukrotnie odznaczony Krzyżem 
Walecznych.
Jego mogiła znajduje się na cmentarzu Capital Memorial Gardens w 
Ottawie.
Na wojskowym cmentarzu w Drayton Valley (Alberta) spoczywa 
płk pilot Kazimierz Benz (1899 – 1957), uczestnik walk we Flandrii i 
Szampanii 1916-1918 w szeregach 2. Pułku Gwardii. W wojnie polsko-
bolszewickiej żołnierz 1. Pułku Szwoleżerów. W okresie II Rzeczpospolitej 
organizator i dowódca kolejno: 124 Eskadry Myśliwskiej i 142 Eskadry 
Towarzyszącej. W Wielkiej Brytanii dowódca 307 Nocnego Dywizjonu 
Myśliwskiego „Lwowskich Puchaczy”. Odznaczony Orderem Virtuti 
Militari oraz czterokrotnie Krzyżem Walecznych.
W Polsce, we wsi Nieżywięć położonej w województwie kujawsko-
pomorskim, w powiecie brodnickim - tam, gdzie urodził się pułkownik, 
mieszkańcy ufundowali pomnik upamiętniający dowódcę Dywizjonu 
„Lwowskich Puchaczy”.
Płk Zygmunt Michał Ludwik Dzwonkowski (1889 -1987); inżynier, 
legionista, który przeszedł z Komendą Legionów cały szlak bojowy 
II Brygady Legionów. 8 marca 1924 roku pojedynkował się w lesie 
wawerskim z redaktorem Adolfem Nowaczyńskim, a powodem był 
artykuł zamieszczony w Myśli Narodowej, w którym znany z ciętego pióra 
i złośliwych epitetów dramatopisarz i kalamburzysta oskarżył hauptmanna 
von Dzwonkowskiego, że wysługiwał się Niemcom.  

Ppłk Kazimierz Benz 
dowódca 307 Nocnego 
Dywizjonu Myśliwskiego 
„Lwowskich Puchaczy 
został upamiętniony we 
wsi Nieżywięć w Polsce, 
tam, gdzie się urodził.
Grób mjr. Mariana 
Kasprzaka na cmentarzu 
Park Lawn w Toronto. 
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Po oddaniu niecelnych strzałów podano sobie dłonie na zgodę. 
W czasie kampanii wrześniowej 1939 roku służył jako ochotnik oficer 
artylerii. Przedostał się do Rumunii, a później na Środkowy Wschód, gdzie 
był bliskim współpracownikiem gen. Władysława Andersa. Odznaczony 
Orderem Virtuti Militari oraz dwukrotnie Krzyżem Walecznych.
W Kanadzie zamieszkał najpierw w Toronto, a później w Hamilton 
(Ontario), gdzie zmarł i został pochowany na cmentarzu Holy Sepulchre 
Cemetery w Burlington.
Z kolei z Calgary (Alberta) związał swoje powojenne lata kolejny legionista, 
mjr Józef Klink (1888-1958); od początku sierpnia 1914 walczył w 
oddziałach strzeleckich, a potem wstąpił do Legionów Polskich. Służył 
w Inspektoracie Zaciągu w Grodzisku, następnie w strukturze Polskiego 
Korpusu Posiłkowego. W 1918 roku brał udział w obronie Lwowa, w 
wojnie polsko-ukraińskiej oraz wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku. 
W okresie II Rzeczypospolitej, będąc rodowitym lwowianinem, niezwykle 
aktywnie działał społecznie, m.in.: zaangażował się w upamiętnienie 
obrony Lwowa z 1918, działał w Towarzystwie Badania Historii Obrony 
Lwowa i Województw Południowo-Wschodnich oraz w Związku 
Obrońców Lwowa. W 1938 został członkiem wydziału towarzystwa 
Straży Mogił Polskich Bohaterów we yym mieście.
Po wybuchu II wojny światowej podczas kampanii wrześniowej był 
dowódcą II batalionu Obrony Narodowej we Lwowie, dowodzonego 
przez ppłk. Alfreda Greffnera. Po nastaniu okupacji niemieckiej został 
aresztowany. Był osadzony, najpierw w więzieniu Montelupich w 
Krakowie, a później w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz. 
Kawaler Orderu Virtuti Militari.
Zmarł w Calgary i został pochowany na Burnsland Cemetery.
W Calgary osiedlił się i przez wiele lat związany z tym miastem był członek 
Stowarzyszenia Polskich Kombatantów Koła Nr 18, por. Stanisław 
Oczkowski (1917-1988); inżynier geofizyk, wychowanek Akademii 
Górniczej w Krakowie, żołnierz Kompanii Saperów Samodzielnej 
Brygady Strzelców Karpackich 2 Korpusu, obrońca Tobruku, uczestnik 
szturmu na Monte Cassino. Odznaczony Orderem Virtuti Militari. Po 
demobilizacji wyemigrował do Kanady i osiedlił się w Calgary, gdzie jako 
główny geofizyk firmy naftowej przyczynił się do rozwoju przemysłu 
naftowego w Kanadzie. 
Zmarł w Saskatoon (Saskatchewan) i jest pochowany w tym mieście na 
Woodlawn Cemetery.
W 1942 roku pilotem 300 Dywizjonu Bombowego “Ziemi Mazowieckiej” 
był ppłk pilot Adam Bolesław Kropiński (1900 –1982), który w 
wojnie polsko-bolszewickiej uczestniczył w walkach toczonych od Łotwy 

Piloci polskich 
dywizjonów bombowych: 
płk Marceli Ostrowski był 
strzelcem pokładowym 
301 Dywizjonu 
Bombowego „Ziemi 
Pomorskiej” oraz 
ppłk Adam Bolesław 
Kropiński, pilot 300 
Dywizjonu Bombowego 
“Ziemi Mazowieckiej”.
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na północy aż do Kijowa na południu, a także w Bitwie Warszawskiej. 
W 1926 roku został skierowany na kurs pilotażu w 3 Pułku Lotniczym 
w Poznaniu. Był członkiem zespołu reprezentującego Polskę na 
międzynarodowych zawodach samolotów turystycznych w Sofii w Bułgarii, 
uczestniczył w wielu międzynarodowych pokazach lotniczych. Podczas II 
wojny światowej Kropiński został przydzielony do bazy RAF Ingham, w 
charakterze pilota. Podczas służby w tej jednostce, pilotując Wellingtony 
III i IV, wykonał 22 nocne zadania bojowe. Były to bombardowania, 
w tym m.in.: Bremy, Hamburga, Düsseldorfu, Frankfurtu nad Menem, 
a także minowania wód wokół niemieckich baz morskich w Europie 
Zachodniej (loty o kryptonimie “Gardening”). Odznaczony Orderem 
Virtuti Militari oraz trzykrotnie Krzyżem Walecznych, 
Zmarł w Vancouver (Kolumbia Brytyjska) i został pochowany na 
cmentarzu Mountain View.

Ponieważ „wilka morskiego” zawsze ciągnie na wody oceanów, to 
kmdr Eugeniusz Józef Stanisław Pławski ps. Żeńka (1895 -1972) 
zamieszkał także w Vancouver nad brzegiem Pacyfiku. Absolwent Szkoły 
Lotnictwa Morskiego w Sewastopolu i szkoły podwodnego pływania – 
Ecole de Navigation Sous-Marine w Tulonie. Był więc nie tylko morskim 
oficerem pokładowym okrętów podwodnych i niszczycieli, ale i pilotem 
wojskowym. Od 1914 do 1918 r. służył w Carskiej Marynarce Wojennej 
Rosji, a następnie do 1948 w polskiej Marynarce Wojennej. Brał udział 
w I i II wojnie światowej. Podczas służby dowodził wieloma jednostkami 
pływającymi, dywizjonem okrętów podwodnych i 1. dywizjonem 
niszczycieli. Karierę zakończył na stanowisku szefa Inspektoratu 
Marynarki Wojennej. 
Zmarł w Vancouver i został pochowany na cmentarzu The Gardens of 
Gethsemani w Surrey w Kolumbii Brytyjskiej. 
16 czerwca 2004 roku prochy kmdr. Pławskiego zostały sprowadzone do 
Polski przez syna, Jerzego i z wielkimi honorami spoczęły na Cmentarzu 
Marynarki Wojennej w Gdyni-Oksywiu. 
Z kolei kmdr Tadeusz Gorazdowski (1907-1968) osiedlił się w 
Charlottetown na Wyspie Księcia Edwarda – jak to określają Kanadyjczycy 
– wyspie „ukołysanej falami Atlantyku”. Był dowódcą czterech niszczycieli 
pływających pod polską banderą w czasie II wojny światowej. 25 lipca 
1944 roku został dowódcą niszczyciela ORP „Piorun”, który wziął 
udział w trzech zwycięskich akcjach ostatniego roku wojny. Żaden z jego 
okrętów nie zatonął, a on nigdy nie stracił ani jednego członka załogi. Na 
Wyspie Księcia Edwarda podjął pracę w Canadian Coast Guard Service i 
pracował jako dowódca lodołamacza Wolfe. 

Kmdr Tadeusz 
Gorazdowski dowódca 
czterech niszczycieli 
pływających pod polską 
banderą w czasie II 
wojny światowej. Wśród 
innych polskich dowódców 
wyróżniał się tym, że 
żaden z jego okrętów nie 
zatonął, a on nigdy nie 
stracił ani jednego członka 
załogi.

Na zdjęciu archiwalnym: 
Gen. Władysław Sikorski 
podczas wizyty na 
„Piorunie” w 1941 roku 
wręcza odznaczenia 
marynarzom.
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Zmarł w Charlottetown i spoczywa na miejscowym cmentarzu People’s 
Roman Catholic Cemetery.
W 1945 roku, przez kilka miesięcy zastępcą kmdra. Gorazdowskiego 
na niszczycielu ORP „Piorun” był kmdr por. Lucjan Marian Rabenda 
(1906-1978); po ukończeniu Szkoły Podchorążych Marynarki 
Wojennej w Toruniu promowany na podporucznika marynarki, 
odbył kurs aplikacyjny na ORP “Bałtyk” i w Morskim Dywizjonie 
Lotniczym w Pucku. Po wybuchu wojny służąc w randze kapitana w 
Szkole Podchorążych Marynarki Wojennej, ewakuował się z kompanią 
kandydatów z Gdyni do Bydgoszczy, następnie do Pińska i Horodyszcza. 
Uczestnik bitwy pod Kockiem w Grupie Operacyjnej “Polesie” gen. 
Franciszka Kleeberga. Ranny odłamkiem w głowę dowodził kompanią w 
walkach pod Wolą Gułowską. 
Od 6 października 1939 roku do 1 kwietnia 1945 roku przebywał w 
niemieckiej niewoli w oflagach: X A Sandbostel-Itzehoe, X C Lubeka i 
VI B Dössel. Po oswobodzeniu przybył do Wielkiej Brytanii i rozpoczął 
służbę w Polskiej Marynarce Wojennej na ORP “Piorun”. Od 2 września 
do 10 października 1945 roku pełnił funkcję zastępcy dowódcy tego 
okrętu. Po demobilizacji wyemigrował do Kanady. Odznaczony Orderem 
Virtuti Militari.
Zmarł w Beamsville (Ontario) i spoczywa na miejscowym cmentarzu 
Osborn.
Po zakończeniu działań wojennych w Toronto zamieszkał legendarny 
kmdr Witold Zajączkowski (1892-1977); od 25 lutego 1927 do 1939 
był dowódcą Flotylli Rzecznej Marynarki Wojennej wchodzącej w skład 
Marynarki Wojennej w okresie międzywojennym. Flotylla, która miała 
też siły lotnicze operowała na tzw. morzu pińskim – w dorzeczu Prypeci z 
głównymi rzekami: Prypeć, Pina, Strumień. Od 1941 do 1942 prowadził 
rekrutację ochotników do marynarki wojennej jako szef Morskiej Misji 
Werbunkowej w Windsor w Kanadzie. Od stycznia 1944 komendant 
Komendy Morskiej „Południe”. W lutym 1965 roku Naczelny Wódz, 
generał broni Władysław Anders mianował go kontradmirałem, lecz 
komandor Zajączkowski odmówił przyjęcia tego awansu. Odznaczony 
francuskim Krzyżem Oficerskim Legii Honorowej. 
Zmarł w Toronto i spoczywa na cmentarzu Mount Pleasant.
Pilot, który mieszkając z rodziną w Brazylii, na ochotnika wstąpił do 
polskiego lotnictwa, płk Marceli Ostrowski (1920-2020) spoczywa na 
katolickim cmentarzu Assumption w Mississaudze (Ontario). Podczas 
II wojny światowej był strzelcem pokładowym Wellingtonów 301. 
Dywizjonu Bombowego „Ziemi Pomorskiej”. W latach 1942-1943 
odbył 30 lotów operacyjnych bojowych z tzw. nalotem w powietrzu 

Kmdr por. Lucjan Marian 
Rabenda rozpoczął służbę 
w Polskiej Marynarce 
Wojennej, pełniąc służbę 
na ORP “Piorun” i 
od 2 września do 10 
października 1945 roku 
pełnił funkcję zastępcy 
dowódcy “Piorun”.
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ponad 200 godzin. Po ukończeniu Szkoły Podchorążych Piechoty i 
Kawalerii Zmotoryzowanej awansowany we wrześniu 1943 roku na 
podporucznika lotnictwa, a później – porucznika. Po awansie oficerskim, 
został mianowany w Bomber Pool adiutantem majora Komara. Od 
stycznia 1945 roku zaczął szkolenie na dwusilnikowym bombowcu 
Oxford, uzyskując dyplom pilota. 
Po demobilizacji w 1947 roku powrócił do Brazylii, następnie w 1955 
roku osiedlił się na stałe w Kanadzie. Aktywny działacz Stowarzyszenia 
Lotników Polskich w Toronto, wieloletni Przewodniczący Rady Naczelnej 
i Członek Honorowy Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kanadzie.
Uhonorowany Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari i trzykrotnie 
Krzyżem Walecznych. 
W tym samym dywizjonie służył ppłk Zygmunt Popławski (1912-
2009); w roku 1933 jako ochotnik przyjęty do 5 Pułku Lotniczego 
w Lidzie. Po kampanii wrześniowej 1939 roku przez Łotwę i Szwecję 
dotarł do Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii. W 1940 
roku zostaje pilotem Fairey Battle, wchodząc w skład pierwszej obsady 
personalnej 301 Polskiego Dywizjonu Bombowego ,,Ziemi Pomorskiej” 
i włączony został do 1 Grupy Bombowej RAF. Pierwszy lot bojowy 
wykonał bombardując niemieckie barki inwazyjne stacjonujące w 
porcie Boulogne we Francji. Podczas startu do kolejnej akcji z zadaniem 
bombardowania Bremy, oderwało się śmigło jednego z silników i samolot 
się rozbił (zginęli Stanisław Pietruszka i Czesław Tęgowski a rany odnieśli 
Zygmunt Popławski, Henryk Sawlewicz, Feliks Florczak i Mieczysław 
Grzymski). Odznaczony Orderem Virtuti Militari oraz trzykrotnie 
Krzyżem Walecznych.
Zmarł w Dartmouth (Nowa Szkocja) i został pochowany na Saint Peter’s 
Church Cemetery.
Z kolei Kawaler Orderu Virtuti Militari, Czesław Reng (1913-
2008); starszy sierżant Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii, 
radiooperator pokładowy 305 Dywizjonu Bombowego “Ziemi 
Wielkopolskiej” zmarł w Lindsay (Ontario) i został pochowany na 
Minden Cemetery w Minden (Ontario). 
Pochodzacy z tego samego Dywizjonu 305 bombardier Tadeusz 
Szadkowski (1914-1979) po demobilizacji wyemigrował do Kanady i 
osiedlił się w Winona (Ontario). Odznaczony Orderem Virtuti Militari. 
Zmarł w Hamilton i spoczywa na Queen’s Lawn Cemetery w Grimsby 
(Ontario).
W Kitchener na Woodland Cemetery pochowany został Kazimierz Kusy 
(1922-2008); żołnierz 2 Korpusu Polskiego gen. Władysława Andersa, 
starszy strzelec 2 baonu 2 kompanii 3 Dywizji 

Zygmunt Popławski z 301 
Dywizjonu Bombowego 
,,Ziemi Pomorskiej”, 
który jako jedyny z 
załogi bombowca przeżył 
katastrofę i został ranny 
został awansowany 
przez gen. Władysława 
Sikorskiego na stopień 
oficerski.
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Strzelców Karpackich, uczestnik bitwy o Monte Cassino. Odznaczony 
Orderem Virtuti Militari. 

Wszyscy polscy żołnierze i oficerowie, którzy spoczywają m.in. w ziemi 
kanadyjskiej, zostali w haniebny sposób zdradzeni przez sojuszników: 
premiera Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla oraz prezydenta USA 
Franklina Delano Roosevelta. Podczas Konferencji Jałtańskiej (4 -11 
lutego 1945 roku) na spotkaniu przywódców koalicji antyhitlerowskiej 
(tzw. wielkiej trójki) z przywódcą Rosji Sowieckiej Józefem Stalinem 
zostali pozbawieni możliwości powrotu do wolnej i suwerennej Polski, o 
którą walczyli. Po śmierci żegnani byli tylko słowami:
Śpij żołnierzu w ciemnym grobie, niech się Polska przyśni Tobie.

Na wielu cmentarzach 
kanadyjskich weteranów 
znajdują się polskie groby, 
tak jak w Ottawie (górne 
zdjęcie) czy w Pointe 
Claire w Quebecu.
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R o z d z i a ł 6

Pamięć o tych, 
którzy odeszli
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Edward Sołtys i Benedykt Heydenkorn w książce Trwanie w walce. 
Kulturowa analiza Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kanadzie
(Wyd. Canadian Polish Research Institute, Toronto 1992), pisali: 
„Stowarzyszenie Polskich Kombatantów jest przedłużeniem „Samopomocy 
Wojska”, której początek istnienia sięga 25 sierpnia 1945 roku, kiedy 
to odbyło się pierwsze posiedzenie komitetu organizacyjnego. Jednakże 
formalna datą powstania „Samopomocy Wojska” jest 23 października 
1945 roku. Pierwszy Walny Zjazd odbył się w maju 1946 roku. 
Zmieniono wówczas nazwę na Stowarzyszenie Polskich Kombatantów 
(SPK) z dodatkiem „Samopomoc Wojska”, który z czasem zaniknął.”
W tym też czasie polscy żołnierze 2 Korpusu Polskiego gen. Władysława 
Andersa zgrupowani w trzech obozach: Falconara, Cesena i Porto 
Rencanati utworzyli SPK, Oddział „Syrena”. W jego ramach ci, którzy 
zostali zakwalifikowani na wyjazd do Kanady, powołali pododdział SPK 
– Kanada. W dniu 3 października 1946 roku w Falconarze wybrano 
władze tej organizacji. 
Zdemobilizowani żołnierze po podjęciu pracy, najczęściej na roli, zaczęli 
nawiązywać koleżeńskie kontakty i zakładać od Atlantyku po Pacyfik 
mniej lub bardziej liczne koła Stowarzyszenia Polskich Kombatantów. I 
tak Koło Nr 1 powstało w Thunder Bay, 2 w London, 3 w Vancouver, 4 
w Brantford… W Winnipegu, Calgary, Edmonton, Toronto…  Zawsze 
tam, gdzie byli weterani II wojny światowej, wierni przesłaniu, że SPK 
jest organizacją zrzeszającą żołnierzy polskich, którzy walczyli o wolność, 
suwerenność i niepodległość Ojczyzny w formacjach Wojska Polskiego na 
wszystkich frontach, w sojuszniczych armiach koalicji antyhitlerowskiej, 
w podziemnych organizacjach ruchu oporu oraz byłych więźniów 
hitlerowskich obozów koncentracyjnych i stalinowskich łagrów.
W Inwokacji Stowarzyszenia Polskich Kombatantów zapisali słowa 
modlitwy: 
„Boże, Święty, Mocny a Nieśmiertelny! Spójrz miłościwie na nas, 
polskich kombatantów, zebranych tu społem i spraw, byśmy wzmocnieni 
Ducha Świętego darami: Rozumu, Wiedzy i Mądrości, jedynie dobro 
naszej Ojczyzny i sprawy polskiej mieli na względzie. Zezwól o Boże, 
byśmy wszyscy, których złączyła wspólna żołnierska powinność, pełniona 
pod biało-czerwonymi znaki, służbę swoją, winną Tobie i Polsce zawsze 
pełnili tak, jak przystało na prawych Polaków, zawołaniem których 
jest: “BÓG, HONOR, OJCZYZNA!” Spraw Boże, byśmy naszym 
solidarnym wysiłkiem i ofiarną naszą pracą na społecznym polu służyli 
naszym Rodakom na obczyźnie, niosąc im bratnią pomoc i będąc dla 
nich wzorem zgody, jedności i oddania ojczystej sprawie. Tobie Boże, 
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polecając naszą polską młodzież, przyrzekamy otaczać ją skuteczną i 
serdeczną opieką, własnym ją uczyć przykładem, jak Tobie i Polsce należy 
sprawować służbę, jak miłować polską mowę, tradycje i obyczaje, i jak być 
dumnym ze sławnych poprzez tysiąclecie, narodowych naszych dziejów. 
Boże Chrobrych, Jagiełłów, Batorych i Sobieskich! Boże polskich wojów 
i rycerzy! Boże polskich powstańców! Boże polskich żołnierzy, broniących 
Warszawy i Lwowa! Żołnierzy spod Narwiku, Lagarde i Tobruku, spod 
Monte Cassino, Falaise i Arnhem! Boże marynarzy i lotników! Boże 
żołnierzy Armii Krajowej! Boże żołnierzy polskich, którym nie dane 
było walczyć i ginąć pod sztandarami z orłem w koronie! Wspomnij na 
polską krew, przelaną na tylu pobojowiskach świata i wysłuchaj naszej 
żołnierskiej modlitwy, jaką my, polscy kombatanci wznosimy teraz kornie 
do Ciebie, aby praca nasza nadal służyła Rzeczypospolitej Polskiej. A to 
niech się stanie za przyczyną i wspomożeniem Maryi, Królowej Polski, co 
Jasnej broni Częstochowy i w Ostrej świeci Bramie! Amen!”
Pisząc o miejscach pamięci polskich żołnierzy w Kanadzie, warto raz 
jeszcze zacytować słowa ze wspomnianej książki:
„Oprócz cmentarzy, żołnierze 2 Korpusu zostawili we Włoszech 
pomniki. 5 Kresowa Dywizja Piechoty, wzniosła wielki, widoczny z 
daleka, metalowy krzyż upamiętniający ofiarę złożoną przez żołnierzy tej 
Dywizji. Krzyż na Wzgórzu 575 został postawiony bardzo szybko. Jego 
poświęcenie odbyło się już 13 czerwca 1944 roku. Natomiast odsłonięcie 
pomnika 3 Dywizji Strzelców Karpackich na Wzgórzu 593, nastąpiło 
18 lipca 1945 roku (…). Na płytach znalazły się nazwiska wszystkich 
poległych w Kampanii Włoskiej żołnierzy Dywizji.
Oprócz tych dwóch dużych pomników dywizyjnych, znajdują się we 
Włoszech również tablice pamiątkowe. Jedna z nich, ufundowana przez 
SPK, znajduje się przy kościele św. Stanisława w Rzymie. Upamiętnia ona 
wszystkich poległych żołnierzy 2 Korpusu. Inna znajduje się w Piedimonte 
i upamiętnia zdobycie w dniu 25 maja 1944 roku tej miejscowości przez 
6 Pułk Pancerny Dzieci Lwowskich oraz poległych żołnierzy tego pułku.”
Wzorem poprzedników polscy żołnierze zrzeszeni w kołach SPK w 
Kanadzie zadbali i dbają o upamiętnienie towarzyszy broni czy też swoich 
koleżanek i kolegów z SPK, którzy odeszli. Tak, aby pamięć o nich nigdy 
nie zaginęła.  
11 listopada 1987 roku, na cmentarzu St. Peter’s w London (Ontario), 
gdzie spoczywają m.in.: Kawalerowie Orderu Virtuti Militari: 
Włodzimierz Traczuk (1920-2004); sierżant Polskich Sił Zbrojnych, 
żołnierz 5 Kresowej Dywizji Piechoty 2 Korpusu Polskiego we Włoszech, 
Michał Sroka (1919-1976); kapral 17 Lwowskiego Batalionu Strzelców, 
6 Lwowskiej Brygady Piechoty, 5 Kresowej Dywizji Piechoty 2 Korpusu 
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Polskiego we Włoszech, obaj członkowie Stowarzyszenia Polskich 
Kombatantów w Kanadzie, Koło Nr 2 w London wzniosło pomnik: 
Dla upamiętnienia bohaterstwa żołnierzy polskich, którzy walczyli w czasie 
II wojny światowej w kraju i za granicą. Na pomniku upamiętniono 
zmarłych członków SPK. Obok znajduje się urna z ziemią z polskich 
cmentarzy wojennych z Włoch: Monte Cassino, Bolonii i Loredo.
12 września 1993 roku dzięki SPK w Kanadzie, Kołu Nr 4, na cmentarzu 
katolickim św. Józefa w Brantford (Ontario) odsłonięto pomnik 
poświęcony żołnierzom Polskich Sił Zbrojnych walczącym „za naszą i 
waszą wolność.” Napis na pomniku brzmi: Ku pamięci bohaterskich 
żołnierzy polskich, którzy walczyli w czasie II wojny światowej w kraju i za 
granicą. Rok 1939-1945. 
Nazwy jednostek wojskowych umieszczone po obu stronach pomnika 
upamiętniają tych, którzy walczyli o niepodległą Ojczyznę, często daleko 
od jej granic. 
W Hamilton (Ontario) 15 sierpnia 1998 roku odsłonięto pomnik 
ku  czci poległych w obronie ojczyzny podczas I i II wojny światowej. 
Kamienny obelisk znajdujący się przed kościołem św. Stanisława 
Kostki (8 St. Ann Street) ufundowali polscy weterani; Placówka 163 
Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej, Placówka 315 Legionu 
Polsko-Kanadyjskiego, Koło 23 Stowarzyszenia Polskich Kombatantów 
i Stowarzyszenie Lotników Polskich.
Z kolei w Sarni (Ontario), na cmentarzu Rzymsko-Katolickim Matki 
Bożej Miłosiernej w 1999 roku dzięki SPK w Kanadzie, Koło Nr 11, 
odsłonięty został kamienny granitowy Pomnik Polskich Kombatantów z 
tablicą upamiętniającą rodaków walczących w II wojnie światowej.  
W 1992 roku SPK, Koło Nr 24 w Sudbury (Ontario) ufundowało 
przy 210 Paris Street tzw. Obelisk Weteranów dla uczczenia Rodaków 
walczących w II wojnie światowej i oddanych służbie – jak głosi tablica: 
O dobro i wolność Polski i Kanady. 
Jeden z bardziej okazałych pomników wznieśli członkowie SPK w 
Kanadzie, Koło Nr 13 w Winnipegu (Manitoba). Na cmentarzu 
katolickim Św. Ducha członkowie ufundowali obelisk, jak głosi 
inskrypcja: „Poległym kolegom na lądzie, morzu i w powietrzu w II wojnie 
światowej oraz zmarłym w drodze do Ojczyzny.”
17 września 2017 roku w Edmonton (Alberta) w 78. rocznicę sowieckiej 
agresji na Polskę na cmentarzu Holy Cross odsłonięto Pomnika Bohaterów 
Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kanadzie, ufundowanego przez 
niezwykle prężnie działające SPK w Kanadzie, Koło Nr 6 w Edmonton. 
Uroczystość na cmentarzu zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele 
instytucji politycznych, organizacji polonijnych i młodzieży, w tym 
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Andrzej Ruta, prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polskich 
Kombatantów w Kanadzie. Gospodarzem uroczystości był Henry Lang, 
prezes SPK w Kanadzie Koła Nr 6 w Edmonton. 
Z kolei w 50. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego na 
kanadyjskich Kaszubach (Ontario) wzniesiony został z inicjatywy 
instruktorów harcerskich Pomnik Szarych Szeregów.
Poświęcony 9 lipca 1995 roku symbolizuje 10 tysięcy harcerek i harcerzy 
„Szarych Szeregów” poległych w powstaniu, a także tych, którzy 
zginęli w niemieckich obozach zagłady w czasie II wojny światowej. 
Przewodniczącym Komitetu Budowy Pomnika był hm. Marek Jagła, 
a projektantami: Antoni Gardynik, Henryk Jaworski-Jerome, Roman 
Jagła.
Znajduje się on na Stadionie Milenium przy Old Barry’s Bay Road, 
naprzeciwko stanic harcerskich „Giewont” i „Karpaty”.
Oprócz pomników w Kanadzie znajduje się też wiele tablic 
upamiętniających poległych lub zmarłych na emigracji członków SPK. 
W 2007 roku Stowarzyszenie Polskich Kombatantów im. gen. 
Władysława Sikorskiego z Oshawy (Ontario) ufundowało tablicę, 
upamiętniającą poległych polskich żołnierzy, którzy na różnych frontach 
walczyli „o wolność naszą i waszą.” Została ona umieszczona z tyłu 
pomnika Kanadyjskich Weteranów i Poległych znajdującego się w 
Ogrodzie Niezapomnianych w parku Memorial przy 110 Simcoe Street 
South w Oshawie.
Z kolei SPK, Koło Nr 1 w Thunder Bay (Ontario) uwieczniło członków 
Koła, Bohaterów Bitwy pod Monte Cassino. 
W kościele św. Stanisława w Toronto (12 Denison Ave.) znajduje się 
tablica upamiętniająca bohaterów 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława 
Maczka, natomiast w kościele Matki Boskiej Królowej Polski w Wilnie 
(Ontario) byli żołnierze 12 Pułku Ułanów Podolskich ufundowali tablicę 
Towarzyszom broni poległym – zamęczonym – zamordowanym w wojnach z 
Austria – Rosją – Niemcami.  
1 września 2021 roku w Dniu Weterana Walk o Niepodległość 
RP w kościele św. Kazimierza w Toronto (156 Roncesvalles Ave.)
proboszcz Janusz Błażejak (OMI) poświęcił tablicę upamiętniającą 
polskich weteranów okresu II wojny światowej walczących o wolność i 
niepodległość Ojczyzny, którzy osiedlili się po wojnie w Kanadzie. 
W uroczystości udział wzięło kilku byłych żołnierzy mieszkających w 
Toronto, w tym Kawaler Orderu Virtuti Militari Zbigniew Gondek.
Tablica została ufundowana przez Konsulat Generalny RP w Toronto, 
przy finansowym wsparciu KGHM International. 
Warto zaznaczyć, że na kombatanckich pomnikach oraz tablicach 
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upamiętniani są wszyscy weterani SPK w Kanadzie, bez względu na ich 
przynależność do rodzaju broni. Jak w Marszu 2 Korpusu Polskiego:
Może były między nami jakieś kwasy
Ten z Narviku, tamten znów angielski lord,
A ten trzeci spod Tobruku,
A ten czwarty z Buzułuku,
(…)
Dzisiaj nie ma między nami już różnicy
Dziś złączyła nas przelana wspólnie krew,
Leży rotmistrz spod Tobruku,
Obok kapral z Buzułuku,
Leżą ramię przy ramieniu Świerk i Lew.
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Ze 127 generałów (4 w stopniu generała broni, 22 w stopniu 
generała dywizji, 97 w stopniu generała brygady, 1 wiceadmirał oraz 2 
kontradmirałów), którzy w 1945 roku znajdowali się na Zachodzie, do 
kraju zdecydowało się wrócić tylko 20. Reszta pozostała na uchodźstwie, 
przeważnie w Wielkiej Brytanii. Tylko czterech najwyższych rangą 
dowódców dostało od brytyjskich władz skromne emerytury (w tym 
gen. Władysław Anders i gen. Stanisław Kopański). Piętnastu przyznano 
jednorazowe zapomogi w wysokości 1 tys. funtów oraz pożyczki po 2 
tys. funtów, które musiały być spłacone. 
Większość generałów musiała więc szukać sobie zajęcia i najczęściej 
była to praca fizyczna. Niektórzy zdecydowali się udać za ocean. I tak 
do Kanady przybyło i osiedliło się w Montrealu, Ottawie, Toronto i 
Edmonton czternastu z nich, w tym były Wódz Naczelny gen. Kazimierz 
Sosnkowski, który w Arundel w prowincji Quebec zakupił farmę. 
Inni, wiążąc przysłowiowy koniec z końcem, woleli ciężko pracować 
fizycznie i być wolnymi niż być więzionymi, torturowanymi i później 
najprawdopodobniej rozstrzelanymi w komunistycznej Polsce.
Dwóch generałów z czasów wojny, chociaż zmarli w Kanadzie spoczywa 
poza jej granicami: 
Gen. broni Kazimierz Sosnkowski (1885-1969); polski dowódca 
wojskowy i polityk, Wódz Naczelny Polskich Sił Zbrojnych (1943–
1944). Zmarł 11 października 1969 roku w Arundel w Kanadzie. Ciało 
generała skremowano w zakładzie znajdującym się na Mont Royal w 
Montrealu. Początkowo, zgodnie z ostatnią wolą zmarłego, urnę z jego 
prochami złożono w paryskim kościele św. Stanisława – generał pragnął 
spocząć jak najbliżej Polski i powrócić do niej, gdy odzyska niepodległość. 
Nieco później szczątki Sosnkowskiego zostały przeniesione do grobowca 
Polskiego Towarzystwa Historyczno-Literackiego na cmentarzu Les 
Champeaux w Montmorency pod Paryżem. 12 listopada 1992 urnę z 
jego prochami sprowadzono do Polski i złożono w podziemiach bazyliki 
archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie.
Gen. dyw. Tadeusz Adam Kasprzycki (1891-1978); generał dywizji 
Wojska Polskiego, minister spraw wojskowych w latach 1935–1939. Po 
śmierci w Montrealu prochy generała zostały przewiezione do Londynu.
Dwóch, awansowanych współcześnie, spoczywają w Polsce:
Gen. bryg. Michał Mieczysław Wojciech Gutowski (1910-2006); 
olimpijczyk, kawalerzysta, oficer I Dywizji Pancernej gen. Stanisława 
Maczka. W 1999 roku prezydent RP Aleksander Kwaśniewski awansował 
go do stopnia generała brygady w stanie spoczynku. Do Polski wrócił 
w 2000 roku. Zmarł w Warszawie. Został pochowany na Cmentarzu 
Wojskowym na Powązkach.
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Gen. bryg. Tadeusz Władysław Sawicz (1914-2011); pilot, był 
ostatnim żyjącym polskim uczestnikiem bitwy o Anglię i ostatnim 
żyjącym żołnierzem Brygady Pościgowej, która broniła Warszawy w 
czasie kampanii wrześniowej. Postanowieniem prezydenta RP Lecha 
Kaczyńskiego z dnia 3 maja 2006 roku został awansowany do stopnia 
generała brygady. Zmarł w Toronto. Został pochowany na Cmentarzu 
Wojskowym na Powązkach w Warszawie.

W Ottawie spoczywają:
Gen. bryg. Wilhelm Orlik-Rückemann (1894 -1986); studia we 
Lwowie, na tamtejszej politechnice na wydziale budowy dróg i mostów, 
przerwała mu I wojna światowa. W sierpniu 1914 roku wstąpił do 
Legionów Polskich. W 1917 roku, po kryzysie przysięgowym, został 
wcielony do armii austro-węgierskiej. 4 listopada 1918 roku przeszedł do 
Wojska Polskiego. Podczas wojny polsko-ukraińskiej w 1919 dostał się 
do niewoli, jednak został z niej zwolniony po podpisaniu sojuszu między 
Piłsudskim a Petlurą. W czasie wojny polsko-bolszewickiej wyróżnił 
się jako zdolny dowódca. W 1932 roku objął dowództwo 9 Dywizji 
Piechoty, a sześć lat później został przeniesiony na stanowisko zastępcy 
dowódcy Korpusu Ochrony Pogranicza (KOP) na wschodzie Polski. W 
następnym roku objął dowództwo tej formacji.
Po agresji ZSRR na Polskę Rückemann, odparłszy pierwsze ataki Armii 
Czerwonej, postanowił przebijać się wraz z podległymi mu wojskami w 
stronę Warszawy i jednostek Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” 
gen. Franciszka Kleeberga. Pomimo że jego zgrupowanie liczyło wówczas 
około 9000 ludzi, posiadało jedynie dwie baterie artylerii i nieznaczne 
rezerwy amunicji i żywności, podjęli walkę z Armią Czerwoną. Nocą z 
27 na 28 września po poprowadzonym ataku na Szack miejscowość ta 
została zdobyta, a broniąca jej radziecka 52 Dywizja Strzelców poniosła 
duże straty. 1 października 1939 roku jednostki KOP zostały zaatakowane 
przez sowiecką 45 Dywizję Strzelców. Po całodziennej obronie gen. 
Rückemann wydał rozkaz o rozformowaniu jednostki. Sam, aby nie 
dostać się do niewoli, przedarł się na Litwę i dalej - do Szwecji. Stamtąd, 
dzięki pomocy polskiego konsulatu, dotarł do Wielkiej Brytanii. Do 
końca wojny Orlik-Rückemann pełnił różne funkcje sztabowe, w tym 
w latach 1945–1947 w Generalnym Inspektoracie Polskiego Korpusu 
Przysposobienia i Rozmieszczenia w Wielkiej Brytanii.
Po wojnie gen. Wilhelm Orlik-Rückemann zamieszkał w Londynie, a w 
1972 roku przeniósł się do rodziny do Kanady. 
Odznaczony m.in. Orderem Virtuti Militari oraz czterokrotnie Krzyżem 
Walecznych.

Gen. bryg. Wilhelm 
Orlik-Rückemann.
Odznaczony m.in. 
Orderem Virtuti Militari 
oraz czterokrotnie 
Krzyżem
Walecznych. 
Zmarł w Ottawie i został 
pochowany na cmentarzu 
Notre-Dame.
W dniu 19 września 
2017 roku w Lubaniu 
odsłonięto kamienny 
obelisk
poświęcony pamięci 
generała.
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19 września 2017 roku w Lubaniu odsłonięto kamienny obelisk 
poświęcony pamięci generała z tablicą: „W hołdzie ostatniemu dowódcy 
Korpusu Ochrony Pogranicza z okazji wręczenia sztandaru i nadania 
imienia gen. bryg. Wilhelma Orlika-Rückemanna Ośrodkowi Szkoleń 
Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu”.
Zmarł w Ottawie i został pochowany na cmentarzu Notre-Dame.

Gen. dyw. Stefan Sznuk (1896-1986); studiował na Wydziale Chemii 
Politechniki Warszawskiej. 
Podczas I wojny światowej służył w wojsku rosyjskim. 20 listopada 
1918 roku wstąpił do Wojska Polskiego i został awansowany do 
stopnia podporucznika, otrzymał przydział do tzw. 1 baonu lotniczego 
i przeszedł szkolenie na Wyższych Kursach Lotniczych dla oficerów w 
nowo utworzonej Wojkowej Szkole Lotniczej. W listopadzie 1919 roku 
został pilotem obserwatorem w 12. eskadrze wywiadowczej. Uczestnik 
wojny polsko-rosyjskiej. Od listopada 1936 roku był komendantem 
Szkoły Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie. Następnie w Centrum 
Wyszkolenia Lotnictwa nr 1 w tym mieście. W połowie czerwca 1939 
roku został wyznaczony na dowódcę Grupy Szkół Lotniczych. W 
kampanii wrześniowej dowodził lotnictwem i obrony przeciwlotniczą w 
Armii “Kraków”. Po kapitulacji przez Rumunię dostał się do Francji i 
dalej do Wielkiej Brytanii, gdzie pełnił funkcję szefa Sztabu Inspektora 
Polskich Sił Powietrznych podczas Bitwy o Anglię. W latach 1940 - 1942 
w Kanadzie był szefem Polskiej Misji Wojskowej i Lotniczej w Windsor. 
Po zlikwidowaniu Misji wrócił do Londynu, ale nie na długo, bo już 
od sierpnia 1945 roku był polskim attache wojskowym i lotniczym w 
Ottawie. Z powodu nieuznawania przez rząd nad Wisłą rządu RP jego 
stanowisko uległo likwidacji. Ponownie wrócił do Wielkiej Brytanii, a po 
demobilizacji w sierpniu 1947 roku wyemigrował już na stałe do Kanady.
W Ottawie wstąpił do kanadyjskiej służby rządowej i pracował w 
ministerstwie obrony narodowej (Department of National Defence). 
Otrzymał stopień Brigadier General (gen. brygady) w kanadyjskim 
lotnictwie wojskowym (Royal Canadian Air Force). Udzielał się w Polonii 
kanadyjskiej i utrzymywał bliskie stosunki towarzyskie z elitą rządową, w 
tym z Lester Pearson’em, premierem Kanady. 
Odznaczony m.in. Orderem Virtuti Militari, dwukrotnie Krzyżem 
Walecznych oraz najwyższym cywilnym odznaczeniem w Kanadzie 
Order of Canada.
Zmarł w Ottawie i został pochowany na cmentarzu Notre-Dame.

Gen. dyw. Stefan Sznuk.
Odznaczony m.in. 
Orderem Virtuti Militari, 
dwukrotnie Krzyżem
Walecznych oraz 
najwyższym cywilnym 
odznaczeniem w 
Kanadzie
Order of Canada.
Zmarł w Ottawie i został 
pochowany na cmentarzu 
Notre-Dame.
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Gen. dyw. pilot dr Józef Ludwik Zając (1891-1963); studiował na 
Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 
1915 roku ukończył studia doktoranckie, otrzymując stopień naukowy 
doktora filozofii. W 1914 roku wstąpił do Legionów Polskich, pełniąc 
początkowo służbę w 3 pułku piechoty jako dowódca plutonu, kompanii, 
batalionu i pułku. Odbył kampanię karpacką, besarabską i wołyńską, 
był dwukrotnie ranny. 15 marca 1918 roku przeszedł z II Brygadą gen. 
Józefa Hallera na Ukrainę, po czym pełnił funkcję dowódcy 15 pułku 
strzelców w II Korpusie Polskim. 11 maja 1918 roku w bitwie pod 
Kaniowem dostał się do niewoli niemieckiej, z której zbiegł, przedostając 
się do Francji. Po powrocie do kraju został skierowany na front toczącej 
się wojny polsko-bolszewickiej. W czasie kampanii wrześniowej był 
Naczelnym Dowódcą Lotnictwa i Obrony Przeciwlotniczej, następnie 
został dowódcą Polskich Sił Powietrznych we Francji. Po upadku Francji i 
dotarciu do Wielkiej Brytanii otrzymał nominację na zastępcę dowódcy I 
Korpusu w Szkocji. Rok później objął dowódzenie  Wojskiem Polskim na 
Środkowym Wschodzie. Następnie był zastępcą dowódcy Armii Polskiej 
na Wschodzie, a potem dowódcą I Korpusu Pancerno-Motorowego w 
Szkocji. 
Po demobilizacji w 1948 roku osiedlił się w Edynburgu w Szkocji, gdzie 
rozpoczął studia na wydziale psychologii i historii sztuki, otrzymując 
w 1951 roku po raz drugi stopień naukowy doktora filozofii z zakresu 
psychologii. W 1957 roku przeprowadził się do Kanady. 
Był wykładowcą na uniwersytetach brytyjskich, amerykańskich i 
kanadyjskich. Był uznanym znawcą sztuk plastycznych i kolekcjonerem 
dzieł sztuki, który 108 obrazów i 1765 grafik przekazał Muzeum 
Śląskiemu w Katowicach. 
Odznaczony m.in. Orderem Virtuti Militari.
Zmarł w Ottawie i został pochowany na cmentarzu Notre-Dame.

W Toronto spoczywają:
Gen. broni Stanislaw Jastrzembiec Bobrowski (1896 – 1990); urodził 
się w Okocimiu w szlacheckiej rodzinie Jastrzębców – Bobrowskich. W 
Wiedniu ukończył gimnazjum i zdał maturę, po której wcielono go do 
wojska austriackiego, a dokładnie do 57 “tarnowskiego” pułku piechoty. 
Po przeszkoleniu jako kapral podchorąży objął dowodzenie plutonem 
na froncie włoskim w Tyrolu. Podczas walk w górach Krasu dostał się 
do niewoli. Tam zgłasza akces do tworzącej się Armii Polskiej, zostaje 
przydzielony do Servicio di Avvicinamento czy służby wywiadowczej. 
Potem dostaje się do armii Hallera we Francji. Z nią w kwietniu 1919 
roku wrócił do Polski i od razu trafił na front wschodni. Brał udział w 

Gen. dyw. pilot dr Józef 
Ludwik Zając.
Odznaczony m.in. 
Orderem Virtuti Militari.
Zmarł w Ottawie i został 
pochowany na cmentarzu 
Notre-Dame.
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ofensywie na Kijów. Tam za męstwo został odznaczony Orderem Virtuti 
Militari. W 1923 roku rozpoczął pracę w II oddziale Sztabu Generalnego, 
czyli wywiadzie w Warszawie. Po przeszkoleniu został szefem wywiadu 
na zachód potem zastępcą szefa kontrwywiadu całej Armii, a podczas 
zamachu majowego awansował na szefa “dwójki”.
Podczas kampanii wrześniowej w składzie 27 dywizji brał udział w bitwie 
nad Bzurą, gdzie wykazał się nie tylko umiejętnościami przywódczymi, 
ale także zimną krwią i umiejętnością podejmowania błyskawicznych 
decyzji. Kiedy dostał się do niemieckiej niewoli w oflagu zorganizował 
tajne wykłady Wyższej Szkoły Wojennej dla oficerów. Po oswobodzeniu 
rozpoczął służbę jako oficer łącznikowy przy 9 armii amerykańskiej.
Po zakończeniu wojny zdecydował się na emigrację do Kanady. 
Osiedlił się w Toronto, gdzie utrzymywał się z własnego biura pisania 
podań i ... pszczelarstwa. Nadal jednak pozostał aktywny politycznie. 
Korespondował z premierem Kanady i kolejnymi prezydentami USA.
Był honorowym admirałem floty USA i kawalerem maltańskim. Czynnie 
działał w organizacjach polonijnych, w jego domu gościł między innymi 
gen. Władysław Anders. “Ojciec zawsze kochał naturę, muzykę i ludzi. 
Zawsze szanował godność ludzką. Była bardzo skromny, nie szukał dla 
siebie uznania ani zaszczytów” wspomina jego córka Krystyna.
Odznaczony m.in. dwukrotnie Orderem Virtuti Militari (krzyż złoty i 
srebrny) oraz Orderem Orła Białego i Orderem Odrodzenia Polski.
Zmarł w 1990 roku w Toronto i został pochowany na cmentarzu Holy 
Cross.

Gen. bryg. Jerzy Grobicki (1891 - 1972); oficer kawalerii cesarskiej i 
królewskiej armii, w latach 1906–1907 żołnierz Legii Cudzoziemskiej. 
W 1908 roku jako serbski partyzant w Macedonii walczył z Turkami. W 
Austrii był słuchaczem Szkoły Oficerów Kawalerii w Akademii Wojskowej 
w Wiener Neustadt. Po ukończeniu nauki został oficerem zawodowym 
kawalerii w armii austriackiej. 
Uczestnik walk o niepodległość Polski w I wojnie światowej oraz wojnie 
z bolszewikami, „zagończyk”. Po ukończeniu Kursu Doszkolenia Wyższej 
Szkoły Wojennej w Warszawie i uzyskaniu dyplomu naukowego oficera 
Sztabu Generalnego został przydzielony do Generalnego Inspektoratu 
Kawalerii w Warszawie. W kampanii wrześniowej został dowódcą 
Kresowej Brygady Kawalerii. Od 27 września 1939 roku do 25 sierpnia 
1941 roku przebywał w niewoli sowieckiej. Po uwolnieniu został przyjęty 
do Polskich Sił Zbrojnych i mianowany zastępcą dowódcy 5 Dywizji 
Piechoty. W 1942 roku został oficerem Dowództwa Wojska Polskiego na 
Środkowym Wschodzie, następnie dowódcą 6 Lwowskiej Brygady 

Gen. broni Stanislaw 
Jastrzembiec Bobrowski.
Odznaczony m.in. 
dwukrotnie Orderem 
Virtuti Militari (krzyż 
złoty i srebrny) oraz 
Orderem Orła Białego.
Zmarł w Toronto i został 
pochowany na cmentarzu 
Holy Cross.

Gen. bryg. Jerzy Grobicki.
Odznaczony m.in.: 
dwukrotnie Orderem 
Virtuti Militari (krzyż 
złoty i srebrny) oraz 
czterokrotnie Krzyżem 
Walecznych.
Zmarł w Toronto i został 
pochowany w kwaterze 
weteranów na cmentarzu
Holy Cross.
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Strzelców i oficerem łącznikowy dowódcy 2 Korpusu Polskiego 
przy Korpusie Francuskim. W marcu 1945 roku przydzielony do 
Dowództwa Jednostek Wojskowych na Środkowym Wschodzie. Później 
był attaché wojskowym przy rządzie Czang Kaj-szeka. Do 1947 roku 
był komendantem obozu Quassasin w Egipcie. Następnie przebywał na 
emigracji w Kanadzie.
Odznaczony m.in.: dwukrotnie Orderem Virtuti Militari (krzyż złoty i 
srebrny) oraz czterokrotnie Krzyżem Walecznych.
Zmarł w Toronto i został pochowany w kwaterze weteranów na 
cmentarzu Holy Cross w Toronto.

Gen. dyw. Mieczysław Norwid-Neugebauer (1884 - 1954); absolwent 
Wydziału Mechaniki Politechniki Lwowskiej. W latach 1914-1917 oficer 
w Legionach Polskich, dowódca 6 pułku piechoty Legionów oraz czasowo 
III Brygady Legionów. Uczestnik I wojny światowej oraz wojny polsko-
bolszewickiej 1920 roku. Od odzyskania niepodległości w listopadzie 
1918 roku pełni służbę na różnych stanowiskach dowódczych w Wojsku 
Polskim, w tym był II zastępcą szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego 
i głównym kwatermistrzem. W grudniu 1925 roku powołany został na 
stanowisko I zastępcy szefa Administracji Armii. Był Inspektorem Armii 
we Lwowie, w Toruniu i w Warszawie. W latach 1930-32 piastował urząd 
Ministra robót Publicznych w gabinetach Walerego Sławka i Aleksandra 
Prystora. 3 września 1939 roku mianowany został szefem Polskiej Misji 
Wojskowej w Londynie. Funkcję Szefa Misji Wojskowej sprawował do 
stycznia 1940 roku. W latach 1942-1947 był Szefem Administracji 
Polskich Sił Zbrojnych. 
Odznaczony m.in. Orderem Virtuti Militari oraz dziewięciokrotnie 
Krzyżem Walecznych.
Zmarł w Toronto i został pochowany na cmentarzu Pine Hill w 
Scarborough (Ontario).

Gen. dyw. Emil Karol Przedrzymirski de Krukowicz (1886 -1957); 
studiował w Wojskowej Akademii Technicznej w Mödling. W czasie 
I wojny światowej został ranny w walkach pod Buskiem koło Lwowa. 
W latach 1915–1916 był wykładowcą, a następnie dowódcą kompanii 
szkolnej w Szkole Kadetów Artylerii w Traiskirchen pod Wiedniem. 10 
listopada 1918 roku zgłosił się do służby w Wojsku Polskim. W czasie 
wojny polsko-rosyjskiej w 1920 r. objął dowodzenie tworzącym się w 
Grudziądzu 16 pułkiem artylerii polowej. Później dowodził pułkiem na 
Froncie Północno-Wschodnim. Za walki o Horodec na Polesiu został 
odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Wojskowego Virtuti Militari, a 
w 1935 roku miasto nadało mu honorowe obywatelstwo. 

Gen. dyw. Mieczysław 
Norwid-Neugebauer.
Odznaczony m.in. 
Orderem Virtuti Militari 
oraz dziewięciokrotnie
Krzyżem Walecznych.
Zmarł w Toronto i został 
pochowany na cmentarzu 
Pine Hill w
Scarborough.

Gen. dyw. Emil Karol 
Przedrzymirski de 
Krukowicz.
Odznaczony m.in. 
Orderem Virtuti Militari.
Zmarł nagle na zawał 
serca w Toronto i został 
pochowany na
cmentarzu Holy Cross.
W dniu 23 sierpnia 2006 
roku Minister Obrony 
Narodowej nadał jego 
imię 16 Pomorskiemu 
Pułkowi Artylerii w 
Braniewie.
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Podczas inwazji niemieckiej w 1939 roku dowodzona przez niego 
Armia „Modlin” stoczyła trzydniową bitwę pod Mławą (1–3 
września 1939), stawiając czoła niemieckiej 3 Armii gen. Georga von 
Küchlera. Po krwawych walkach z reszty oddziałów Armii „Modlin” 
i Grupy Operacyjnej „Wyszków” została utworzona tzw. Armia 
gen. Przedrzymirskiego, która usiłowała się przebić do Rumunii. 
Niestety w rejonie Krasnobrodu i Tereszpola, gdy oddziały polskie 
zostały okrążone przez przeważające siły nieprzyjaciela, doszedł do 
wniosku, że ze względu na katastrofalne położenie oraz brak amunicji 
i żywności przebijanie się na południowy wschód nie ma żadnych szans 
powodzenia. Kapitulację podpisał dopiero 26 września 1939 roku w 
lesie pod Góreckiem Kościelnym, umożliwiając oddziałom zniszczenie 
sprzętu. Gen. Przedrzymirski podzielił los swych żołnierzy - został 
wzięty do niemieckiej niewoli. Po wyzwoleniu przez Amerykanów udał 
się do Nicei, gdzie pełnił funkcję reprezentanta przebywających tam 18 
generałów brygady wobec polskich władz wojskowych w Londynie. 
W 1949 roku przeniósł się z żoną do Kanady, gdzie wcześniej osiadiła 
się jego córka Małgorzata z mężem inż. Tadeuszem Świderskim. Po 
rocznym pobycie w Montrealu zamieszkał w Toronto.
Odznaczony m.in. Orderem Virtuti Militari.
Zmarł nagle na zawał serca w Toronto, został pochowany na cmentarzu 
Holy Cross.
W dniu 23 sierpnia 2006 Minister Obrony Narodowej nadał jego imię 
16. Pomorskiemu Pułkowi Artylerii w Braniewie.

Gen. bryg. Stanisław Ujejski (1891 -1981); studiował na Politechnice 
w Bernie w Szwajcarii. Podczas I wojny światowej został powołany 
do cesarsko-królewskiej Obrony Krajowej. W ewidencji wojskowej 
figurował jako „Stanislaus Ritter von Ujejski”. W kwietniu 1918 
roku został słuchaczem Szkoły Lotniczej, a później odbywał służbę 
w wojskach balonowych. 8 listopada 1918 roku wstąpił do Wojska 
Polskiego i otrzymał stopień porucznika. W 1926 brał udział w 
konferencji rozbrojeniowej w Genewie jako ekspert ds. lotnictwa. Był 
przydzielony do 2 pułku lotniczego. W Wyższej Szkole Wojennej był 
wykładowcą taktyki lotnictwa. 3 stycznia 1929 roku został przeniesiony 
do Centrum Wyszkolenia Oficerów Lotnictwa w Dęblinie na stanowisko 
komendanta, a w kwietniu 1933 roku - mianowany dowódcą 3 Grupy 
Lotniczej w Krakowie, następnie przeniesiony na stanowisko dowódcy 
1 Grupy Lotniczej w Warszawie. W 1937 roku został szefem Sztabu 
Lotniczego przy Sztabie Głównym.
Po kapitulacji przedostał się przez Rumunię do Francji, gdzie pełnił 

Gen. bryg. Stanisław 
Ujejski.
Odznaczony m.in. 
Krzyżem Oficerskim 
Orderu Odrodzenia Polski 
oraz
Orderem Komandor z 
Gwiazdą Orderu Łaźni.
Zmarł w Toronto i spoczął 
w rodzinnym grobie na 
cmentarzu Park Lawn.
W dniu 28 sierpnia 2014 
roku, podczas uroczystych 
obchodów Święta
Lotnictwa Polskiego 
z asystą honorową 
Kompanii 
Reprezentacyjnej
i Orkiestry 
Reprezentacyjnej Sił 
Powietrznych urnę z 
prochami gen.
Stanisława Ujejskiego 
złożono w kolumbarium 
Katedry Polowej Wojska
Polskiego w Warszawie.
Zdjęcie archiwalne: 
Inspektor generalny 
Polskich Sił Powietrznych 
gen. Stanisław Ujejski 
przekazuje sztandar 
dowódcy 300 dywizjonu 
bombowego. 
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funkcję zastępcy dowódcy Polskich Sił Powietrznych (PSP). Później w 
Wielkiej Brytanii był Generalnym Inspektorem PSP.
Po demobilizacji wyjechał do Kanady i zamieszkał z rodziną w Toronto.
Odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz 
Orderem Komandor z Gwiazdą Orderu Łaźni.
Zmarł w Toronto i spoczął w rodzinnym grobie na cmentarzu Park Lawn.
28 sierpnia 2014 roku, podczas uroczystych obchodów Święta Lotnictwa 
Polskiego z asystą honorową Kompanii Reprezentacyjnej i Orkiestry 
Reprezentacyjnej Sił Powietrznych urnę z prochami gen. Stanisława 
Ujejskiego złożono w kolumbarium Katedry Polowej Wojska Polskiego 
w Warszawie.

W Montrealu spoczywa:
Gen. bryg. Aleksander Hrynkiewicz (1896 -1981); ostatni adiutant 
marszałka Józefa Piłsudskiego. Od 1912 roku był członkiem Związku 
Strzeleckiego, a od 1918 roku służył w Wojsku Polskim. Oficer 1 pułku 
szwoleżerów Józefa Piłsudskiego. W szeregach tego pułku brał udział w 
wojnie polsko-bolszewickiej dowodząc plutonem. W 1928 roku został 
awansowany do stopnia rotmistrza w korpusie oficerów kawalerii. 
21 marca 1935 roku został przeniesiony do Gabinetu Ministra Spraw 
Wojskowych na stanowisko adiutanta marszałka Józefa Piłsudskiego 
i pozostał nim aż do jego śmierci. Przebywał w Belwederze 12 maja o 
godzinie 20:45, gdy umarł nieformalny przywódca Polski. W swym 
dzienniku opisał ostatnie chwile życia marszałka: 
„Jakieś myśli, jakąś wolę objaśnia słabym ruchem rąk, które za życia i w 
czasie choroby były zawsze tak czynne i ruchliwe. Cisza grobowa zalega 
pokój, ciężki oddech Komendanta ją tylko przerywa i słaby stłumiony 
świst powietrza przeciskającego się przez krtań. (…) Jak gdyby z 
powiewem wiosennego wiatru życie uleciało na jego skrzydłach i na znak 
uczyniony po raz ostatni ręką Komendanta. Minuty ciągną się jedna za 
drugą… długie jak minione dziesiątki lat brzemienne historią…”
W 1939 roku pełnił funkcję zastępcy dowódcy 1 pułku szwoleżerów 
Józefa Piłsudskiego. Po wrześniowej klęsce nie poddał się i nie opuścił 
Polski, ale podjął podziemną walkę z Niemcami w szeregach Armii 
Krajowej. Od 1941 roku był komendantem Obwodu V Mokotów 
AK, pseudonimy: „Przegonia”, „Marek”, „Wioślarz”, „Wizytator”. Brał 
czynny udział w walkach podczas Powstania Warszawskiego. Po upadku 
powstania przebywał w niewoli niemieckiej. 
Po wojnie wrócił do Polski, ujawnił się i został skierowany do pracy na 
Ziemie Odzyskane. Poddawany wielu szykanom przez komunistyczną 
bezpiekę zdecydował się na ucieczkę i w latach 60-tych dotarł do Kanady. 

Gen. bryg. Aleksander 
Hrynkiewicz.
Odznaczony m.in. 
Orderem Virtuti Militari 
oraz trzykrotnie Krzyżem
Walecznych.
Zmarł w Montrealu 
i został pochowany na 
cmentarzu Mount Royal.
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Zamieszkał najpierw w Toronto, a później w Montrealu.
Odznaczony m.in. Orderem Virtuti Militari oraz trzykrotnie Krzyżem 
Walecznych.
Zmarł w Montrealu i został pochowany na cmentarzu Mount Royal.

W St. Adele spoczywa:
Gen. dyw. Wacław Teofil Stachiewicz (1894 -1973); studia w zakresie 
geologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Lwowskiego. W 1912 
roku wstąpił do Związku Walki Czynnej i Związku Strzeleckiego, w 
którym ukończył szkołę podoficerską i niższą oficerską. Po wybuchu I 
wojny światowej wstąpił do Legionów Polskich. W marcu 1917 roku 
ukończył Kurs Oficerów Sztabu Generalnego przy Inspektoracie Polskich 
Sił Zbrojnych w Warszawie, a już w sierpniu został wcielony do armii 
austriackiej w stopniu sierżanta i odkomenderowany na front włoski. 
Zdezerterował i dotarł do Warszawy, gdzie w odrodzonym Wojsku 
Polskim pełnił szereg bardzo odpowiedzialnych funkcji, w tym szefa 
Oddziału I i zastępcy szefa sztabu Dowództwa Okręgu Generalnego 
Warszawa, oficera łącznikowego Naczelnego Dowództwa WP przy 
Dowództwie III Korpusu Armii Polskiej we Francji, czy też szefa wydziału 
w Departamencie I Ministerstwa Spraw Wojskowych. Podczas ofensywy 
sowieckiej w maju 1920 roku został szefem Oddziału I, a następnie II 
Sztabu Armii Rezerwowej gen. Sosnkowskiego. Pełnił tam także funkcje 
oficera operacyjnego.
26 stycznia 1935 roku, na wniosek Ministra Spraw Wojskowych 
Józefa Piłsudskiego, został awansowany przez prezydenta RP 
Ignacego Mościckiego na stopień generała brygady. Była to ostatnia 
nominacja generalska podpisana przez marszałka. Mianowany szefem 
Sztabu Głównego Wojska Polskiego został jednym z najbliższych 
współpracowników nowego generalnego inspektora sił zbrojnych, gen. 
dyw. Edwarda Śmigłego-Rydza. Na tym stanowisku podjął intensywne 
działania nad opracowaniem przebudowy i modernizacji wojska, 
nadzorował tworzenie nowego planu mobilizacyjnego „W” oraz 
koordynował prace nad planem wojny z Rosją (plan „Wschód”), a od 4 
marca 1939 roku także z Niemcami (plan „Zachód”).
W momencie wybuchu wojny objął stanowisko szefa Sztabu Naczelnego 
Wodza, marszałka Śmigłego-Rydza. Przekroczył granicę rumuńską, gdzie 
został internowany w Stanic-Prahova koło Ploeszti. Uciekł jednak i przez 
Bukareszt trafił do Jugosławii, a następnie dalej do Algieru. Stąd dostał 
się do Londynu, gdzie przebywał do końca wojny bez jakiegokolwiek 
przydziału. 
W grudniu 1948 roku przeniósł się do Kanady. Zamieszkał w Montrealu 

Gen. dyw. Wacław Teofil 
Stachiewicz.
Odznaczony m.in. 
Orderem Virtuti Militari 
oraz czterokrotnie 
Krzyżem
Walecznych.
Zmarł w Montrealu na 
atak serca i spoczywa na 
cmentarzu w St. Adele w 
prowincji Quebec.
W 2004 roku generał 
został patronem Dyżurnej 
Służby Operacyjnej Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej.
Zdjęcie archiwalne na str. 
146: Generał z prawej w 
towarzystwie marszałka 
Józefa Piłsudskiego. 
Zdjęcie archiwalne u góry: 
Audiencja u prezydenta 
RP Ignacego Mościckiego.

G e n e r a ł o w i e  w  c y w i l u
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z przebywającą tam od kilku lat żoną i dziećmi.
Zmarł w Montrealu na atak serca. „Emigracja straciła w osobie generała 
Stachiewicza prawego i wspaniałego żołnierza, który do śmierci pozostał 
wierny idei Józefa Piłsudskiego, straciła wielkiego Polaka, który całym 
sercem służył Ojczyźnie”. – tak napisał w swoich wspomnieniach 
Franciszek Bratek-Kozłowski (Życie z bagnetem i lancetem, wspomnienia – 
refleksje, Canadian Polish Research Institute, Toronto 1989).
Odznaczony m.in. Orderem Virtuti Militari oraz czterokrotnie Krzyżem 
Walecznych.
Spoczywa na cmentarzu w St. Adele w prowincji Quebec.
W 2004 roku generał został patronem Dyżurnej Służby Operacyjnej Sił 
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

W Saint-Sauveur spoczywa:
Gen. dyw. Antoni Szylling (1884 -1971); brał czynny udział w tajnych 
organizacjach bojowych „Proletariat” i bojówkach PPS. Wcielony 
do wojska rosyjskiego w głębi Rosji, gdzie przebywał 2 lata. W latach 
1909–1912 ukończył w Wyższej Szkole Rolniczej w Warszawie Kursy 
Przemysłowo-Rolnicze. 27 stycznia 1919 roku został przyjęty do Wojska 
Polskiego i w wojnie polsko-bolszewickiej dowodził 44 pułkiem piechoty. 
1 stycznia 1926 został przemianowany z oficera rezerwy na zawodowego, w 
stopniu pułkownika i przeniesiony do 23 Dywizji Piechoty w Katowicach 
na stanowisko dowódcy piechoty dywizyjnej. W międzyczasie, od 3 
stycznia do 24 czerwca 1927 roku, był słuchaczem III Kursu Centrum 
Wyższych Studiów Wojskowych w Warszawie. 25 maja 1937 roku 
został mianowany generałem do prac przy Generalnym Inspektorze 
Sił Zbrojnych. W kampanii wrześniowej dowodził Armią „Kraków”, 
która chociaż kilkakrotnie otaczana, dotarła aż na Lubelszczyznę. Pod 
Tomaszowem polskie oddziały stoczyły ostatnią bitwę. Gen. Szylling 
dostał się do niemieckiej niewoli i do 30 kwietnia 1945 roku przebywał 
w obozie jenieckim VII A Murnau. Wyzwolony przez Amerykanów – 
wyjechał najpierw do Francji, następnie do Wielkiej Brytanii i Kanady. 
Odznaczony m.in. dwukrotnie Orderem Virtuti Militari (krzyż złoty i 
srebrny) oraz trzykrotnie Krzyżem Walecznych.
Zmarł w Montrealu i został pochowany na cmentarzu w Saint-Sauveur 
w prowincji Quebec.

Gen. broni Michał Tadeusz Karaszewicz-Tokarzewski (1893 – 1964); 
symbolicznie upamiętniony na nagrobku mogiły, w której spoczywają: 
żona generała Antonina Karaszewicz-Tokarzewska (1899 – 1976), 
znana działaczka społeczna, zajmująca się opieką i pomocą dla 

Gen. dyw. Antoni 
Szylling.
Odznaczony m.in. 
dwukrotnie Orderem 
Virtuti Militari (krzyż 
złoty i srebrny) oraz 
trzykrotnie Krzyżem 
Walecznych.
Zmarł w Montrealu i 
został pochowany na 
cmentarzu w Saint-
Sauveur
w prowincji Quebec.
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weteranów i kombatantów I i II wojny światowej, jedna z założycielek 
Stowarzyszenia Polskich Uchodźców Wojennych oraz Komitetu Pomocy 
Dzieciom Polskim w Montrealu, córka generała Irena Petrusewiczowa 
(1919 - 2006), woluntariuszka m.in. w Polskiej Bibliotece w Montrealu 
oraz Stanisław Petrusewicz (1912 - 2005), mąż Ireny, inżynier, 
który podczas wojny przybył do Ottawy, gdzie pracował w zakładach 
produkujących podwozia do samolotów bombowych, był jednym z 
założycieli Stowarzyszenia Polskich Inżynierów w Kanadzie, a po wojnie 
osiedlił się w Montrealu, gdzie pracował w Wajax Co. Ltd, kolejno jako 
inżynier projektu, szef projektu, naczelny inżynier i wiceprezes.
Michał Tadeusz Tokarzewski-Karaszewicz studiował we Lwowie prawo, a 
później medycynę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od 1914 
roku w Legionach Polskich. W 1919 r. zasłynął dzięki swej brawurowej 
akcji oswobodzeniem Lwowa. Bohatersko walczył też podczas wojny 
polsko-bolszewickiej. W latach 1922-1924 odbył wyższe studia wojskowe 
we Francji. 
Brał udział w kampanii wrześniowej jako dowódca Armii Pomorze, a 
następnie Grupy Operacyjnej w składzie Armii Poznań. Przedarłszy 
się do Warszawy, został mianowany dowódcą Armii Warszawa. Po 
wkroczeniu Niemców do stolicy powołał do życia wojskową organizację 
konspiracyjną pod nazwą Służba Zwycięstwu Polski i przyczynił się do 
utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego (pseudonimy: Doktor, 
Stawski, Stolarski, Torwid). W 1940 roku wyjechał do Lwowa, aby objąć 
komendanturę wschodniego obszaru Polski pod okupacją sowiecką. 
Aresztowany przez NKWD i osadzony w więzieniu, skazany został na 
pięć lat więzienia i przewieziony do łagru pod Archangielskiem.
W 1943 roku wstąpił do formującego się Wojska Polskiego pod 
dowództwem gen. Andersa. Awansowany na generała dywizji, został 
zastępcą dowódcy Armii Polskiej na Wschodzie. Po demobilizacji pozostał 
na emigracji i osiedlił się w Londynie, gdzie w 1964 roku otrzymał awans 
na generała broni. Był członkiem Rady Narodowej, organu doradczego 
Prezydenta RP, wolnomularzem, teozofem, duchownym Kościoła 
liberalno-katolickiego.
Posiadał najwyższe odznaczenia wojskowe polskie i zagraniczne, m.in. 
Order Orła Białego, dwukrotnie Order Virtuti Militari (II i V kl.), Polonia 
Restituta (III i IV kl.), Krzyż Niepodległości z Mieczami, pięciokrotnie 
Krzyż Walecznych.
Zmarł w 1964 roku w Casablance (Maroko). Pochowany został na 
cmentarzu Brompton w Londynie. W 1992 roku prochy generała, 
podobnie jak i innych dowódców Polski Podziemnej, spoczęły na 
Powązkach w Warszawie. 

Gen. broni Michał 
Tadeusz Karaszewicz-
Tokarzewski.
Posiadał najwyższe 
odznaczenia wojskowe 
polskie i zagraniczne 
m.in.
Order Orła Białego, 
dwukrotnie Order Virtuti 
Militari (krzyż złoty i 
srebrny), 
pięciokrotnie Krzyż 
Walecznych.
Zmarł w 1964 roku w 
Casablance (Maroko). 
Pochowany został na 
cmentarzu Brompton 
w Londynie. W 1992 
roku prochy generała, 
spoczęły na Cmentarzu na 
Powązkach w Warszawie.
Symboliczny grób generała 
znajduje się na cmentarzu 
w Saint-Sauveur w 
Quebecu.
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W Edmonton spoczywa:
Gen. bryg. Romuald Wolikowski (1891 - 1992); po ukończeniu szkoły 
kadetów przyjęty do szkoły wojskowej w Moskwie. Podczas I wojny 
światowej walczył na froncie zachodnim. W 1917 roku wstąpił do I 
Korpusu Polskiego w Rosji, z którego został skierowany do Imperatorskiej 
Mikołajewskiej Akademii Wojskowej, w charakterze słuchacza kursu. 
Rok później, po rozwiązaniu korpusu, przedostał się do Ufy i dalej do 
Bugurusłania i Nowonikołajewska, gdzie razem z Walerianem Czumą 
organizował polskie formacje wojskowe. Pełnił wówczas obowiązki szefa 
sztabu 5 Dywizji Strzelców Polskich. Z Rosji udał się przez Japonię i 
Hawaje do Stanów Zjednoczonych. W kwietniu 1919 roku razem z 
Armią Hallera powrócił do Polski. Przyjęty został do Wojska Polskiego, w 
stopniu podpułkownika i mianowany dowódcą XVII Brygady Piechoty. 
Następnie pełnił funkcję szefa sztabu Grupy Poleskiej i 5 Armii. Był 
wówczas najbliższym współpracownikiem gen. Władysława Sikorskiego. 
W kampanii wrześniowej dowodził etapami Armii „Poznań”. 18 
września 1939 roku ewakuował się do Rumunii, a następnie, za zgodą 
gen. Sikorskiego, do Francji i Anglii. W sierpniu 1941 roku, po zawarciu 
układu Sikorski-Majski i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych z 
ZSRR, wyjechał do Moskwy, gdzie objął stanowisko attaché i szefa 
Polskiej Misji Wojskowej. Od września 1942 roku komendant kursów 
oficerskich przy dowództwie Armii Polskiej na Wschodzie. Od kwietnia 
1944 do 1946 pozostawał w dyspozycji ministra Obrony Narodowej, a 
później szefa Sztabu Głównego w Londynie.
Odznaczony m.in. Orderem Virtuti Militari oraz czterokrotnie Krzyżem 
Walecznych.
Po demobilizacji osiedlił się w Edmonton. Zmarł w szpitalu Św. Józefa 
i został pochowany na cmentarzu katolickim w St. Albert w prowincji 
Alberta.

Gen. bryg. Romuald 
Wolikowski.
Odznaczony m.in. 
Orderem Virtuti Militari 
oraz czterokrotnie Krzyżem 
Walecznych.
Zmarł w Edmonton i 
został pochowany na 
cmentarzu katolickim w 
St. Albert w prowincji 
Alberta.

Zdjęcie archiwalne: 
Sztab 5 armii, po lewej gen. 
Władysław Sikorski, 
po prawej szef sztabu, 
ppłk Romuald Wolikowski.
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Piloci z listy 
pułkownika Bajana
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W dniu 28 listopada 2021 roku w zimowej aurze na terenie Polskiego 
Centrum Kultury im. Jana Pawła II w Mississaudze (Ontario) odbyła się 
ceremonia odsłonięcia pomnika „Spirala Zwycięstwa” upamiętniającego 
bohaterów Polskich Sił Powietrznych walczących podczas II wojny 
światowej.
Polskie Siły Powietrzne (Polish Air Force, PAF) liczyły około 17 tys. osób 
personelu podzielonego na 15 dywizjonów różnych kategorii lotniczych 
(bombowe, myśliwskie, rozpoznawcze). Pod względem wielkości były to 
trzecie alianckie siły powietrzne na froncie zachodnim. Oprócz jednostek 
bojowych Polacy dysponowali kompletnym systemem szkolenia, w skład 
którego wchodziły m.in.: Centrum Wyszkolenia Ziemnego, 25 Szkoła 
Pilotażu Początkowego, 16 Szkoła Pilotażu Podstawowego, Polska 
Szkoła Myśliwska, ośrodek zgrywania załóg bombowych, Wyższa Szkoła 
Lotnicza.
W Bitwie o Anglię, która trwała od 10 lipca do 31 października 1940 
roku, walczyły cztery polskie dywizjony - dwa bombowe: 300 Dywizjon 
Bombowy „Ziemi Mazowieckiej” i 301 Dywizjon Bombowy „Ziemi 
Pomorskiej”, dwa myśliwskie: 302 Dywizjon Myśliwski „Poznański” 
i 303 Dywizjon Myśliwski im. Tadeusza Kościuszki oraz 81 polskich 
pilotów w dywizjonach brytyjskich. W sumie 144 polskich pilotów, 
których postawa rozsławiła ich imię na cały świat. 
Podczas powietrznych walk Niemcy stracili 1733 samoloty, a około 650 
zostało uszkodzonych, stanowiło to 52 procent stanu Luftwaffe. Straty 
ludzkie to 2500 poległych i wziętych do niewoli oraz 1000 rannych 
lotników. Brytyjczycy stracili 915 samolotów, a około 450 zostało 
uszkodzonych. Śmierć poniosło 544 pilotów, a 500 zostało rannych. 
Bitwa zakończyła się 31 października 1940 roku porażką Niemiec.
Największa chwałą okrył się polski Dywizjon 303, który zadebiutował 
w bitwie 31 sierpnia 1940 roku wspaniałym wyczynem bojowym 
zestrzeliwując 6 samolotów nieprzyjacielskich bez strat własnych. W 
sumie zestrzelił on 126 niemieckich samolotów - najwięcej spośród 
dywizjonów myśliwskich biorących udział w walkach.
Do historii przeszły słowa ówczesnego premiera Wielkiej Brytanii 
Winstona Churchilla, który, wspominając udział Polaków w bitwie o 
Anglię, powiedział: „nigdy w historii ludzkich konfliktów tak wielu nie 
zawdzięczało tak dużo tak nielicznym”.
W sumie, według tzw. „Listy Bajana” tylko w Bitwie o Anglię polscy 
lotnicy zestrzelili ponad 200 samolotów.
„Lista Bajana” – to lista pilotów polskich II wojny światowej oparta na 
zbiorze dokumentów sporządzonych przez Komisję Historyczną Polskich 

P i l o c i  z  l i s t y  p u ł k o w n i k a  B a j a n a

Zdjęcie ze strony 156:
Pomnik „Spirala 
Zwycięstwa” wzniesiony 
na terenie Polskiego 
Centrum Kultury 
im. Jana Pawła II w 
Mississaudze upamiętnia 
bohaterów Polskich Sił 
Powietrznych, walczących 
podczas II wojny 
światowej. Autorami 
projektu są artyści Ania i 
Wojtek Biczysko.

Polskie Siły Powietrzne 
(Polish Air Force, PAF) 
liczyły około 17 tys. osób 
personelu podzielonego na 
15 dywizjonów różnych 
kategorii lotniczych. 
Na zdjęciach: Tablica 
na pomniku „Spirala 
Zwycięstwa”, logo 303 
Dywizjonu Myśliwskiego 
im. T. Kościuszki oraz 
samoloty polskiego 302 
Dywizjonu Poznańskiego 
w akcji bojowej.
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Sił Powietrznych na Zachodzie pt. Polish Fighter Pilots’ Achievements 
during the Second World War (Osiągnięcia polskich pilotów myśliwskich w 
II wojnie światowej). Komisją, która opracowała listę polskich zwycięstw 
powietrznych kierował oficer łącznikowy przy Kwaterze Głównej 
Dowództwa Lotnictwa Myśliwskiego Królewskich Sił Powietrznych 
(ang. HQ Fighter Command), płk dypl. pil. Jerzy Bajan (1901-1967), 
wybitny polski lotnik sportowy i wojskowy, będący zwycięzcą konkursu 
Challenge 1934, stąd potoczna nazwa spisu - „Lista Bajana”. Jest ona 
jedynym oficjalnym (aczkolwiek według obecnej wiedzy historyków 
lotnictwa w wielu miejscach nie do końca poprawnym) zestawieniem 
zwycięstw polskich pilotów myśliwskich. 
Lista została stworzona na wzór brytyjski: wprowadzono podział 
na nieprzyjacielskie samoloty zestrzelone na pewno, zestrzelone 
prawdopodobne oraz uszkodzone. Wyniki pilotów są sumą całkowitych 
i ułamkowych zwycięstw powietrznych (w wypadku, gdy pilot zestrzelił 
samolot np. wspólnie z dwoma innymi, zaliczano mu 1/3 zestrzelenia).
Listę otwiera legendarny dowódca Dywizjonu 303, gen. pilot Stanisław 
Skalski (1915-2004), który do końca wojny zestrzelił 18 i 11/12 maszyn 
wroga.
Po wojnie kilku pilotów z listy Bajana osiedliło się w Kanadzie. Tutaj 
zmarli i dołączyli do „Niebieskiej Eskadry” najwybitniejszych lotników 
myśliwskich.
Na 13 pozycji (9 zestrzeleń, 1 prawdopodobne oraz 1 uszkodzenie) 
znalazł się płk Jan Paweł Falkowski (1912 – 2001); w wieku dwóch 
lat wraz z rodzicami i bratem Stefanem wyjechał na Syberię, gdzie jego 
ojciec miał zorganizować transporty repatriacyjne Polaków z Mandżurii. 
Falkowscy zamieszkali w Pietropawłowsku nad rzeką Iszim. Po śmierci 
rodziców, którzy zmarli na tyfus, dwójką sierot zaopiekowała się ciotka 
Wanda, z którą wrócili do rodzinnego Wilna i majątku „Świła”. Dzięki jej 
staraniom bracia ukończyli prywatne gimnazjum i dostali się na studia. 
Jan nie chciał jednak zostać inżynierem jak jego brat i w 1934 roku wstąpił 
do Szkoły Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie. Po ukończeniu, już jako 
podporucznik przydzielony został do III/4 Dywizjonu Myśliwskiego w 
Toruniu. W 1939 roku przez Rumunię, Jugosławię i Włochy dostał się do 
Francji, a stamtąd do Wielkiej Brytanii. Po przeszkoleniu na samolotach 
Hurricane przydzielony został do 32 Dywizjonu Myśliwskiego RAF. 
Następnie skierowany do polskiego 315 Dywizjonu Myśliwskiego 
„Dęblińskiego”, gdzie w ramach lotów bojowych rozpoczął swoje pasmo 
zwycięstw. W ciągu zaledwie kilku dni: 14, 19 i 21 sierpnia 1941 roku 
zestrzelił trzy niemieckie Messerschmitty Bf 109, a w następnym miesiącu 
dwa kolejne. Po krótkiej służbie w polskim 316 Dywizjonie 

Piloci z Dywizjonu 303 
są najwyżej notowani 
na tzw. „Liście Bajana”, 
którą stworzył płk. dypl. 
pil. Jerzy Bajan (na 
zdjęciu po lewej); w tym 
na pierwszej pozycji 
znalazł się legendarny 
Stanisław Skalski (na 
zdjęciu po prawej).
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„Warszawskim” został przeniesiony do legendarnego Dywizjonu 303. 
W dniu 3 lipca 1943 roku został dowódcą tej jednostki, zastępując na 
tym stanowisku kpt. Zygmunta Bieńkowskiego i podnosząc statystykę 
zestrzeleń. W sierpniu oraz wrześniu zestrzelił po jednym Fw 190 na 
pewno i kolejnego prawdopodobnie. Po demobilizacji w 1947 roku 
osiedlił się w Kanadzie. 
Odznaczony Orderem Virtuti Militari oraz trzykrotnie Krzyżem 
Walecznych. 
Autor książki autobiograficznej Z wiatrem w twarz.
Zmarł w Peterborough (Ontario) i jego prochy spoczywają na miejscowym 
cmentarzu Little Lake Cemetery,
Warto dodać, że młodszy brat Jana, Stefan Falkowski (1911 -1993), 
inżynier budownictwa został wywieziony wraz z rodziną z Wilna do 
sowieckiego obozu pracy za Uralem. Z czasem udało mu się dostać 
do 2 Korpusu Polskiego gen. Andersa, z którym przeszedł cały szlak 
bojowy, w tym walcząc o Monte Cassino. Po demobilizacji w 1948 roku 
wyjechał do Argentyny, a w 1954 roku osiedlił się w Kanadzie. Mieszkał 
w Toronto i pracował w swoim zawodzie, udzielając się bardzo aktywnie 
w polonijnych organizacjach, w tym w SPK. 
Zmarł w Toronto i jest pochowany na cmentarzu w Havelock (Ontario).
50. pozycję na „Liście Bajana” (4 i 1/3 zestrzelenia i 3 prawdopodobne) 
zajmuje płk Tadeusz Koc (Kotz) (1913-2008); po maturze w 1934 roku 
został przyjęty do lotnictwa i ukończył Szkołę Podchorążych Lotnictwa w 
Dęblinie. W 1939 roku walczył w kampanii wrześniowej w 161 eskadrze 
myśliwskiej, odnosząc swoje pierwsze zwycięstwo w walkach lotniczych. 
2 września, pilotując PZL P.11 zestrzelił Messerschmitta, a 16 września 
1939 roku - sowiecki samolot rozpoznawczy R-5. Pierwsze loty bojowe 
w Wielkiej Brytanii wykonał w 245 Dywizjonie RAF. Jako dowódca 
eskadry w 308 Dywizjonie został zestrzelony 3 lutego 1943 roku nad 
północną Francją i ratował się wyskakując na spadochronie. Powrócił 
do Anglii drogą lądową przemierzając okupowaną Francję, Hiszpanię 
docierając do Gibraltaru. Po powrocie do Wielkiej Brytanii w lipcu 1943 
roku przydzielony do 303 Dywizjonu Myśliwskiego Warszawskiego im. 
Tadeusza Kościuszki, którym dowodził w okresie od 20 listopada 1943 
roku do 25 września 1944 roku. Później był m.in. oficerem łącznikowym 
Polskich Sił Powietrznych w 12 i 13 Grupie Myśliwskiej RAF. Wykonał 
190 lotów bojowych. Zdemobilizowany w 1948 roku w stopniu majora 
zmienił nazwisko na Kotz i wraz z żoną wyjechał do Afryki. W 1956 roku 
wyemigrował do Kanady i osiedlił się w Collingwood (Ontario).
Odznaczony Orderem Virtuti Militari oraz czterokrotnie Krzyżem 
Walecznych. 

Płk Jan Paweł 
Falkowski znalazł się 
na 13 pozycji „Listy 
Bajana” (9 zestrzeleń, 1 
prawdopodobne oraz 1 
uszkodzenie).
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Autor książki Błękitne niebo i prawdziwe kule. 
Zmarł w Collingwood (Ontario) i spoczął na miejscowym cmentarzu 
rzymskokatolickim St. Mary’s.
Na pozycji 51 (4 i 1/3 zestrzelenia) znajduje się, por. Kazimierz Sztramko 
(1915-1995); w 1936 roku ukończył kurs szybowcowy w Ustianowej 
i 15 września rozpoczął kurs podstawowego pilotażu w Eskadrze 
Treningowej 1 Pułku Lotniczego w Warszawie. We wrześniu 1939 roku 
walczył w 113 Eskadrze Myśliwskiej, która wchodziła w skład Brygady 
Pościgowej broniącej Warszawy. Wykonał 22 loty bojowe i stoczył 12 
walk powietrznych. Oficjalnych zwycięstw mu jednak nie przypisano.  
Przez Bukareszt i Bejrut dotarł 30 października 1939 roku do Marsylii. 
We Francji latał na samolotach Bloch 151 i Bloch 152 należacych do 
Dywizjonu GC II/10. Po kapitulacji Francji, przez Algier, Casablankę i 
Gibraltar dotarł 17 lipca 1940 roku do Wielkiej Brytanii. Przydzielony 
do 317 Dywizjonu Myśliwskiego “Wileńskiego”. 18 sierpnia 1942 roku 
podczas osłony desantu na Dieppe zestrzelił wspólnie z dwoma pilotami 
Dywizjonu 303 niemiecki He 111. W marcu 1943 roku zgłosił się na 
wyjazd do Afryki i znalazł się w pierwszym składzie zespołu Polish Fighting 
Team, zwanym Cyrkiem Skalskiego w Afryce Północnej, wchodzącym 
w skład 145 Dywizjonu Myśliwskiego Royal Air Force. W czasie walk 
zestrzelił trzy samoloty (22 kwietnia - Me 109 i Mc 202 oraz 6 maja - Me 
109).   
Od 23 lipca 1943 roku instruktor w 58 OTU (Operational Training Unit), 
a później przydzielony do 308 Dywizjonu Myśliwskiego “Krakowskiego”. 
W sumie wykonał 116 lotów bojowych w czasie 226 godzin i 130 lotów 
operacyjnych podczas 171 godzin i 15 minut. Po demobilizacji osiedlił 
się w Kanadzie. 
Odznaczony Orderem Virtuti Militari oraz czterokrotnie Krzyżem 
Walecznych.
Zmarł w Hamilton (Ontario) i spoczywa na cmentarzu Holy Sepulchre 
Cemetery w Burlington.
Kpt. Władysław Różycki (1907-1970); na „Liście Bajana” zajmuje 55 
miejsce (4 samoloty zestrzelone, 2 uszkodzone); po ukończeniu szkoły 
pilotażu w Centrum Wyszkolenia Podoficerów Lotnictwa przyjęty do 
Szkoły Podoficerów Lotnictwa w Bydgoszczy, a następnie przesunięty do 
Szkoły Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie. W roku 1938 przydzielony 
do 141 Eskadry Myśliwskiej 4 Pułku Lotniczego w Toruniu. Po kampanii 
wrześniowej 1939 roku przez Rumunię i Francję dotarł do Anglii. 
Przydzielony do 238 Dywizjonu Myśliwskiego RAF, z którym od 1 lipca 
do 31 października 1940 roku brał czynny udział w Bitwie o Anglię. 20 
listopada 1940 roku przeniesiony do 306 Dywizjonu Myśliwskiego 

50 pozycję na „Liście 
Bajana” (4 i 1/3 
zestrzelenia i 
3 prawdopodobne)
zajmuje płk Tadeusz Koc 
(Kotz).
Na pozycji 51 (4 i 1/3 
zestrzelenia) znajduje się, 
por Kazimierz Sztramko, 
pilot z grupy zwanej 
„Cyrkiem Skalskiego”.
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“Toruńskiego”, a 23 kwietnia 1942 roku do 307 Dywizjonu Myśliwskiego 
Nocnego “Lwowskich Puchaczy”. Zdemobilizowany w sierpniu 1946 
roku wyemigrował do Kanady. 
Odznaczony Orderem Viruti Militari oraz trzykrotnie Krzyżem 
Walecznych.
Zmarł w Toronto i jest pochowany na Park Lawn Cemetery.
Płk Janusz Żurakowski (1914-2004); mając na swoim koncie 3 
zestrzelenia, 1 prawdopodobne i 1 samolot uszkodzony zajmuje 75 
pozycję; w 1935 roku ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Lotnictwa, 
a dwa lata później Szkołę Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie. Po 
promocji przydzielony został do 161 Eskadry Myśliwskiej 6 Pułku 
Lotniczego we Lwowie. Brał udział w kampanii wrześniowej, następnie 
przedostał się do Wielkiej Brytanii i służył w Royal Air Force. Od sierpnia 
1940 roku latał w 234 Dywizjonie RAF.
Janusz Żurakowski, który wziął czynny udział w Bitwie o Anglię, 
w książce Nie tylko o lataniu (Wyd. Polski Fundusz Wydawniczy w 
Kanadzie, Toronto 2002) tak opisuje zestrzelenie pierwszego samolotu 
nieprzyjaciela: „Krytycznym dniem dla lotnictwa brytyjskiego był 15 
sierpnia. W tym dniu Goering wysłał nad Anglię 1800 samolotów 
niemieckich: ponad 500 bombowców otoczonych chmarą myśliwców. 
Rozpoczęła się zawzięta walka powietrzna, w której Anglicy stracili 183 
samoloty (+ 53 prawdopodobnie), ze stratą tylko 34 maszyn własnych.
W tym dniu przeżywam swoją pierwszą walkę powietrzną i pierwsze 
zwycięstwo. Nasz dywizjon – 234, w Middle Wallop, zostaje zaskoczony: 
samoloty niemieckie nadleciały nisko i radar nie dał nam ostrzeżenia. 
Duże zgrupowanie Messerschmittów rozpoczęło już bombardowanie 
lotniska. W popłochu biegniemy do samolotów. Start jest pospieszny, 
bez szyku, jak kto zdążył.
Dopadam samolotu i startuję. Na lotnisko sypią się bomby, na szczęście 
niezbyt skutecznie. Wznoszę się na pełnej mocy i szukam przeciwnika. 
Na wysokości około dziesięciu tysięcy stóp napotykam koło obronne, 
złożone z ME 110 (7 do 9 samolotów). Dwumiejscowy ME 110 miał 
uzbrojenie stałe z przodu i strzelca z dwoma karabinami ruchomymi z 
tyłu.
Moi przeciwnicy nie zdążyli jeszcze zamknąć koła, więc atakuję od tyłu – 
ostatniego. Musiałem ustrzelić strzelca i mocno uszkodzić samolot, gdyż 
pilot – nurkując do ziemi – opuszcza swoja obronna formacje i lotem 
koszącym kieruje się na południe. Pruję za nim i atakuje dwukrotnie. 
Kadłub Messerschmitta wygląda jakby pocięty siekierą, ale samolot leci 
dalej. W tej chwili zbliża się drugi Spitfire i atakuje ten sam samolot; po 

Kpt. Władysław Różycki 
na „Liście Bajana” 
zajmuje 55 miejsce 
(4 samoloty zestrzelone, 
2 uszkodzone), natomiast 
wybitny pilot myśliwski 
oraz doświadczalny 
płk Janusz Żurakowski 
mając na swoim 
koncie 3 zestrzelenia, 1 
prawdopodobne i 
1 samolot uszkodzony 
zajmuje 75 pozycję.
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literach na kadłubie poznaję, że należy do dywizjonu 609.
Wlatujemy nad Kanał i widzimy, że jakiś okręt otworzył ogień w kierunku 
Messerschmitta. Znajdujemy się w zasięgu strzałów i musimy się odsunąć, 
ale gdy tylko okręt przestaje strzelać, atakuje ponownie: śmigło jednego 
z silników nieprzyjaciela przestaje się kręcić, samolot uderza w ziemię na 
wyspie Wight i tak kończy się nasza pogoń. Wracamy z drugim Spitfirem. 
W pewnej chwili mój towarzysz zdejmuje maskę tlenową i po długim 
nosie poznaje, że jest to Piotr Ostaszewski z dywizjonu 609.”
Od 5 czerwca do 28 grudnia 1942 roku dowodził 316 Dywizjonem 
Myśliwskim „Warszawskim”. W 1943 roku awansował na kapitana i 
przydzielono mu funkcję zastępcy dowódcy skrzydła w Northolt. 
W późniejszych latach został pilotem eksperymentalnym. Był 
oblatywaczem większości typów myśliwców RAF oraz samolotów 
brytyjskiej i amerykańskiej marynarki wojennej. Znany z umiejętności 
akrobacji powietrznych opracował i wykonał nowe figury – Zurabathic 
Carthweel i Falling Leaf, wcześniej w oczach fachowców uchodzące 
za niemożliwe do wykonania. Jego pokazy w Farnborough przeszły 
do legendy. Pobił także rekord szybkości przelotu na trasie Londyn-
Kopenhaga-Londyn. Oblatał blisko sto nowych konstrukcji lotniczych. 
Między innymi pierwszy brytyjski samolot bojowy De Havilland Vampire. 
W roku 1947, po odejściu z lotnictwa wojskowego, został zatrudniony w 
firme Gloster Aircraft Co. na stanowisku pilota doświadczalnego. 
W roku 1952 Janusz Żurakowski wyemigrował wraz z rodziną do Kanady, 
gdzie został pilotem eksperymentalnym w Avro Aircraft Limited w 
Malton, w Ontario. W 1958 roku został głównym pilotem w Avro Arrow. 
Był pionierem testującym pierwszy kanadyjski myśliwiec przechwytujący 
CF-100 Canuck, uchodzący za jeden z najnowocześniejszych w latach 
50., na którym jako pierwszy lotnik w Kanadzie pokonał barierę 
prędkości dźwięku oraz osiągnął prędkość 1000 mil na godzinę. W marcu 
1958 roku rozpoczął testowanie myśliwca przechwytującego CF-105 
Arrow. W zgodnej opinii fachowców był to najlepszy ponaddźwiękowy 
samolot myśliwski tego czasu, wyposażony w najnowocześniejszą 
aparaturę nawigacyjną i łącznościową oraz elektroniczne kierowanie 
ogniem. W lutym 1959 roku zapadła niewyjaśniona ostatecznie do dnia 
dzisiejszego decyzja o wstrzymaniu programu budowy CF-105 Arrow. 
13 tysięcy pracowników Avro i Orenda Engines zostało zwolnionych z 
pracy. Zniszczono dziesiątki tysięcy rysunków konstrukcyjnych i planów 
samolotu. Nie zachował się ani jeden element do celów muzealnych. 
Samolot, który miał szanse zmienić stan wyposażenia lotnictwa 
myśliwskiego państw NATO w okresie zimnej wojny – przestał istnieć, a 
Żurakowski odszedł z pracy.

Park im. Janusza 
Żurakowskiego w 
Barry’s Bay poświęcony 
legendarnemu pilotowi. 
Znajduje się pomnik 
pilota oraz model 
ponaddźwiękowego 
samolotu CF-105 Avro 
Arrow, najsłynniejszego 
samolotu kanadyjskiego, 
który Janusz Żurakowski 
testował.
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Po przerwaniu badań nad samolotem Avro Arrow Żurakowski zdecydował 
się na „zerwanie” z eksperymentalnym pilotażem. Przeszedł na emeryturę 
i zbudował ośrodek wypoczynkowy „Kartuzy Lodge” w okolicach Barry’s 
Bay (Ontario). Zarządzał nim, wspólnie z rodziną, przez 40 lat.
Za zasługi wojenne odznaczony Krzyżem Virtuti Militari oraz trzykrotnie 
Krzyżem Walecznych, a tagże Honorową Odznaką Nr 2 Klubu Pilotów 
Doświadczalnych w Polsce. 
W Kanadzie wielokrotnie wyróżniany i nagradzany za wkład w rozwój 
kanadyjskiego lotnictwa. W tym m.in.: w 1973 roku został członkiem 
Canada’s Aviation Hall of Fame, w 1996 roku mennica kanadyjska wybiła 
srebrną monetę o nominale 20 dolarów z wizerunkiem tego wybitnego 
polskiego pilota, w 2000 roku nowy budynek wojskowego Ośrodka Prób 
Lotniczych w Cold Lake w Albercie został nazwany Janusz Zurakowski 
Building, a 26 lipca 2003 roku w Barry’s Bay (Ontario) uroczyście 
otwarto Park im. Janusza Żurakowskiego, gdzie znajduje się jego 
pomnik oraz model ponaddźwiękowego samolotu CF-105 Avro Arrow, 
najsłynniejszego samolotu kanadyjskiego, który Janusz Żurakowski 
testował. 
Wybrany Honorowym Członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Pilotów Doświadczalnych w Los Angeles, które umieściło jego imię na 
liście najwybitniejszych lotników wszechczasów.
Janusz Żurakowski zmarł w Bary’s Bay (Ontario) i spoczywa wraz z żoną 
na miejscowym cmentarzu St. Hedwig’s Roman Catholic Cemetery. 

Na 85. pozycji sklasyfikowany został (3 samoloty zestrzelone na pewno 
i 1 uszkodzony) płk Władysław Gnyś (1910 – 2000); w 1931 roku 
zgłosił się do wojska i dostał przydział do 4 Pułku Lotniczego w Toruniu. 
Następnie ukończył Szkołę Podchorążych dla Podoficerów w Bydgoszczy. 
Po uzyskaniu stopnia podporucznika otrzymał przydział do 121 Eskadry 
Myśliwskiej w Krakowie. 1 września 1939 roku, tuż po rozpoczęciu 
niemieckiej agresji, Gnyś wystartował z dowódcą 3 Dywizjonu 
Myśliwskiego, kpt. Mieczysławem Medweckim, z lotniska polowego 
w Balicach. Startujące samoloty zostały zaskoczone przez nadlatujące 
po bombardowaniu Krakowa niemieckie bombowce Junkres Ju 87.  
Niestety, pierwsze starcie zakończyło się tragicznie. Kpt. Medwecki został 
zestrzelony, a jego maszyna stanęła w ogniu. Pilot zginął. Gnysowi zaś 
udało się uciec i ukryć w chmurach. Nie zrezygnował jednak z ataku 
i po dostrzeżeniu kilku cięższych i mniej zwrotnych bombowców 
typu Dornier Do 17 rozpoczął ostrzał. Po krótkiej walce udało mu się 
zestrzelić dwa niemieckie samoloty. Fakt ten jest jednak kwestionowany 
przez niektórych historyków, którzy dość sceptycznie podchodzą do 
zwycięstwa 

W Kanadzie płk Janusz 
Żurakowski, wielokrotnie 
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polskiego lotnika, sugerując, iż spory udział w zestrzeleniu mogła mieć 
artyleria przeciwlotnicza. Według niektórych teorii Gnyś miał zaliczyć 
trafienie jednej z maszyn, co spowodowało zmianę trajektorii lotu i 
zderzenie Dorniera z kolejnym niemieckim bombowcem. Niezależnie 
od rzeczywistego przebiegu wydarzeń Gnyś miał ogromny udział w 
zniszczeniu dwóch wrogich samolotów. Nie ulega też wątpliwości, iż to 
w czasie walki z polskim pilotem Luftwaffe straciła pierwszą z maszyn 
zniszczonych w czasie kampanii wrześniowej. W ten sposób oficjalnie 
Władysław Gnyś został alianckim pilotem, który odniósł pierwsze 
zwycięstwo w II wojnie światowej. W późniejszym okresie przedostał 
się na Zachód, gdzie służył w Polskich Siłach Powietrznych, biorąc 
udział m.in. w kampanii francuskiej, a następnie w bitwie o Anglię. 
W sierpniu 1940 roku Anglicy przydzielili Gnysia do 302 Dywizjonu 
Myśliwskiego „Poznańskiego”. W kolejnych miesiącach na zmianę 
latał i służył w naziemnym stanowisku dowodzenia Dywizjonu 302, a 
następnie Dywizjonu 303. Potem znowu latał – dowodził eskadrą w 316 
i 309 Dywizjonie Myśliwskim „Ziemi Czerwieńskiej”, a od 25 sierpnia 
1944 roku 317 Dywizjonem Myśliwskim „Wileńskim”. Kolejnego 
dnia po awansie, podczas lotu nad Francją został zestrzelony i trafił do 
niewoli. Kilka dni później zbiegł z pomocą francuskich partyzantów, a 
po nadejściu wojsk alianckich trafił do szpitala w Swindon w Anglii. Po 
hospitalizacji w styczniu 1945 roku wstąpił do Wyższej Szkoły Lotniczej 
w Weston-super-Mare. Ukończył ją we wrześniu i trafił do Dowództwa 
Lotnictwa Myśliwskiego RAF. Został tam do rozwiązania Polskich 
Sił Powietrznych. W 1947 roku zdecydował się na emigrację i na stałe 
osiedlił się w Kanadzie.
Pod koniec życia nawiązał kontakt z Frankiem Neubertem – pilotem 
Ju 87, który 1 września 1939 roku zaatakował polskie samoloty i zestrzelił 
kpt. pilota Mieczysława Medweckiego. Prowadzili ze sobą dwunastoletnią 
przyjazną korespondencję. Spotkali się w 1989 roku, czyli w okrągłą 50. 
rocznicę boju nad Balicami.
W 1996 roku, podczas wizyty w Polsce, w Olkuszu otrzymał honorowe 
obywatelstwo miasta oraz uczestniczył w uroczystości nadania szkole 
podstawowej w Żuradzie im. Władysława Gnysia.
Odznaczony Orderem Virtuti Militari oraz trzykrotnie Krzyżem 
Walecznych.
Zmarł w Beamsville (Ontario) i został pochowany na cmentarzu Osborn.
Pozycję 108 (2 i ½ zestrzelenia) zajmuje mjr Marian Trzebiński (1913-
2002); absolwent IX Promocji Szkoły Podchorążych Lotnictwa w 
Dęblinie. W roku 1936 przydzielony do 133 Eskadry Myśliwskiej, 3 
Pułku Lotniczego w Poznaniu. W roku 1937 przeniesiony do 6 Pułku 
Lotniczego we Lwowie. W kampanii wrześniowej 1939 roku 

Płk Władysław Gnyś 
został sklasyfikowany 
na „Liście Bajana” na 
85 pozycji (3 samoloty 
zestrzelone na pewno i 
1 uszkodzony). Spoczywa 
na cmentarzu w 
Beamsville.
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podporucznik pilot 161 Eskadry Myśliwskiej, III Dywizjonu 
Myśliwskiego w składzie lotnictwa Armii “Łódź”. Major Polskich Sił 
Powietrznych w Wielkiej Brytanii przydzielony do 317 Dywizjonu 
Myśliwskiego “Wileńskiego”. Od 29 grudnia 1942 roku do 16 września 
1943 roku dowódca 316 Dywizjonu Myśliwskiego “Warszawskiego”. 
Od 3 stycznia 1945 roku do końca wojny dowódca 317 Dywizjonu 
Myśliwskiego „Wileńskiego”. Po demobilizacji wyemigrował do Kanady. 
Odznaczony Orderem Virtuti Militari oraz czterokrotnie Krzyżem 
Walecznych.
Zmarł Barrie (Ontario) i spoczywa na katolickim cmentarzu Saint Marys.
Kpt. Bronisław Mach (1918-2009) zestrzelił 2 niemieckie samoloty oraz 
1 uszkodził, umieszczony pod numerem 156; w 1939 roku absolwent 
XIV Promocji Szkoły Podchorążych Lotnictwa. Po kampanii wrześniowej 
przez Rumunię, Liban i Francję, w 1940 roku przybył do Wielkiej 
Brytanii. Pilot 303 Dywizjonu Myśliwskiego im. Tadeusza Kościuszki 
a następnie 308 Dywizjonu Myśliwskiego “Krakowskiego” (do stycznia 
1943 roku). Odkomenderowany do Oficerskiej Szkoły Lotniczej. Po 
ukończeniu powrócił do 308 Dywizjonu Myśliwskiego, gdzie latał do 
czerwca 1944 roku. W przerwie operacyjnej był instruktorem pilotażu 
oraz kontrolerem lotów w Sztabie 84 Grupy Myśliwskiej. W grudniu 
1944 roku powrócił do 308 Dywizjonu Myśliwskiego a następnie latał 
jako dowódca eskadry w 317 Dywizjonie Myśliwskim “Wileńskim”. 
Przydzielony ponownie do Dywizjonu 303, gdzie latał do czerwca 1946 
roku. Po demobilizacji wyemigrował do Kanady i osiedlił się w Swan 
River (Manitoba). 
Odznaczony Orderem Virtuti Militari oraz trzykrotnie Krzyżem 
Walecznych.
Zmarł w Swan River i został pochowany na Birchwood Cemetery.
Na 194 pozycji (1 i ½ zestrzelenie pewne, 1 prawdopodobne i 1 
uszkodzenie) znajduje się por. Władysław Majchrzyk (1914-2001); w 
1928 roku przyjęty do Szkoły Podoficerów Lotnictwa dla Małoletnich w 
Bydgoszczy, którą ukończył w 1934 roku jako mechanik samolotowy z 
podstawowym wyszkoleniem w pilotażu. Przydzielony do 123 Eskadry 
Myśliwskiej w 2 Pułku Lotniczym w Krakowie. 1 września 1939 roku 
wykonał swoje pierwsze zadanie w czasie wojny - wystartował na RWD-
8 do Bielska i dostarczył 23 Eskadrze Obserwacyjnej (wyposażonej w 
samoloty typu RWD-14 „Czapla”) 5 000 sztuk amunicji. Dzień później, 
po walce w rejonie Chrzanowa wraz z pchor. B. Własnowolskim zgłosił 
zestrzelenie Ju 87. 
W Wielkiej Brytanii został przydzielony do 308 Dywizjonu Myśliwskiego 
„Krakowskiego”. 28 czerwca 1941 r., w locie nad Francją

Pozycję 108 (2 i 1 
zestrzelenia) zajmuje mjr 
Marian Trzebiński z 
317 Dywizjonu 
Myśliwskiego 
“Wileńskiego” (na zdjęciu 
w środku w płaszczu). 
Na zdjęciu od lewej: 
kpt. Bronisław Mach, 
zestrzelił 2 niemieckie 
samoloty oraz1 uszkodził, 
umieszczony pod 
numerem 156 oraz por. 
Władysław Majchrzyk 
na 194 pozycji (1 i 1 
zestrzelenie pewne, 1 
prawdopodobne i 
1 uszkodzenie).
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  (operacja Circus 26, której celem była elektrownia w Commines), w 
drodze powrotnej w rejonie Hazebrouck zestrzelił prawdopodobnie 
jednego Me 109F. 
Na początku 1943 roku zgłosił się na wyjazd do Afryki w ramach Polish 
Figting Team, którym dowodził kpt. Stanisław Skalski. Podczas walk 
uszkodził Bf 109 i zestrzelił Macchi Mc 202.   
W marcu 1944 roku został przeniesiony do 411 RSU (Oddziału Napraw 
i Ratownictwa Technicznego), do oblatywania samolotów Mustang po 
remoncie. Do 308 Dywizjonu Myśliwskiego powrócił 3 lipca 1944 roku, 
gdzie pozostał do jego rozwiązania (13 stycznia 1947 r.).   
Po demobilizacji w 1948 roku wyemigrował do Kanady.
Odznaczony Orderem Virtuti Militari oraz czterokrotnie Krzyżem 
Walecznych.
Zmarł w Hamilton (Ontario) i spoczywa na cmentarzu Holy Sepulchre 
Cemetery w Burlington (Ontario).  
Pozycję 341 na „Liście Bajana” (5/6 zestrzelonych, 1 prawdopodobnie i 1 
uszkodzony) zajmuje mjr Aleksander Rokitnicki (1919-2009) „Rocky”; 
pilot z Dywizjonu 303. Po demobilizacji wyemigrował w 1949 roku do 
Kanady. Początkowo osiedlił się w prowincji Alberta, później przeniósł 
się do Toronto. Pracował w Connaught Research Laboratories, gdzie 
przyczynił się do odkrycia szczepionki przeciwko wściekliźnie, nazwanej 
ERA (litera R w tej nazwie to Rokitnicki). W latach sześćdziesiątych, 
będąc znakomitym pilotem, dołączył do Royal Canadian Air Cadets 
jako instruktor latania. Przez ponad trzy dekady dzielił się swoją pasją 
do latania z kanadyjskimi podchorążymi. Był także pionierem programu 
szybownictwa w ruchu Air Cadet. Zainspirował wielu młodych mężczyzn 
i wiele kobiet do podjęcia kariery w RCAF (latanie komercyjne).
Odznaczony Orderem Virtuti Militari. 
Zmarł w Toronto i został pochowany na cmentarzu Holy Cross.

Według „Listy Bajana”, która zawiera 447 pozycji, polscy lotnicy 
podczas II wojny światowej zestrzelili na pewno 922 samoloty, 188 
prawdopodobnie oraz 258 uszkodzili.

Mjr Aleksander 
Rokitnicki „Rocky” 
z Dywizjonu 303 
zajmuje pozycję 341 
na „Liście Bajana” 
(5/6 zestrzelonych, 
1 prawdopodobnie 
i 1 uszkodzony), 
natomiast płk Zdzisław 
Krasnodębski ps. 
„Król”, twórca i 
pierwszy dowódca 303 
Dywizjonu Myśliwskiego 
– na pozycji 364 (1/3 
zestrzeleń); mieszkał 
i zmarł w Toronto, 
prochy pułkownika i 
jego zony Wandy zostały 
przetransportowane do 
Polski, gdzie odbył się 
uroczysty pogrzeb na 
cmentarzu Wojskowym na 
Powązkach Wojskowych w 
Warszawie.
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Zesłani na Syberię
 za to, że byli 

Polakami
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Ich geneza związana jest z agresją Armii Czerwonej na Polskę; 
17 września 1939 roku wschodnie obszary Rzeczypospolitej, zwane 
popularnie Kresami, znalazły się w granicach Związku Sowieckiego. Dla 
mieszkających tam Polaków oznaczało to zmierzenie się z nową władzą, 
która wszelkimi sposobami dążyła do wynarodowienia i zrusyfikowania 
obywateli polskich. Towarzyszyły temu terror i aresztowania. Eliminacja 
tych, którzy wbrew wszystkiemu nie chcieli zapomnieć, że są Polakami, była 
istotnym elementem sowietyzacji zagarniętych ziem. Dla mieszkańców 
wschodnich terenów Polski okres sowieckiej okupacji kojarzy się przede 
wszystkim z masowymi deportacjami w głąb Związku Sowieckiego. Ta 
brutalna forma zbiorowych represji ze strony bolszewickiego okupanta 
dotknęła setki tysięcy polskich obywateli i miała doprowadzić do 
zniszczenia śladów polskiej państwowości na zajętych obszarach.
Pierwsza masowa deportacja na Sybir rozpoczęła się 10 lutego 1940 
roku. W głąb Związku Sowieckiego wywieziono około 140 tys. obywateli 
polskich. Wielu umarło już w drodze, tysiące nie wróciło do kraju. 
Wśród deportowanych były głównie rodziny wojskowych, urzędników, 
pracowników służby leśnej i kolei ze wschodnich obszarów przedwojennej 
Polski.
Druga deportacja, rozpoczęta 13 kwietnia 1940 roku, objęła urzędników 
państwowych, policjantów, nauczycieli, działaczy politycznych i 
przedstawicieli ziemiaństwa. Szacuje się, że wywieziono wówczas ok. 61 
tys. ludzi. Szczególnie dramatyczne były losy bliskich internowanych 
oficerów.
Trzecia akcja deportacyjna z 29 czerwca 1940 roku objęła głównie 
tzw. bieżeńców, czyli uciekinierów spod okupacji niemieckiej, wśród 
których dwie trzecie stanowili Żydzi. Ofiarami tej wywózki stało się 
wielu przedstawicieli inteligencji, m.in. lekarze i ludzie nauki, a liczba 
wywiezionych to ok. 80 tys. 
Ostatnia, czwarta deportacja zaczęła się 20 czerwca 1941 roku – 
w przeddzień wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej. Akcja była 
wymierzona w osoby związane z deportowanymi wcześniej grupami 
ludności. Łącznie wywieziono 90 tys. ludzi, z czego ponad 22 tys. z tzw. 
Zachodniej Białorusi. 
Zesłańcy transportowani byli do Kraju Krasnojarskiego, Ałtajskiego, 
obwodu nowosybirskiego i Kazachstanu. Trafili na Syberię, w większości 
do obwodów: archangielskiego, swierdłowskiego, nowosybirskiego, do 
republik Komi, Maryjskiej, Jakuckiej i Kraju Ałtajskiego.
Uważa się, że w ciągu niespełna dwóch lat władzy sowieckiej na ziemiach 
zabranych Polsce represjonowano w różnych formach – od rozstrzelania, 

Zdjęcie ze strony 178:
W 2000 roku w 
60-tą rocznicę 
masowego wywozu 
obywateli polskich z 
Ziem Wschodnich II 
Rzeczypospolitej na tereny 
Azji Środkowej i tajgi 
Syberii przez władze 
sowieckie, miejscowi 
Sybiracy oraz Kongres 
Polonii Kanadyjskiej 
ufundowali obelisk z 
tablicą upamiętniającą 
miliony Polaków, którzy 
zginęli w obozach 
sowieckich.

Polska Golgota zaczynała 
się wywózką w bydlęcych 
wagonach w głąb 
Związku Sowieckiego, 
później wielu zesłańcom 
udało się dotrzeć do 
tworzącej się Armii 
Polskiej na Środkowym 
Wschodzie i dalej rodziny 
z małymi dziećmi 
transportowane były 
do polskich obozów w 
Afryce, tak jak rodzina 
Chodkiewiczów. Na 
zdjęciu w Masindi 
(1944 r.), od lewej: 
Eliza, Wanda i Leonard 
z synkiem Olgierdem i 
Emanuel. Za rodzicami 
stoją: Wilhelm i Janina, a 
z przodu – Emma.
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poprzez więzienia, obozy i zsyłki, po pracę wpół przymusową – ponad 
milion osób, a więc co dziesiątego obywatela Rzeczypospolitej, który 
mieszkał lub znalazł się na tym terytorium. Nie mniej niż 30 tys. osób 
zostało rozstrzelanych, a śmiertelność wśród łagierników i deportowanych 
szacuje się na 8-10 proc., czyli zmarło zapewne 90-100 tysięcy osób.
Wielu z nich – zwłaszcza dzieci i starcy – nie wytrzymywało ciężkich 
warunków transportu w bydlęcych wagonach i umierało już w trakcie 
podróży. Ci, którym udało się przetrwać, po dotarciu na miejsce byli 
lokowani w obozach pracy, kołchozach i sowchozach.
Zesłańców czekała niewolnicza praca, nędza, choroby, niewyobrażalny 
wprost głód i śmierć. Nic dziwnego, że myśli Sybiraków koncentrowały 
się głównie na tym, jak przetrwać kolejny dzień.
Po podpisanym 30 lipca 1941 roku układzie między Polską (sygnatariusz: 
Władysław Sikorski) a ZSRR (sygnatariusz: Iwan Majski), przywracającym 
stosunki dyplomatyczne między obu państwami, tych Polaków, którzy 
jeszcze przeżyli, objęła tzw. „amnestia”.

Oto wspomnienia Sybiraczki, znanej i niezwykle cenionej działaczki 
społecznej Polonii kanadyjskiej w Edmonton Pani Janiny Muszyńskiej 
z d. Chodkiewicz: „Przed wojną mieszkaliśmy w Prozorokach (pow. 
Dzisna, woj. wileńskie). Ojciec, Leonard Chodkiewicz (1894-1948), 
był podporucznikiem rezerwy piechoty Wojska Polskiego. Matka, 
Wanda Chodkiewicz (1907-2007) z d. Biesiekierskich, zajmowała się 
domem. Miałam dwie siostry (Eliza, Emma) i dwóch braci (Emanuel, 
Wilhelm). Mieszkaliśmy w budynku gminy, ponieważ ojciec był 
sekretarzem lokalnej gminy. 17 września nad ranem bolszewicy byli już 
w Prozorokach, położonych tuż przy granicy ze Związkiem Sowieckim. 
Wszyscy zdawali sobie sprawę, że Polska straciła niepodległość. Ojca 
systematycznie przesłuchiwano i 5 kwietnia 1940 roku do domu już nie 
wrócił.
13 kwietnia 1940 roku w drugiej masowej zsyłce na Sybir zostaliśmy 
(bez ojca) wywiezieni z domu rodzinnego. Aresztujące nas NKWD 
w towarzystwie lokalnych mężczyzn pozwoliło nam zabrać żywność 
i podstawowe rzeczy osobiste, włącznie z maszyną do szycia. Nam, 
dzieciom, mówiono, że jedziemy na spotkanie z ojcem, co było dla nas 
wielką pociechą. W bydlęcych wagonach wieziono nas na wschód. 1 maja 
dotarliśmy do Pawłodaru w Kazachstanie. Miasto było udekorowane 
czerwonymi flagami, portretami Stalina i Lenina – nawet orkiestra grała 
sowieckie peany na cześć wodzów rewolucji. Naszą rodzinę przewieziono 
ciężarówką do wioski Dołoń nad rzeką Irtysz. Zamieszkaliśmy u rodziny 

Leonard Chodkiewicz 
zmarł w 1948 roku w 
Masindi (Uganda) i 
spoczywa na cmentarzu 
przy kościele wzniesionym 
rękami polskich 
uchodźców. Żona Wanda 
zmarła w Edmonton i jest 
pochowana na cmentarzu 
Holy Cross.
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Kamińskich, potomków zesłańców Powstania Styczniowego. NKWD 
zmusiło mamę, aby z piątki dzieci oddała dwoje do domu dziecka. Mama 
zdecydowała, że odda dwie najstarsze córki: Elizę (11 lat) i Janinę (10 lat). 
Obawiała się, że jeżeli odda kilkuletnich synów, to może ich już nigdy 
nie zobaczyć. Mamę zabrano do ciężkiej pracy w daleko oddalonych 
kamieniołomach – toteż 9-letnia Emma musiała sama opiekować się 
młodszymi od siebie Emusiem i Wilusiem. Matka przyjeżdżała do dzieci 
w Dołoni raz na miesiąc – a Elizę i mnie odwiedziła tylko raz, kiedy 
ciężko zachorowałam.
W czerwcu 1942 roku otrzymaliśmy list od ojca, który dotarł już do 
tworzącej się Armii Andersa w Guzar (Uzbekistan). Było to po tzw. 
amnestii dla wszystkich polskich zesłańców. Na podstawie dokumentów 
zatwierdzonych przez NKWD, umożliwiono nam jako rodzinie 
wojskowej, opuszczenie wioski Dołoń i wyjazd do Turkmenistanu. Z 
Aszchabadu, ciężarówką przez Góry Elbrus, przyjechaliśmy do Teheranu 
w Persji.
Dopiero po spotkaniu z ojcem w Teheranie we wrześniu 1942 roku 
dowiedzieliśmy się częściowo o jego losach. Spędził wiele miesięcy w 
więzieniu w okolicy Mińska na Białorusi. Otrzymał wyrok 8 lat katorżniczej 
pracy w łagrze Naryan-Mar u ujścia Peczory do Oceanu Arktycznego. 
Zwolniony z łagru dopiero w lutym 1942 roku resztkami sił dojechał do 
tworzącej się Armii Wojska Polskiego w Guzar (Uzbekistan). Tam udało 
mu się dowiedzieć, że żyjemy i mieszkamy w Kazachstanie. Zaraz napisał 
do nas list, który ze łzami w oczach czytaliśmy niezliczone razy. Do dzisiaj 
przechowuję go jako cenną pamiątkę. W sierpniu 1942 roku ojciec wraz 
z wojskiem z portu Krasnowodsk, przez Morze Kaspijskie, przypłynął do 
Pahlewi w Persji. Po badaniach lekarskich w wieku 47 lat uzyskał status: 
„nieprzydatny do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia” i jako 
cywila skierowano go do Teheranu, gdzie dołączył do nas.
Z portu Ahvaz w Persji – przez Karaczi w Indiach – całą rodziną 
dopłynęliśmy statkiem do Mombasy w Kenii. Stamtąd pociągiem 
dojechaliśmy do Nairobi, a potem 13 stycznia 1943 roku ciężarówką do 
polskiego osiedla Masindi w Ugandzie (jednego z 22 w Afryce). Nasze 
osiedle liczyło około 4500 osób – głównie kobiety i dzieci. Po przeżyciach 
w Związku Sowieckim Afryka była dla nas oazą szczęśliwości. Należałam 
do harcerstwa, w 1947 roku zdałam maturę - można powiedzieć, że 
życie toczyło się w miarę normalnie. Największą radość sprawiły nam 
narodziny brata Olgierda w 1944 roku, a najsmutniejszym przeżyciem 
była śmierć naszego kochanego ojca w 1948 roku. Leonard Chodkiewicz 
został pochowany na polskim cmentarzu przy kościele w Masindi, 
zbudowanym przez polskich wygnańców. Do dzisiaj kościół służy 
miejscowej ludności. 

Osiemdziesiąte urodziny 
Wilhelma Chodkiewicza. Na 
pierwszym planie: Janina, 
Emma, za
nimi Jubilat Wilhelm, 
Olgierd i Emanuel. Niestety, 
z rodziny Chodkiewiczów, 
którzy przeszli przez Syberię 
odszedł. Wszyscy spoczywają 
na cmentarzu Holy Cross w 
Edmonton.
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W Afryce cały czas marzyliśmy o powrocie do wolnej Polski. Niestety, 
układy naszych aliantów zmusiły nas do opuszczenia Ugandy.
W 1949 roku Eliza, Emma i ja z Mombasy, statkiem General Black, 
przybyliśmy do Halifaksu i potem pociągiem przez Montreal do 
Edmonton. Po odpracowaniu rocznego kontraktu jako pomoc domowa, 
skończyłam kurs pielęgniarski. Matka z trzema synami (moimi braćmi) 
dołączyła do nas w 1950 roku. W 1955 roku wyszłam za mąż za 
st. marynarza Polskiej Marynarki Wojennej krążownika „Dragon”, 
Stanisława Muszyńskiego (1923- 2014). Po odchowaniu trójki dzieci 
(Maria, Wanda, Antoni) pracowałam przez 30 lat jako tłumacz (polski, 
angielski) w Immigration Canada and Refugee Board i w sądzie prowincji 
Alberta.”
Stanisław Muszyński to także Sybirak. W dniu 10 lutego 1940 roku, 
podczas bardzo ostrej zimy wraz z całą rodziną został deportowany w 
rejon Archangielski, do osady Rżawka, gdzie wraz z ojcem zmuszony 
był do morderczej pracy przy wycince drzew w lesie. Na mocy układu 
Sikorski -Majski udało mu się dostać do tworzącej się Armii gen. Andersa. 
Następnie przez Iran, Palestynę dotarł do Anglii. W Liverpoolu wstąpił do 
Polskiej Marynarki Wojennej. W szkole morskiej w Plymouth przeszedł 
szkolenie, po którym został przydzielony do załogi krążownika ORP 
Dragon. 8 lipca 1944 roku, podczas bitwy o Normandię oktręt ten ORP 
Dragon został storpedowany przez Niemców. Uratowanych przeniesiono 
do bliźniaczego krążownika ORP Conrad, na którym służył do końca 
wojny. Po demobilizacji i ukończeniu w Londynie szkoły technicznej ze 
specjalnością elektryk osiedlił się w Kanadzie. 
Z sybirackiej rodziny Państwa Chodkiewiczów odeszli i spoczywają na 
cmentarzu Holy Cross w Edmonton:
Wanda Chodkiewicz (1907-2007) z d. Biesiekierskich, Olgierd (Alex) 
Chodkiewicz (1944 – 2019), Eliza Davies z d. Chodkiewicz, primo 
voto Herman (1928 – 1980) i Emma Sawicka z d. Chodkiewicz (1931 
– 2020) Franciszek Muszyński (1900 –1997) z żoną Zofią Muszyńską 
(1909-1985) oraz syn służący podczas II wojny światowej w marynarce 
wojennej, Stanisław Muszyński (1923 –2014).

Weronice Markowskiej z d. Klucznik (1925-2013), córce leśniczego 
mieszkającego we wsi Weroniki (powiat Grodno) świat zawalił się 10 
lutego 1940 roku. Tak wspominała ten dzień:
„Aresztować nas przyszło trzech: dwóch mundurowych i jeden cywil. Ten 
cywil zasłaniał twarz kołnierzem, ale żeśmy go szybko poznali – to był nie 
kto inny, tylko ojciec chrzestny mojej siostry Nadziei! Polak, komunista 

Na cmentarzu Holy 
Cross w Edmonton 
spoczywa rodzina 
Muszyńskich, byłych 
Sybiraków: żołnierz 2 
Korpusu, Franciszek 
Muszyński (1900 –1997) 
z żoną Zofią Muszyńską 
(1909-1985) oraz syn 
służący podczas II wojny 
światowej w marynarce 
wojennej, Stanisław 
Muszyński (1923 –2014).
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jeszcze sprzed wojny, który zaraz po przyjściu Rosjan przystał do nich. 
Podobno miał powiedzieć w NKWD, że pójdzie do wszystkich, tylko nie 
do Kluczników. A jednak właśnie jego wysłali, żeby nas aresztował. Ten 
kum pozwolił nam zabrać wszystko, co mogliśmy ze sobą wziąć. Po cichu 
uścisnął ręke mamy i obiecał pomóc, ale nawet jeśli próbował, naszego 
losu już nie odmienił…”
Całą rodzinę Sowieci wywieźli za Ural w okolice Swierdłowska. 
Zamieszkali w niewielkiej chacie składającej się z dwóch izb. Jedną 
zajmowała rodzina z siedmiorgiem dzieci, a oni drugą - pełną pluskiew, 
które w nocy nie pozwalały spać.
„Tato i mama już w dwa dni po przyjeździe poszli do pracy w lesie, 
gdzie piłowali drzewo. Poszłam razem z nimi, choć jeszcze wtedy nie 
musiałam pracować, dopiero trochę później. Ale chciałam pomóc, 
aby norma była wykonana (o ile dobrze pamiętam 6 m. sześciennych) 
spiłowanego, obciosanego i ułożonego drzewa), bo od tego zależało, czy i 
ile dostaniemy chleba. Ja obrywałam gałęzie ze ściętych drzew i znosiłam 
je w jedno miejsce by je później spalić. To była dla mnie ciężka praca, 
ale moi rodzice i inni Polacy pracowali jeszcze ciężej. Do tego dochodził 
wielki mróz i ciągłe niedojadanie, bo szybko skończyły się zapasy, które 
przywieźliśmy ze sobą. Wtedy rodzice zaczęli wyprzedawać lub zamieniać 
wszystko, co się dało, na jedzenie.”
W tych nieludzkich warunkach, na „nieludzkiej ziemi” odeszła do 
„lepszego świata” najpierw jej siostra, a później ojciec. 
Z powodu braku paszportów i możliwości opuszczenia Rosji Sowieckiej 
Weronika z matką przebywały na zesłaniu ponad sześć lat. Dopiero w 
1946 roku te dwie Sybiraczki dostały się na listę wyjeżdżających do Polski.  
Jechały do ojczyzny przez trzy tygodnie podobnymi bydlęcymi wagonami 
jakimi ich wywieźli, ale tym razem z radością i nadzieją na lepsze jutro. 
Z przygodami dotarły do Oleśnicy na Dolnym Śląsku. Tu na zabawie 
harcerskiej Weronika poznała swojego przyszłego męża Stanisława 
Markowskiego (1923-2019), który też pochodził z dawnych Kresów 
Wschodnich, ze Śniatynia-Załucza i był na liście NKWD do wywózki w 
głąb Rosji. Jednak w grudniu 1942 roku został złapany przez Niemców 
na ulicy (w łapance) i wysłany do pracy w kopalni w Sudetach na terenie 
okupowanych Czech. W 1962 roku młode małżeństwo wyemigrowało 
do Kanady i osiedliło się w Edmonton, gdzie mieszkała matka Stanisława. 
Weronika i Stanisław Markowscy zmarli w Edmonton i spoczywają na 
miejscowym cmentarzu Beechmount. 

„10 lutego 1940 roku był dniem strasznym, którego nie zapomnę aż 
do śmierci” – to początek kolejnych wspomnień, tym razem Wandy 
Szwender z d. Godawa (1926-2018), która była najstarszą z czwórki 

Sybiraczka, Weronika 
Markowska z d. 
Klucznik spoczywa 
we wspólnym grobie z 
mężem Stanisławem 
Markowskim, na 
cmentarzu Beechmount w 
Edmonton.
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rodzeństwa i mieszkała w osadzie Batorówka w powiecie Horoczów. 
Ojciec, Antoni Godawa, był osadnikiem wojskowym. Całą jej rodzinę 
i rodziny innych osadników wojskowych załadowano do bydlęcych 
wagonów na stacji Haliczany i wywieziono w głąb Rosji. Po trzech 
tygodniach koszmarnej podróży pociąg zatrzymał się na stacji Kotlas w 
obwodzie archangielskim.  
„Tam tatuś pracował w lesie przy wyciąganiu drzew na brzeg rzeki, a 
my, dzieci, jesienią zbieraliśmy w lesie różne jagody i grzyby (…) 14 
października 1941 roku opuściliśmy posiolok małą łodzią i dopłynęliśmy 
do Kotłasu. Tam spotkaliśmy mnóstwo polskich rodzin, głodnych, 
obdartych, tak jak my czekaliśmy na pociąg towarowy, który zabrał 
nas wszystkich na południe. Ta koszmarna podróż w przepełnionych 
wagonach, gdzie głód, zimno i wszy dręczyły nas. Pod koniec października 
przyjechaliśmy do Taszkentu, stamtąd pojechaliśmy do Kaganu, a potem 
do kołchozu „Engels” w rejonie Kamaszy. W kołchozie mieszkaliśmy w 
glinianej chacie bez drzwi lub okna. Było bardzo zimno. Rozpalaliśmy 
ognisko za pomocą kilku łodyg, ale dym był tak silny, że nie mogliśmy 
spać ani oddychać. W kołchozie wysłano nas po bawełnę. Nasz pobyt 
tam nie trwał długo, wkrótce przewieziono nas do drugiego kołchozu 
pod Taszkentem. Kołchoz nosił nazwę Pierwyj Maj (1 maja). Tatuś 
poszedł do pracy w koniuszni (stajnia), a ja z mamą i siostrą zbieraliśmy 
bawełnę. Za naszą pracę otrzymaliśmy trochę mąki, z której mama 
zrobiła lepioszki. Tam zastało nas Boże Narodzenie. Te święta były bardzo 
kiepskie. Była sroga zima i ciągle marzliśmy. Brakowało opału, ciepłej 
odzieży i narastał głód. Życie w kołchozie pogarszało się z dnia na dzień. 
Aby przeżyć, byliśmy zmuszeni szukać na pobliskich polach mrożonych 
marchewek, rzepy i ziemniaków. Wybuchła epidemia tyfusu. (…) 
Jednym z najpiękniejszych dni od czasu wysiedlenia była Wielkanoc 5 
kwietnia 1942 roku. Tłumy modlących się, szlochających, dziękujących 
Bogu za cud zbawienia i wielkanocny stół na placu, przygotowany dla 
nas przez wojsko. To było jak bajka po ponad dwóch latach cierpienia i 
złego traktowania.”
Wanda, tak jak wiele jej podobnych Sybiraczek, po latach tułaczki, przez 
Indie, Anglię… znalazła wreszcie swą przystań w Edmonton w Albercie. 
Tutaj wyszła za mąż za Sybiraka kpt. Władysława Szwendera (1924-
2022), byłego żołnierza 3 Dywizji Strzelców Karpackich 2 Korpusu, który 
przybył do Kanady dwa lata wcześniej. „Mój ojciec został aresztowany 26 
września 1939 roku i skazany na 15 lat łagru pod Archangielskiem (…) 13 
kwietnia 1940 roku my, czyli mama, moja siostra i ja zostałyśmy wysłane 
do Kazachstanu  –  pisał w swoich wspomnieniach. –  Przewieziono nas 
w bydlęcych wagonach. Pracowaliśmy tam przez rok jako zesłańcy 

Małżeństwo Sybiraków: 
Wanda Szwender z d. 
Godawa oraz mąż były 
żołnierz 3 Dywizji 
Strzelców Karpackich 2 
Korpusu, kpt. Władysław 
Szwender są pochowani na 
cmentarzu Holy Cross w 
Edmonton.
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w kołchozie. Po roku zabrali nas do Atbasar w prowincji Akmola w 
Kazachstanie, gdzie budowaliśmy warsztaty lokomotyw. Do pracy w 
tych sklepach sprowadzono 5000 polskich zesłańców. Pracowaliśmy 
na dwie zmiany po 12 godzin (dziennie) w niewolniczych warunkach. 
Nie było szans, aby nasz los w najbliższym czasie się zmienił. (…) Gdy 
dowiedziałem się o formowaniu Wojska Polskiego, moim pragnieniem 
było dostać się do wojska. Po tak zwanej „amnestii” nasz ojciec dołączył 
do nas w Atbasarze przed Bożym Narodzeniem 1941 roku. Miałem 
wtedy 17 i 4 miesiące. Rodzice próbowali odwieść mnie od wstąpienia do 
wojska, mówiąc, że jestem za młody. Ale mój upór i wytrwałość zjednały 
mi zgodę. W grupie 35 podobnie myślących chłopaków wyjechałem, aby 
wstąpić do formującej się armii polskiej. Pojechaliśmy do wsi Lugowaya, 
gdzie znajdowała się 10. Dywizja Piechoty. Był luty 1942. (…) Z 
każdego zakątka Rosji do Buzułuka i Tatiszczewa zaczęli napływać polscy 
deportowani do ośrodków formowania Wojska Polskiego. Warunki były 
straszne, ludzie mieszkali w namiotach w – 40 C, bez ciepłej odzieży 
i obuwia oraz kiepskio odżywiani. Takie były początki formowania 
przyszłej armii pod dowództwem gen. Władysława Andersa, byłego 
więźnia „Łubianki”. Później, ze względu na warunki pogodowe, formacja 
Wojska Polskiego została przeniesiona na tereny Uzbekistanu, Kirgistanu 
i południowego Kazachstanu, gdzie było cieplej, ale warunki nie były 
lepsze. Pojawiło się więcej chorób, zwłaszcza tyfus, który zbierał żniwo.
Początkowo, ze względu na duży napływ wolontariuszy, brak jedzenia 
i mundurów, młodzi ludzie tacy jak ja nie byli przyjmowani. Sytuacja 
była tragiczna. Wojsko nas nie przyjmowało, a do rodziców nie mogłem 
wrócić, bo powrót oznaczał przynajmniej miesiąc tułaczki bez jedzenia. 
Tak więc grupa chłopaków takich jak ja wędrowała po wsi aż do marca 
1942 roku, kiedy z Anglii przybyły transporty z żywnością i mundurami. 
Zostałem wtedy przyjęty do 27 pułku piechoty 10. Dywizji Piechoty. 
(…) Dzięki gen. Anders, który sam był jeńcem Sowietów i najlepiej 
rozumiał nasze stanowisko, wyjechaliśmy z pierwszym transportem przez 
Morze Kaspijskie do Persji (Iran) w strefie brytyjskiej. W porcie Pahlavi 
(obecnie Anzali) po spaleniu naszych zawszonych szmat i otrzymaniu 
nowych mundurów, 5 kwietnia 1942 r. obchodziliśmy Wielkanoc jako 
wolni ludzie. Tym mądrym posunięciem gen. Anders uratował ok. 120 
tys. żołnierzy i cywilów, tworząc tzw. „Wolną Polskę” na uchodźstwie.”
Władysław Szwender przeszedł cały szlak bojowy 2 Korpusu Polskiego we 
Włoszech i w 1946 roku wraz z innymi towarzyszami broni zaokrętował 
się na See Robin. Po odbyciu dwuletniego kontraktu na farmie w Albercie 
osiedlił się w Edmonton. W 1950 roku – jak żartobliwie określał – 
„poznałem i poślubiłem koleżankę z Syberii”. Był bardzo znanym i 

Tablica upamiętniająca 
zesłańców na Syberię, 
członków SPK, Koła 1 w 
Thunder Bay.
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cenionym działaczem społecznym. Do SPK należał od 1946 roku, pełniąc 
różne funkcje w tej organizacji. Za pracę społeczną został odznaczony 
„Złotym Krzyżem Zasługi”. Brał czynny udział w zbieraniu funduszy 
na pomnik Sybiraków w Białej Podlaskiej oraz pomnik Monte Cassino 
w Warszawie. Zawsze swoich kolegów kombatantów żegnał słowami 
wiersza Feliksa Konarskiego (Ref-Rena), którego jako poetę niezwykle 
sobie cenił:
Odchodzą od nas najbliżsi
Odchodzą od nas najdrożsi
Wypala się płomyk życia
Iskierka po iskierce
O jeden pogodny uśmiech
Znowu jesteśmy ubożsi
Jesteśmy znowu biedniejsi
O jedno pogodne serce.
Wanda i kpt. Władysław Szwender zmarli w Edmonton i spoczywają na 
cmentarzu Holy Cross.

Tysiące polskich zesłańców, podobnie jak rodzina Chodkiewiczów czy 
Szwenderów, wydostało się z sowieckich łagrów dzięki formowanej na 
terenie ZSRR Polskiej Armii na Wschodzie. Nie wszyscy ochotnicy 
dotarli jednak na miejsce tworzonych jednostek, gdyż podejmowane przez 
nich próby były blokowane przez Sowietów. Dokumenty potwierdzające 
obywatelstwo polskie były odbierane przez NKWD – zmuszano Polaków 
do przyjęcia dokumentów sowieckich. Ci, którym się udało, stworzyli 
2 Korpus Polski. Dzisiaj spoczywają na najróżniejszych cmentarzach w 
Kanadzie. Są to jak np. Jan Modzelewski (1913-1999); Sybirak, po 
amnestii w 1941 roku wstąpił do 13 pułku piechoty Armii Polskiej w 
Związku Sowieckim pod dowództwem gen. Nikodema Sulika, która 
później weszła w skład 5 Kresowej Dywizji Piechoty w 2 Korpusie Polskim 
gen. Władysława Andersa, z którym przeszedł cały szlak bojowy i walczył 
pod Monte Cassino. Zmarł w Montrealu i spoczywa na cmentarzu w St. 
Souver w Quebecu. 
Jan Kazimierz Gasztold (1926-2022); Sybirak, absolwent Junackej 
Szkoły Kadetów w Palestynie oraz Junackej Szkoły Mechaniczno-
Lotniczej, który po zdaniu egzaminów naprawiał wojskowe samoloty w 
egipskim Heliopolis. W Kanadzie znany działacz polonijny, w tym SPK, 
były prezes Stowarzyszenia Lotników Polskich Skrzydło „Warszawa”. 
Zmarł w Toronto i spoczywa na katolickim cmentarzu Assumption w 
Mississaudze (Ontario).

Sybirak, Jan 
Modzelewski, zmarł w 
Montrealu i spoczywa na 
cmentarzu w St. Souver 
w Quebecu, natomiast 
Jan Kazimierz Gasztold, 
który zmarł w Toronto, 
spoczywa na katolickim 
cmentarzu Assumption w 
Mississaudze.
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...Dzisiaj, pomimo że upłynęlo tyle czasu od pierwszej wywózki naszych 
rodaków na Syberię, niezwykle aktualne są słowa: 
Jeśli zapomnę o nich, ty Boże na Niebie, zapomnij o mnie - cytat z Dziadów 
Adama Mickiewicza, który wielokrotnie był i jest przywoływany 
w związku z sowieckimi prześladowaniami i mordami na Polakach 
zamieszkujących Wschodnią Rzeczpospolitą.

Tablica w polskim 
kościele w St. Catharine 
upamiętniająca bestialsko 
zamordowanych polskich 
oficerów w Katyniu oraz 
tych zesłańców, którzy 
zginęli z głodu i chorób 
„na nieludzkiej ziemi”.  
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R o z d z i a ł 1 0

Z dyplomatycznymi 
paszportami 
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Kiedy w dniu 5 lipca 1945 roku Kanada, po Stanach Zjednoczonych 
i Wielkiej Brytanii, uznała komunistyczne władze w Polsce, czyli 
Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej, cofając jednocześnie poparcie 
dla rządu londyńskiego, dotychczasowi dyplomaci pracujący w polskich 
konsulatach w Montrealu (powstał w 1919 roku), Winnipegu (1920) 
i w Poselstwie Rzeczpospolitej w Ottawie (1933), zostali pozbawieni 
swoich stanowisk i dyplomatycznych immunitetów. Pozostali jednak w 
Kanadzie. Nigdy nie zaakceptowali okupacji Ojczyzny i do końca swoich 
dni niezwykle ofiarnie pracowali na rzecz wolnej Polski. 
Katarzyna Szrodt, autorka Historii Konsulatu Drugiej Rzeczypospolitej w 
Montrealu w latach 1919-1945, (MSZ, 2012), napisała: 
„Placówka w Montrealu kierowana przez konsula generalnego dr. 
Tadeusza Brzezińskiego, Konsulat RP w Winnipeg z konsulem dr. 
Juliuszem Szygowskim, Konsulat Generalny w Ottawie z konsulem 
generalnym Wiktorem Podoskim – niezależnie od trudności i 
niepowodzeń polskiej dyplomacji w latach wojny, musiały stanąć na 
wysokości zadania i funkcjonować sprawnie. Wiara w bliskie zwycięstwo, 
determinacja i niezwykła pracowitość, pozwoliły polskim dyplomatom 
zmobilizować Polonię i stworzyć w Kanadzie silne zaplecze materialne i 
duchowe dla okupowanej Polski. Na XI Zjeździe Polaków w Kanadzie, 
zorganizowanym w Hamilton we wrześniu 1944 roku, konsul generalny 
dr Tadeusz Brzeziński pogratulował jedności, której dowody dały 
organizacje, razem pracując na rzecz społeczeństwa polskiego cierpiącego 
z powodu wojny. Jako wielki przyjaciel Polonii, Brzeziński, porównał 
organizacje polonijne do potężnego drzewa, które swe korzenie zapuszcza 
głęboko w masy społeczeństwa polskiego w Kanadzie.” 
Dzisiaj na cmentarzu w Saint-Sauveur, przy tak zwanej „Polskiej Alei” 
oraz na cmentarzu Notre-Dame w Ottawie spoczywają ci, którzy nie 
wrócili do zniewolonej Ojczyzny, wybrali wolność i „swe korzenie zapuści 
głęboko w masy społeczeństwa polskiego w Kanadzie.”
W latach 1938-1945 konsulem generalnym w Montrealu był Tadeusz 
Brzeziński (1896 – 1990); absolwent Wydział Prawa i Nauk Politycznych 
Uniwersytetu Lwowskiego. W 1921 roku został zatrudniony w polskiej 
służbie dyplomatycznej. Służył na placówkach w Essen (1921–1922), 
Lille (1928–1931), Lipsku (1931–1935), Charkowie (1936–1937). W 
1938 roku został skierowany na placówkę dyplomatyczną do Kanady 
jako konsul generalny RP w Montrealu. Po II wojnie światowej 
pozostał w Kanadzie. Działał w Kongresie Polonii Kanadyjskiej, którego 
prezydentem był w latach 1952–1962. Do emerytury pracował w 
Ministerstwie Kultury prowincji Quebec, pomagając w organizowaniu 
francuskojęzycznych ośrodków kultury w małych miastach.

Zdjęcie ze strony 198:
Grób rodziny Tadeusza 
Brzezińskiego, który w 
latach 1938-1945 był 
konsulem generalnym RP 
w Montrealu. Zmarł w 
Montrealu i spoczywa 
wspólnie z żoną Leonią 
i synem Adamem na 
cmentarzu w Saint-
Sauveur.

Zdjęcie archiwalne: Polska 
placówka konsularna w 
latach 1920-1945 
w Winnipegu. 
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Ojciec Zbigniewa, amerykańskiego politologa, byłego doradcy ds. 
bezpieczeństwa narodowego prezydenta Stanów Zjednoczonych 
Jimmy’ego Cartera. 
Zmarł w Montrealu. Spoczywa wspólnie z żoną Leonią (1896-1985) z 
domu Roman i synem Adamem (1929-1954) na cmentarzu w Saint-
Sauveur.
Kiedy w 1933 roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych utworzyło 
w Ottawie nowy (trzeci z kolei) konsulat RP (zamieniony później na 
poselstwo), jego pierwszym konsulem generalnym został mianowany 
Jerzy Adamkiewicz (1881-1958), który wcześniej odbył studia prawnicze 
na wydziale konsularnym w Wiedniu, a od 1920 roku piastował urząd 
konsula generalnego w Lipsku, Londynie, Jerozolimie, a w latach 1933-
1936 w Ottawie. Po wybuchu II wojny światowej pracował dla rządu 
polskiego w Londynie. Do Kanady wrócił w 1946 roku i przez dwa lata był 
profesorem historii oraz nauk politycznych na Uniwersytecie St. Mary’s 
w Halifaxie, następnie w latach 1948-1952 wykładał na Uniwersytecie 
St. Francis Xavier w Antigonish w Nowej Szkocji. Ostatnie lata swojego 
życia związał z Uniwersytetem w Montrealu, gdzie pracował jako profesor 
w Centrum Studiów Słowiańskich. Zmarł w Montrealu. Spoczywa na 
cmentarzu w Saint-Sauveur. Jego biały, marmurowy nagrobek zdobi 
krzyż, godło Polski oraz inskrypcja z wartościami, którym zmarły był 
zawsze wierny: W Bogu świat, w Bogu kraj, w Bogu rodzina, w Bogu 
człowiek, w Bogu prawda jedyna.
Po Jerzym Adamkiewiczu na stanowisko konsula generalnego powołano 
Jana Pawlicę (1888 -1957), który rozpoczął swą służbę dyplomatyczną 
w 1919 roku, pełniąc funkcję wicekonsula w Pradze. W 1933 roku został 
konsulem generalnym w Winnipegu, a po trzech latach oddelegowano 
go do Ottawy, gdzie pełnił tę funkcję do wybuchu II wojny światowej.
W 1939 roku Jana Pawlicę zastąpił Wiktor Józef Podoski (1895 – 
1960), który w historii polskiej dyplomacji zapisał się jako pierwszy poseł 
nadzwyczajny i pełnomocny RP w Kanadzie. Studiował na wydziale 
mechanicznym w Royal Technical College i na uniwersytecie w Glasgow 
w Szkocji oraz w School of Economics and Political Science w Londynie.
Od 1922 roku pracował jako pomocnik attaché wojskowego w 
Polskiej Misji Wojskowej przy Poselstwie RP w Londynie, następnie w 
Departamencie Politycznym ministra spraw zagranicznych. W latach 
1929 -1931 był sekretarzem polskiego poselstwa w Waszyngtonie.
Na krótko przed wybuchem II wojny światowej Podoski otrzymał 
nominację na stanowisko konsula generalnego RP w Ottawie. Placówką 
kierował od 1939 przez trzy lata, kiedy to 27 marca 1942 roku został 
mianowany pierwszym w historii posłem nadzwyczajnym i pełnomocnym 

Grób na cmentarzu w 
Saint- Souver Jerzego 
Adamkiewicza, 
pierwszego konsula 
generalnego w Ottawie.  
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RP w Kanadzie (obecnie stanowisko ambasadora). 
W latach 1944 – 45 był kierownikiem Wydziału Amerykańskiego MSZ 
w Londynie.
Po powrocie do Kanady zamieszkał w Ottawie. Przez kilkanaście lat był 
pracownikiem rządu kanadyjskiego w dziale ubezpieczeń społecznych, a 
mając doskonałe koneksje w rządzie, odegrał ważną rolę w przygotowaniu 
terenu dla polskiej masowej emigracji po II wojnie światowej. 
Zmarł w Ottawie i spoczywa w grobie rodzinnym na cmentarzu Notre-
Dame.
Ironią losu jest, że człowiek, który był bardzo zaangażowany w życie 
Polonii kanadyjskiej, szczególnie troszcząc się o naukę języka polskiego, 
który założył w Ottawie polską szkołę, na niewielkim nagrobku ma 
niezwykle skromną inskrypcję w języku angielskim: 
In loving memory of Victor Podoski, Ap. 2,1895 – July 31,1960, First 
Minister of Poland to Canada.  
Od 1 listopada 1944 roku do 5 lipca 1945 roku funkcję ministra 
pełnomocnego i posła nadzwyczajnego RP w Ottawie pełnił dr Wacław 
Babiński (1887 – 1957); doktor nauk ekonomicznych na Wydziale 
Nauk Społecznych na Uniwersytecie Ludwika i Maksymiliana w 
Monachium. W 1819 roku rozpoczął służbę dyplomatyczną w centrali 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W 1929 roku mianowany został na 
posła nadzwyczajnego i ministra pełnomocnego w Belgradzie (1929 – 
1931), następnie w Hadze (1931-1944). 
Po II wojnie światowej pozostał na emigracji w Kanadzie. Był członkiem 
Ligi Niepodległości Polski oraz przedstawicielem władz Egzekutywy 
Zjednoczenia Narodowego. Niezależnie od służby dyplomatycznej 
był znanym i cenionym naukowcem. W 1947 roku został mianowany 
profesorem nauk społecznych na uniwersytecie w Ottawie, a w latach 
1948-1957 wykładał filologię, literaturę i historię w Centrum Studiów 
Słowiańskich na Uniwersytecie w Montrealu.
Zmarł 22 lipca 1957 roku w Montrealu. „Śmierć ministra pełnomocnego, 
dr. Wacława Babińskiego nastąpiła w kilka godzin po operacji na skutek 
zawału serca w szpitalu Hotel Dieu w Montrealu – napisał Franciszek 
Bratek-Kozłowski w książce Życie z bagnetem i lancetem, wspomnienia – 
refleksje, (Canadian Polish Research Institute, Toronto 1989). „Wiadomość 
o zgonie ministra Babińskiego, ostatniego posła Rzeczpospolitej Polskiej 
w Kanadzie, rozeszła się lotem błyskawicy po Montrealu. Pogrzeb odbył 
się dnia 26 lipca 1957 r. W kościele Matki Boskiej Częstochowskiej 
uroczysta żałobna Msza święta odprawiona została przez księdza F. 
Baldygę w asyście licznych księży polskich. Kościół został wypełniony 
do ostatniego miejsca. Wśród obecnych znajdował się generał Kazimierz 

Pomnik na grobie rodziny 
ministra pełnomocnego i 
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Sosnkowski, przyjaciel zmarłego, przedstawiciele Kongresu i towarzystw 
polskich w Montrealu, sfer naukowych i politycznych, liczni znajomi. 
Premiera Duplessisa reprezentował senator Olivier Renaud, dowódca 
okręgu wojskowego był reprezentowany przez dwu oficerów sztabowych, 
chorego kardynała reprezentował kanonik Drouin. Prasa kanadyjska 
wysłała swoich reporterów i fotografów.
Po nabożeństwie żałobnym przed kościołem, nad trumną okrytą 
sztandarem narodowym, przemówił ambasador Tadeusz Romer, żegnając 
w zmarłym swego kolegę ze służby dyplomatycznej. Uformowano 
kondukt pogrzebowy ze sztandarami polskich organizacji na czele, 
poprzedzony grupką harcerzy niosących odznaczenia zmarłego, z trumną 
eskortowaną przez delegatów organizacji, za którą postępował orszak 
żałobny liczący kilkaset osób. 
Stąd przetransportowano ciało zmarłego do miejscowości St. Sauveur, 
położonej 45 mil od Montrealu”. Spoczywa wspólnie z żoną Marią z 
domu Wodzińską (1894 –1975) oraz bratem Stanisławem Babińskim 
(1920-1990) na cmentarzu w Saint-Sauveur.
Drugi wspólny grób Babińskich znajduje się na Cmentarzu ma Starych 
Powązkach w Warszawie.
W latach 1942-1945 sekretarzem polskiego poselstwa w Ottawie był 
Adam Żurowski (1908 -1962), który służbę w dyplomacji rozpoczął po 
ukończeniu Uniwersytetu w Grenoble. Najpierw pracował w konsulatach 
w Lyonie i Lille, a później w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w 
Warszawie. Podczas wojny internowany w Szwajcarii. Przedostał się 
jednak do Londynu, skąd został oddelegowany do Kanady, do pracy 
w polskim poselstwie, gdzie m.in. opiekował się skarbami wawelskimi. 
Zmarł w Ottawie i spoczywa w rodzinnym grobie na cmentarzu Notre-
Dame.

W 1920 roku w Winnipegu powstał Konsulat Generalny Polski na 
Zachodnią Kanadę. Pierwszym konsulem został Walerian Bukowiecki-
Olszewski, a ostatnim w latach 1944-45, dziesiątym z kolei konsulem 
generalnym był dr Adam Synowiecki (1901-1970), prawnik z 
wykształcenia. Po wojnie pozostał w Kanadzie. Mieszkał z żoną Wandą w 
Winnipegu. Ich skromny grób oznaczony płytą z czerwonego granitu z 
inskrypcją po polsku: Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, znajduje się 
na starym katolickim cmentarzu St. Mary’s w Winnipegu.
Na cmentarzu w Saint-Sauveur znaleźli miejsce wiecznego spoczynku 
także polscy dyplomaci, niepracujący na placówkach w Kanadzie, ale 
których powojenne losy zostały związane przez układy rodzinne z tym 
państwem.

Wiktor Józef Podoski, 
pierwszy poseł 
nadzwyczajny i 
pełnomocny RP 
w Kanadzie spoczywa 
w grobie rodzinnym na 
cmentarzu Notre-Dame 
w Ottawie.
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Dr  Sylwester Gruszka (1891-1956); uzyskał doktorat z prawa i nauk 
politycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W 1922 roku 
rozpoczął służbę dyplomatyczną w Trieście, później kontynuował ją w 
Zagrzebiu, Detroit, Nowym Jorku, Kolonii, Paryżu… Ostatnią placówką, 
którą kierował jako konsul w latach 1941-1945 był konsulat w Sydney w 
Australii. Tam zmarł. Po jego śmierci żona, Maria Gruszka (1901-1971) 
z domu Roman, siostra Leonii Brzezińskiej, przeniosła prochy zmarłego 
na cmentarz w Saint-Sauveur, gdzie wspólnie spoczęli w jednej mogile.
Stanisław Kara (1893 -1955); zawodowy oficer w stopniu pułkownika, 
był dowódcą szkoły oficerskiej w Ostrowie Mazowieckim. W 1931 roku 
został konsulem generalnym w Lille, następnie w Paryżu i w Berlinie. 
W latach 1944-1945 pełnił funkcję attaché wojskowego przy poselstwie 
RP w Rio de Janeiro. Tam zmarł. Odznaczony Orderem Virtuti Militari.
Na cmentarzu pułkownik Kara został upamiętniony przez żonę 
Władysławę Karę (1894 -1965) nagrobkiem wzorowanym pomnikiem 
gen. Władysława Sikorskiego w Londynie. Upamiętnieni zostali także: 
córki: Janina Kara Mitz (1917-1983) i Anna Kara Tarassiewicz (1923 
-1983) oraz pierwszy mąż Anny Kara Romuald Sanders Świderski 
(1914 -1979), zmarli w Stanach Zjednoczonych.  
Tadeusz Romer (1894 -1978); studiował agronomię i nauki polityczne 
we Fryburgu w Szwajcarii. W 1917 roku powołany na stanowisko 
sekretarza Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu, gdzie uczestniczył 
w rokowaniach na konferencji pokojowej w Wersalu, prowadzących do 
odzyskania przez Polskę niepodległości. Później pracował w Ministerstwie 
Spraw Zagranicznych RP, pełnił funkcję ambasadora RP we Włoszech, 
Portugalii, Japonii (1937–1941), gdzie pomagał w finansowaniu polskich 
uchodźców żydowskich i zapewnieniu im wiz do Japonii. Stworzył 
„Polski Komitet Pomocy Ofiarom Wojny” i powołał swoją żonę Zofię 
na jego przewodniczącą. Po zamknięciu w tym kraju polskiej ambasady 
wyjechał do Szanghaju, gdzie jako Wysoki Komisarz RP kontynuował tę 
humanitarną pomoc.
W 1942 roku objął stanowisko ambasadora RP w Moskwie, gdzie 
prowadził rokowania z aliantami i ze Stalinem. Oprócz zadań czysto 
politycznych Romer koncentrował się na pomocy humanitarnej dla 
polskich zesłańców wywiezionych przez Sowietów w głąb Rosji.
W swojej pierwszej odezwie do rodaków pisał z nadzieją:
„Porozumienie polsko-sowieckie z 1941 roku pociąga za sobą cały szereg 
ważnych następstw dla obywateli polskich przebywających w Związku 
Radzieckim.  Jemu to zawdzięczamy uwolnienie wielu tysięcy wśród Was, 
powstanie armii polskiej, która bawi obecnie na Bliskim Wschodzie i 
wyjazd wraz z nią licznych rodzin wojskowych…

Dr Sylwester Gruszka, 
rozpoczął służbę 
dyplomatyczną w Trieście, 
później kontynuował 
w Zagrzebiu, Detroit, 
Nowym Jorku, Kolonii, 
Paryżu i Sydney w 
Australii. Tam zmarł. Po 
jego śmierci żona, Maria 
Gruszka przeniosła prochy 
zmarłego na cmentarz 
w Saint-Sauveur, gdzie 
wspólnie spoczęli w 
jednej mogile. Obok 
spoczywa Stanisław 
Kara, zawodowy oficer w 
stopniu pułkownika, który 
był konsulem generalnym 
w Lille, następnie w 
Paryżu i w Berlinie. 
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Największą troską przejmuje mnie myśl, że są jeszcze takie skupiska 
polskie, zwłaszcza na dalekiej Północy, do których pomoc nasza z 
rozmaitych powodów wcale dotrzeć nie mogła… Przetrwanie wymaga 
od nas wszystkich dużo cierpliwości, hartu i odporności.
Na gorącym, serdecznym życzeniu, by ich nam nie zabrakło, kończę 
mą odezwę okrzykiem: Do zobaczenia w drodze do wolnej i szczęśliwej 
Polski”. 
Po ujawnieniu sowieckiej zbrodni katyńskiej na polskich oficerach 
i zerwaniu stosunków dyplomatycznych z Rosją został mianowany 
Wysokim Komisarzem RP na Bliski Wschód i zaraz powołany w 
Londynie na stanowisko ministra spraw zagranicznych Rządu RP na 
Uchodźstwie (1943-1944). 
W 1948 roku wyemigrował z rodziną do Kanady, gdzie przez kilkanaście 
lat wykładał literaturę i kulturę francuską na Uniwersytecie McGill. 
Był jednym z najbardziej ofiarnych i szanowanych działaczy Polonii 
kanadyjskiej.
Zmarł w Montrealu i spoczywa w rodzinnym grobie wraz z małżonką 
Zofią z Wańkowiczów Romerową (1897-1981) oraz kuzynkami: 
Jadwigą Dunin-Jundziłł (1873-1963) oraz Marią Hubisz (1904-
2006) w Saint-Sauveur. 
Spoczną i wstaną – głosi inskrypcja na ich nagrobku.
Kolejnym polskim konsulem, pełniącym w okresie międzywojennym 
służbę dyplomatyczną dla Polski, który wybrał wolność w Kanadzie 
był por. dr Jerzy Korwin-Piotrowski (1909-1978); po ukończeniu 
Wydziału Prawa na Uniwersytecie Warszawskim uzyskał tytuł dra praw 
na uniwersytecie w Lille. Pracował w służbie dyplomatycznej, najpierw w 
Mińsku, a później w Brukseli. Okupację niemiecką spędził we Francji. Po 
wojnie, już w Kanadzie pracował na Uniwersytecie Montrealskim i był 
konsultantem rządu prowincjonalnego Quebecu. 
Zmarł w Montrealu i spoczywa na cmentarzu weteranów w Pointe Claire.

Na cmentarzu w 
Saint-Sauveur spoczywa 
Tadeusz Romer, wybitny 
polski dyplomata i 
polityk, ambasador RP w 
Japonii i Rosji Sowieckiej, 
minister spraw 
zagranicznych w rządzie 
Stanisława Mikołajczyka, 
organizator pomocy 
dla polskich uchodźców 
żydowskiego pochodzenia 
w Japonii i w Szanghaju. 

Adam Żurowski, który 
pracował w konsulatach 
polskich w Lyonie i Lille, 
a później był sekretarzem 
polskiego poselstwa w 
Ottawie spoczywa na 
cmentarzu Notre-Dame w 
Ottawie.
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Przyjmuje się, że w Kanadzie żyje przeszło 800 tysięcy Polaków, a wraz 
z osobami, które deklarują polskie pochodzenie, około 1,2 miliona. Są 
więc polskie parafie i kościoły (w samym tylko Ontario jest przeszło 30 
polskich parafii), polskie szkoły, polskie domy, będące miejscem spotkań 
i uroczystości miejscowych Polaków, setki organizacji polonijnych, 
w tym około 200 zrzeszonych w Kongresie Polonii Kanadyjskiej. Są 
polskie fundacje, instytuty naukowe, w tym najbardziej znany na świecie 
Polski Instytut Naukowy w Kanadzie, którego celem jest “zachowanie 
na obczyźnie polskiej myśli, dziedzictwa naukowego i tradycji”. Jest 
Katedra Historii Polski przy Uniwersytecie w Toronto, bank Credit 
Union św. Stanisława i św. Kazimierza z licznymi oddziałami, są zespoły 
folklorystyczne, polskie sklepy, restauracje, biura podróży... Żyja tu 
polscy naukowcy, inżynierowie, lekarze, biznesmeni, ludzie związani z 
kulturą i sztuką, którzy są wysoko oceniani w środowisku kanadyjskim. 
Zdarza się, że za swoją pracę i osiągnięcia są dekorowani najwyższym 
cywilnym odznaczeniem w Kanadzie – Order of Canada. Są też politycy z 
polskim rodowodem, którzy zasiadają w poselskich ławach w Izbie Gmin 
czy Senacie w Parlamencie federalnym w Ottawie lub w poszczególnych 
prowincjach i są dumni ze swojego pochodzenia. 
Kanadyjski sędzia Sądu Najwyższego prowincji Ontario, Polak z 
pochodzenia, Paweł I.B. Staniszewski wspominał w swojej książce Memoirs 
of a Judge (Tribune Printing & Publishieng Inc., Tecumseh 2003): „W 
roku 1911 moi rodzice zaręczyli się, a pobrali w 1912 roku w Świsłoczy. W 
rok później weszli na pokład statku płynącego przez ocean, należącego do 
linii Hamburg-Ameryka i dotarli do Kanady. Wyszli na ląd w Halifaksie i 
koleją udali się do Montrealu. (…) Gdy ukończyłem sześć lat, poszedłem 
do katolickiej szkoły świętego Anzelma (dwujęzycznej), która mieściła się 
na rogu Rouen Street i Bercy Street we wschodnim Montrealu. Szkoła 
był prowadzona przez zakonnice. Kanadyjki pochodzenia francuskiego. 
Pozwalały na nauczanie francuskiego, polskiego i angielskiego jedynie w 
trzech pierwszych klasach. Od klasy czwartej do ósmej wszystkie lekcje 
odbywały się wyłącznie po angielsku. Język i narodowość nie były w 
owych czasach problemem w Quebecu. Bieda jednoczyła wszystkich”.
Rodzice, zarówno Pawła Staniszewskiego, jak i innych nowych 
emigrantów, bardzo ciężko pracowali, wiązali przysłowiowy koniec 
z końcem, ale posyłali dzieci do szkoły. Inwestowali w edukację, bo 
marzeniem zarówno matki, jak i ojca było wykształcenie dzieci, aby w 
życiu miały lżej od nich. Często wychodzili z założenia, że wystarczy, aby 
z domu wynieśli znajomość rodzimego języka, wiarę oraz przywiązanie 
do polskiej tradycji i kultury. Zdawali sobie sprawę z tego, że szansą dla 

Hon. Paweł Ignacy 
Staniszewski; pierwszy 
kanadyjski sędzia Sądu 
Najwyższego Ontario, 
urodzony w Montrealu. 
Założyciel Fundacji 
Staniszewskich dla 
najlepszych studentów
prawa na Uniwersytecie w 
Windsor. Znany filantrop 
i działacz społeczny,
wyróżniony zaszczytnym 
tytułem Honourable. 
Autor pięciu książek. W 
uznaniu zasług i w celu 
upamiętnienia Pawła 
Staniszewskiego jedną z 
ulic w Windsor nazwano 
„Staniszewski Street”.
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większości ich dzieci była asymilacja w kanadyjskim społeczeństwie. 
Mało który rodzić spodziewał się jednak, że przyjdzie mu zbierać owoce 
tej inwestycji już w pierwszym pokoleniu dzieci urodzonych w Kanadzie 
i być dumnym z ich osiągnięć. A już z całą pewnością niewielu liczyło 
na to, że ich synowie będą piastować najwyższe stanowiska w kraju, w 
którym przyszło im żyć i pracować, że będą politykami dumnymi ze 
swojego pochodzenia. 
Hon. Donald (Don) Frank Mazankowski (1935-2020); kanadyjski 
polityk polskiego pochodzenia, urodzony w miejscowości Viking w 
Albercie. Wieloletni działacz Partii Konserwatywnej, który przez 25 lat 
był posłem do Parlamentu federalnego. Służył jako minister gabinetu 
premierów Joe Clarka i Briana Mulroney. Był ministrem finansów, a w 
1986 roku został mianowany wicepremierem Kanady i pełnił tę funkcję 
do przejścia w stan spoczynku w 1993 roku. Był jedynym Polakiem 
w historii tego kraju, który piastował tak wysoki urząd. W 1992 roku 
Mazankowski został zaszczycony i znalazł się w niewielkiej grupie 
wybitnych Kanadyjczyków, którym nadano tytuł Honourable (Człowiek 
honoru). Dwukrotnie został odznaczony Orderem Kanady (officer w 
2000 i companion w 2013).  
Zmarł w Sherwood Park i został pochowany na cmentarzu w Vegreville 
(Alberta); tam, gdzie mieszkał, gdzie wygrał swoje pierwsze wybory i skąd 
powędrował w świat.
Stanley (Stanisław) Haidasz (1923 - 2009); pierwszy poseł polskiego 
pochodzenia, sekretarz parlamentarny różnych ministerstw w rządzie 
Kanady, pierwszy Kanadyjczyk polskiego pochodzenia mianowany 
ministrem, pierwszy i jedyny senator polskiego pochodzeniaokreślający 
siebie jako „syn polskich emigrantów”, urodzony w Toronto. Z 
wykształcenia i zawodu lekarz-kardiolog. W latach 1962-1974 
reprezentujący Partię Liberalną, sześciokrotnie wybrany do Izby 
Gmin jako poseł federalny. Przez dwa lata (1972-1974) pełnił funkcję 
ministra wielokulturowości. Dwukrotnie był delegatem kanadyjskim na 
Zgromadzenie Ogólne ONZ i trzykrotnie delegatem parlamentarnym 
do Rady Północnoatlantyckiej. W 1978 roku mianowany na stanowisko 
senatora. Doktor honoris causa Uniwersytetu Northland w Montrealu oraz 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W roku 1997 odznaczony przez 
Jana Pawła II Orderem św. Grzegorza. 
Zmarł w Toronto i spoczywa na cmentarzu Park Lawn.
Hon. Paweł Ignacy Staniszewski (1925-2013); pierwszy kanadyjski 
sędzia Sądu Najwyższego Ontario, urodzony w Montrealu. Ukończył 
Loyola College, Uniwersytet w Toronto i Osgoode Hall Law School. 
Praktykował prawo w Toronto jako partner w Bagwell, Stevens & 

Hon. Paweł Ignacy 
Staniszewski zmarł w 
Tecumseh i spoczywa w 
rodzinnym grobowcu na 
cmentarzu Heavenly Rest 
w Windsor.

Zdjęcie archiwalne: prof. 
dr Henryk M. Wójcicki 
(1916-2006), lekarz 
psychiatra z żoną Zofią 
z d. Szablewską. Służył 
w 1 Dywizji Pancernej. 
W Walii prowadził 
oddział neuropsychiatrii 
w Polskim Szpitalu 
Weteranów. W 1953 
roku wyemigrował do 
Kanady, gdzie objął 
stanowisko dyrektora 
klinicznego w dużym 
szpitalu psychiatrycznym 
w Northern Battleford 
w Saskatchewan. 
Później w Edmonton na 
Uniwersytecie Alberty 
był najpierw adiunktem, 
potem profesorem 
nadzwyczajnym, a 
później profesorem 
klinicznym. Niezwykle 
aktywny działacz 
polonijny. Odznaczony 
Orderem Kanady. Zmarli 
w Edmonton.
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McFarlane. Kandydat Partii Liberalnej w wyborach do Parlamentu 
federalnego. W 1968 roku zaprzysiężony został jako sędzia federalny 
w Windsor. Później mianowany sędzią w Ontario Supreme Court of 
Justice. Założyciel Fundacji Staniszewskich dla najlepszych studentów 
prawa na Uniwersytecie w Windsor. Znany filantrop i działacz społeczny, 
wyróżniony zaszczytnym tytułem Honourable. Autor pięciu książek. W 
uznaniu zasług i w celu upamiętnienia Pawła Staniszewskiego jedną z ulic 
w Windsor nazwano „Staniszewski Street”. 
Zmarł w Tecumseh (Ontario) i spoczywa w rodzinnym grobowcu na 
cmentarzu Heavenly Rest w Windsor.

Kanada po przystąpieniu do II wojny światowej zaoferowała aliantom nie 
tylko pomoc militarną, ale i humanitarną, robiąc odstępstwo od zasad 
polityki emigracyjnej. W 1940 roku przyjęto pierwszy transport kobiet 
i dzieci z krajów okupowanych przez Niemców, w którym polskich 
oficerów przebywających w Londynie. 
12 lipca 1940 roku do portu w Halifax dobił polski transoceaniczny 
„Stefan Batory”, na pokładzie którego przypłynęły do Kanady skarby 
wawelskie, w tym miecz koronacyjny polskich królów „Szczerbiec”, arrasy 
Zygmunta Augusta, bulla papieska, puchary, regalia, wyroby złotnicze, 
zabytkowa broń… W sumie przeszło dwieście bezcennych obiektów, 
które aż do 1959 roku, kiedy wróciły do Polski, przechowywane były w 
Ottawie i Quebec City.
Przez te wszystkie lata najwierniejszym opiekunem tych skarbów oraz 
ich konserwatorem był kustosz, arch. por. Józef Krzywda-Polkowski 
(1888-1981), który wraz ze Stanisławem Świerz-Zeleskim, przez 
Rumunię, Francję i Wielką Brytanię wywiózł z Krakowa najcenniejsze 
zabytki kultury polskiej, ocalił je przed grabieżą niemieckich najeźdźców 
i niezwykle pieczołowicie opiekował się nimi w Kanadzie. Niestety, w 
1946 roku decyzją rządu londyńskiego pozbawiony został środków do 
życia. Z konieczności podejmował się więc najróżniejszych prac: był 
palaczem w kotłowni, nocnym stróżem w hotelu, robotnikiem na farmie, 
pracownikiem w polskim sklepie… Nikt nie docenił lub nie chciał 
docenić jego zasług w uratowaniu narodowego dziedzictwa. Dopiero w 
1956 roku, „wbrew przekonaniu i wierności Rzeczpospolitej” otrzymał 
obywatelstwo kanadyjskie, a wraz z nim przyznany mu przez rząd Kanady 
niewielki zasiłek socjalny, będący jedynym źródłem jego utrzymania. 
Ten zapomniany polski patriota, niezwykle pracowity i oddany opiekun 
skarbów wawelskich, ma bardzo skromną mogiłę z niewielką nagrobną 
tablicą z inskrypcją: POLISH ARMED FORCES.

Stanley (Stanisław) 
Haidasz; pierwszy 
Kanadyjczyk polskiego
pochodzenia mianowany 
ministrem, pierwszy 
i jedyny senator polskiego
pochodzenia, określający 
siebie jako „syn polskich 
emigrantów”, urodzony
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Zmarł w Ottawie i został pochowany na miejscowym cmentarzu 
Notre Dame w grobie opłaconym przez miasto.

Na początku wojny do Kanady sprowadzonych zostało, głównie z Anglii 
i Francji przeszło 600 polskich inżynierów i techników. Przybyli na tzw. 
wizy okresowe for the duration, aby pracować w przemyśle zbrojeniowym. 
Po zwycięskim zakończeniu wojny mieli powrócić do kraju. W dniu 15 
czerwca 1941 roku dwudziestu polskich inżynierów, zaraz po przybyciu 
do Ottawy, zorganizowało zebranie, które w kronice Stowarzyszenia 
Inżynierów Polskich (SIP) uważane jest za I Walny Zjazd Stowarzyszenia. 
Grupa polskich specjalistów dość szybko się powiększała, bo już w maju 
1942 roku, gdy odbywał się II Walny Zjazd, Stowarzyszenie liczyło 112 
członków: 40 przybyło z Wielkiej Brytanii, 58 z Francji, 8 z Japonii oraz 
6 z Brazylii (dzisiaj SIP w Kanadzie liczy osiem oddziałów: Montreal, 
Ottawa, Toronto, Kitchener, Edmonton, Oshawa, Mississauga i 
Peterborough i zrzesza blisko 500 polskich inżynierów).
Polscy inżynierowie i technicy, mimo ciężkich początkowo warunków bytu, 
dzięki dobremu przygotowaniu zawodowemu, wysokim kwalifikacjom, 
oddali ogromne zasługi dla wojennego przemysłu kanadyjskiego. Byli, 
jak to określono - „twórczym i cenionym przez Kanadę elementem”, co 
wydatnie podniosło opinię władz kanadyjskich o Polakach. 
25 czerwca 1946 roku w Senacie przedstawione zostały osiągnięcia 
polskich inżynierów i uczonych sprowadzonych do Kanady na okres 
wojny, m.in.: uruchomienie 5 zupełnie nieznanych w Kanadzie gałęzi 
produkcji, zorganizowanie 6 zakładów produkcyjnych oraz zgłoszenie 35 
patentów, z których 8 zostało zastosowanych w przemyśle kanadyjskim.
Jednym z najbardziej znanych i aktywnych członków SIP w jego 
stadium organizacyjnym był inż. mechanik Wojciech M. Fangor 
(1910-1980), porucznik WP, który w 1937 roku ukończył Wydział 
Mechaniczny na Politechnice Lwowskiej i w czasie wojny aż do przejścia 
na emeryturę pracował w przemyśle lotniczym w Kanadzie. Wykładał 
też na Uniwersytecie McGill w Montrealu. Należał do Corporation of 
Professional Engineers of Quebec. 
Zmarł w Montrealu i spoczywa na cmentarzu Field of Honour w Pointe 
Claire. 
Na tym samym cmentarzu spoczywa inż. Eugeniusz Baranowski (1914-
1985), kapral podchorąży, który brał udział w walkach o Narwik, a po 
upadku Francji studiował w Instytucie Politechnicznym Uniwersytetu w 
Grenoble. Do Kanady przybył w 1942 roku i przez wiele lat pracował 
w firmie projektującej papiernie. Był znanym działaczem społecznym 
Polonii w Montrealu. Dzięki jego zaangażowaniu w 1966 roku stanął na 
terenie wystawy światowej Expo’67 w Montrealu pomnik Mikołaja 
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Kopernika (replika pomnika z Warszawy dłuta Thorvaldsena), jako dar 
Polonii dla miasta (obecnie stoi przy1000 St. Jacques w Montrealu). 
Odznaczony Orderem Canady. 
Zmarł w Montrealu i spoczywa na cmentarzu Field of Honour w Pointe 
Claire. 
Z tej kontraktowej grupy polskich specjalistów największą sławę 
w Kanadzie zdobył inż. Czesław Piotr Brzozowicz (1911-1997). 
Swoją karierę zawodową zaczął dość niefortunnie, bo nie jako inżynier 
budowlaniec, ale jako geodeta przy układaniu autostrady między Prince 
George i Prince Rupert w Kolumbii Brytyjskiej. Później przeniósł się 
do Toronto i otworzył własną firmę konsultacyjną, CP Brzozowicz Ltd. 
Jego pierwszym klientem była korporacja Canadian Breweries Ltd., 
której plany, typowe dla tamtych czasów, wymagały kilku konstrukcji 
żelbetowych w Toronto, Waterloo, Windsor i Montrealu. Brzozowicz 
użył konstrukcji betonowych zbrojonych osadzonymi prętami stalowymi. 
Była to wówczas stosunkowo rzadka praktyka w Kanadzie i dzięki temu 
polski inżynier zyskał ogromną popularność. Wśród wielu projektów 
budowlanych do najważniejszych, których był konsultantem, należą: 
wieża w Toronto CN Tower, Toronto-Dominion Centre, pierwsza na 
świecie wieża z obrotową restauracją z widokiem na wodospady Niagara 
oraz pierwsza linia metra w Toronto. 
Zmarł na zapalenie płuc w Toronto i spoczywa na cmentarzu York.

Po zakończeniu działań wojennych do grupy polskich inżynierów 
dołączyli byli żołnierze polskich formacji wojskowych na Zachodzie, 
którzy po zdemobilizowaniu znaleźli się w Wielkiej Brytanii i tam, 
korzystając z polskich szkół i uczelni, przysposabiali się do życia w cywilu, 
zdobywając konkretne zawody. W tym celu profesorowie politechnik 
polskich utworzyli Radę Akademickich Szkół Technicznych (RAST). W 
ramach powołanej przez RAST Politechniki Polskiej prowadzone były 
zajęcia z inżynierii co dla wielu Polaków umożliwiało ukończenie studiów 
wyższych z tytułem inżyniera początkowo wg formuły studiów polskich, 
a później studiów angielskich, które były uznawane w Wielkiej Brytanii.  
Na uniwersytetach brytyjskich powstały wtedy cztery polskie wydziały: 
medycyna (1941) w Edynburgu, architektura (1942) w Liverpoolu oraz 
prawo (1944) w Balliol College w Oxfordzie. Po wojnie Politechnika 
Polska została przejęta przez techniczną szkołę wyższą dla Polaków – 
Polish University College (PUNO). 
Jednym z przygotowujących byłych żołnierzy do matury w Londynie był 
Leonard Victor Ramczykowski (1905 -1988), wszechstronnie 

Leonard Victor 
Ramczykowski z żoną 
Eleonorą z uczniami w 
indiańskim rezerwacie
Squaw Bay w okolicach 
Thunder Bay. W 1963 
roku Indianie w dowód 
uznania i wdzięczności 
mianowali Leonarda 
Ramczykowskiego 
Honorowym Wodzem 
szczepu Odżibway i 
nadali mu imię Niganate 
(Światło Przewodnie); 
Eleonora otrzymała imię 
Kisssung (Małe Słońce).

Z  p o l s k i m  r o d o w o d e m



224 225

wyedukowany nauczyciel z powołania, który przez wybuchem II 
wojny światowej studiował na Uniwersytecie Poznańskim polonistykę, 
germanistykę, filozofię, psychologię, eksperymentalną psychologię, 
historię sztuki, filologię słowiańską, literaturę i sztukę grecką. Po 
ukończeniu studiów rozpoczął pracę jako nauczyciel języków obcych w 
Gimnazjum im. Tadeusza Hołówki w Stołpach. Równolegle z nauczaniem 
studiował też na Uniwersytecie Wileńskim historię edukacji, psychologię 
dziecięcą, psychologię eksperymentalną, administracyjne problemy 
edukacji, generalne metody nauczania, metody dydaktyczne nauczania 
językowego. W 1931 roku Ramczykowski poślubił swoją wielką miłość, 
Eleonorę Annę Piskorską (1914 -1999). Niestety, wojna rozdzieliła 
ich na kilka lat. Leonard został aresztowany przez sowietów i zesłany 
do syberyjskich łagrów, po uwolnieniu wstąpił do armii gen. Andersa 
i uczestniczył w kampanii włoskiej. Eleonora natomiast wojnę przeżyła 
w Polsce. Połączyli się dopiero w Londynie. Leonard Ramczykowski 
pracował wówczas jako nauczyciel w polskiej szkole Josepha Conrada. 
Później w szkole dla dziewcząt w Stowell Park nauczał języka polskiego, 
angielskiego, historii i matematyki. W 1952 roku Ramczykowscy 
zdecydowali się jednak na opuszczenie Wielkiej Brytanii. W Liverpoolu 
zaokrętowali się na statek „Samaria” i przybyli do Kanady, gdzie do 
1968 roku pracowali jako nauczyciele w indiańskim rezerwacie Squaw 
Bay w okolicach Thunder Bay w Ontario. W 1963 roku Indianie w 
dowód uznania i wdzięczności mianowali Leonarda Ramczykowskiego 
Honorowym Wodzem szczepu Odżibway i nadali mu imię Niganate 
(Światło Przewodnie); Eleonora otrzymała imię Kisssung (Małe Słońce). 
Będąc na emeryturze przenieśli się na Wyspę Księcia Edwarda. 
Zmarli w osadzie Summerside i spoczywają na cmentarzu Saint Mary 
Roman Catholic Cemetery w Indian River na Wyspie Księcia Edwarda.

Wielu Polaków, których uczył Leonard Ramczykowski, po zdaniu 
matury podjęło studia na renomowanych uczelniach angielskich, ale nie 
tylko, bo w tamtym czasie dużym powodzeniem wśród rodaków cieszył 
się też Polish University College. Ukończenie wyższej uczelni angielskiej po 
przybyciu do Kanady stawiało absolwentów w czołówce długich kolejek 
po pracę. Posiadali oni dyplomy, co w kraju, gdzie przedstawicielem 
monarchii brytyjskiej jest Gubernator Generalny, było i jest niezwykle 
ważne oraz, co było też nie bez znaczenia, bardzo dobrze znali język 
angielski lub francuski. Przykładem jest tu niezwykle ceniony polski 
naukowiec, dr Jerzy Adam Dobrowolski (1931-2013), który obronił 
pracę doktorską na uniwersytecie w Londynie. Fizyk ten o specjalności 
optyka cienkich warstw wyniki swojej pracy wykorzystał po raz pierwszy 

Grób Eleonory i Leonarda 
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na świecie w walce z fałszerzami pieniędzy, nadruk nie do podrobienia 
zastosował na banknotach 50 i 100-dolarowych w Kanadzie, kartach 
kredytowych i najróżniejszych dokumentach. Przez całą swoją karierę 
zawodową pracował w National Research Council of Canada (NRC). 
Był autorem ponad 190 artykułów, ponad 30 patentów i 8 rozdziałów 
przeglądowych w książkach. Wielokrotnie nagradzany i odznaczany, w 
tym najwyższym odznaczeniem w Kanadzie – Order of Canada. 
Zmarł w Ottawie i spoczywa na cmentarzu Notre-Dame, natomiast na 
cmentarzu Beetchwood w polskiej sekcji odsłonięto obelisk z pamiątkową 
tablicą poświęcony temu naukowcowi.
Studia administracyjno-handlowe w Glasgow, a później w Londynie odbył 
Henryk Słaby (1925 - 2009). Następnie pracował w Departamencie 
Finansów brytyjskiego Ministerstwa Przemysłu. W 1955 roku w Kanadzie 
uzyskał uprawnienia biegłego księgowego i otworzył własny biznes. Był 
m.in. współtwórcą Funduszu na rzecz Programu Polskiej Literatury i 
Języka (Slaby and Ungar Fund for the Polish Language and Literature) na 
Uniwersytecie w Toronto. Był wielkim orędownikiem polskiej kultury, 
przyjacielem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II. 
Odznaczony „Medalem za Zasługi dla KUL”, uhonorowany tytułami 
doktora honoris causa KUL oraz Protector Universitatis. 
Zmarł w Toronto i spoczywa na cmentarzu Park Lawn.
Arch. Roman Stankiewicz (1911- 1984), który brał udział w 1941 roku 
w walkach pod Tobrukiem (odznaczony Orderem Virtuti Militari), a 
później w kampanii włoskiej walcząc pod Anconą i Gazalą, po demobilizacji 
w Anglii ukończył architekturę w Polskiej Szkole Architektury na 
Uniwersytecie w Liverpoolu. Do Kanady przybył w 1955 roku, gdzie dał 
się poznać jako niezwykle zdolny architekt, który projektował obiekty 
związane z portami lotniczymi, w tym wieże kontrolne. Był też autorem 
projektu polskiego kościoła św. Jacka Odrowąża w Ottawie. 
Zmarł w Ottawie i spoczywa na cmentarzu Notre-Dame.
Prof. dr Wiktor (Victor) Szyryński (1913 – 2007); profesor psychiatrii 
i psychologii, członek polskiego Ruchu Oporu, oficer armii polskiej i 
kanadyjskiej, działacz polonijny, harcmistrz, który podczas wojny 
służył jako lekarz wojskowy w Batalionie Sanitarnym 6 Lwowskiej 
Dywizji Piechoty w Afryce i na Bliskim Wschodzie i był wykładowcą 
Studiów Polonistycznych przy Instytucie Polskim w Bejrucie. Odbył 
także studia podyplomowe na Uniwersytecie w Londynie (w Polsce 
ukończył Uniwersytet Warszawski). Doktorat z psychologii uzyskał na 
Uniwersytecie w Ottawie, a następnie specjalizował się w neurologii i 
psychoterapii. Pracował na Uniwersytecie w Ottawie na stanowisku 
profesora psychofizjologii i psychiatrii. Napisał ponad 70 artykułów 

Obelisk upamiętniający 
dr. Jerzego Adama 
Dobrowolskiego, fizyka 
o specjalności optyka 
cienkich warstw. 
 Był autorem ponad 190 
artykułów, ponad 30 
patentów i 8 rozdziałów 
przeglądowych w 
książkach. Odznaczany 
najwyższym odznaczeniem 
w Kanadzie – Order of 
Canada. Spoczywa na 
cmentarzu Notre-Dame 
w Ottawie. Obelisk 
znajduje się na cmentarzu 
Beetchwood.

Z  p o l s k i m  r o d o w o d e m



228 229

naukowych w dziedzinie neurologii, psychiatrii, edukacji i zdrowia 
psychicznego, oraz wygłosił ponad 500 wykładów w Kanadzie i za 
granicą. Pomimo rozlicznych obowiązków zawodowych był czynnym 
działaczem polonijnym, zawsze najwierniejszym harcerstwu. 
Zmarł w Ottawie, spoczął na nowym cmentarzu w Wilnie na tzw. 
kanadyjskich Kaszubach.
Na tym samej nekropolii  został pochowany prof. dr hab. ppłk Władysław 
Jan Wrażej (1894 -1975); absolwent Politechniki Lwowskiej, profesor 
metaloznawstwa i metalurgii, wykładowca uniwersytecki, instruktor 
harcerski, który podczas wojny polsko-bolszewickiej za bohaterską 
obronę Lwowa otrzymał Order Virtuti Militari. Po mobilizacji tuż 
przed 1 września 1939 roku brał udział w ochronie ewakuacji zasobów 
polskiego złota stanowiącego rezerwy Skarbu Państwa do Wielkiej 
Brytanii. W Londynie kontynuował pracę naukowo-badawczą. W 1951 
roku wyemigrował wraz z rodziną do Kanady. Zamieszkał w Ottawie 
i pracował w departamencie Ministry of Mines and Technical Surveys 
(Ministerstwo Górnictwa i Badań Technicznych) nad innowacyjnym 
wykorzystaniem stopów uranowych. Autor wielu książek, publikacji 
naukowych i patentów inżynierskich. Był wraz z całą rodziną niezwykle 
aktywnym działaczem organizacji polonijnych, w tym niezmordowanym 
organizatorem życia harcerskiego na ontaryjskich Kaszubach. 
Zmarł w Ottawie. Spoczywa na nowym cmentarzu w Wilnie w 
rodzinnym grobie, gdzie pochowana została także jego żona, malarka, 
Hermina (Rysia) z d. Booss (1897-1990), syn anestezjolog, pracownik 
naukowy na Uniwersytecie w Ottawie, Władysław Janusz (1936-1983) 
oraz wnuczek Michael (1962-1983).
Na tablicy nagrobnej widnieje inskrypcja po polsku:
Ś.P. Władysław Jan Wrażej, prof. polskich uczelni w kraju i zagranicą, 
pułkownik W.P., kawaler Virtuti Militari, harcmistrz, urodzony 23 marca 
1894, zmarł 14 lipca 1975. Panno przeczysta wstaw się za nim.
Na cmentarzu w Wilnie spoczywa także dr Teodor Józef Blachut (1915-
2004), geodeta i kartograf, twórca instrumentów fotogrametrycznych i 
kartograficznych. Ukończył Politechnikę Lwowską, a pracę doktorską 
obronił na Politechnice Federalnej w Zurychu (ETHZ). W latach 1940-
1945 internowany w Szwajcarii, pracował jako asystent w ETHZ a także 
wykładał w obozie akademickim dla internowanych polskich żołnierzy 
w Szwajcarii. Od 1951 roku związany z Kanadą, gdzie do 1980 roku 
kierował Sekcją Badań Fotogrametrycznych przy National Research 
Council of Canada. W pracy naukowej zajmował się instrumentami 
geodezyjnymi i fotogrametrycznymi oraz projektowaniem nowatorskich 
systemów pomiarowych i kartograficznych na bazie nowych technik. Jego 

Arch. Roman Stankiewicz 
odznaczony Orderem 
Virtuti Militari, który 
w Kanadzie projektował 
obiekty związane z 
portami lotniczymi, 
w tym wieże kontrolne 
spoczywa na cmentarzu 
Notre-Dame w Ottawie.
Prof. dr Wiktor (Victor) 
Szyryński; profesor 
psychiatrii i psychologii, 
członek polskiego Ruchu 
Oporu, oficer armii 
polskiej i kanadyjskiej, 
działacz polonijny, 
harcmistrz, spoczywa na 
cmentarzu w Wilnie.
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publikacje i podręczniki zostały przetłumaczone na kilka języków. Autor 
7 patentów kanadyjskich i 8 amerykańskich. W 1974 roku otrzymał 
tytuł doktora honoris causa Akademii Górniczo-Hutniczej (AGH) w 
Krakowie. Założyciel Fundacji Fanni & Teodor Blachut, powołanej w 
celu pomocy finansowej studentom Fotogrametrii AGH. 
Zmarł w Ottawie. Spoczywa wraz z żoną na nowym cmentarzu w Wilnie.
Z kolei studia na Uniwersytecie w Lille we Francji odbył prof. Paweł 
Wyczyński (1921- 2008), ps. literacki „Paweł Wrzos”, poeta, prof. 
literatury francuskiej, który w 1951 roku wyemigrował do Kanady, 
gdzie został wykładowcą literatury francuskiej na Uniwersytecie w 
Ottawie. W 1957 roku obronił doktorat, a w 1964 otrzymał tytuł 
profesorski. W swojej pracy naukowej specjalizował się w badaniach 
nad literaturą francuskojęzyczną Kanady. Szczególną sławę przyniosły 
mu prace dotyczące życia i twórczości poety Emila Nelligana (biografia i 
wydanie całości jego dzieł wspólnie z R. Robidoux) oraz studia dotyczące 
twórczości Laberge’a.
Przez siedem lat pracował w Królewskiej Komisji, powołanej przez 
premiera Lester Pearsona, do badań nad wprowadzeniem w Kanadzie 
dwóch urzędowych języków (francuski i angielski), The Royal Commission 
on Biligualism and Biculturalism. 
Wykładał na wielu uniwersytetach, m.in. w Brazylii, Francji, Anglii, 
Włoszech i w Polsce. Otrzymał doktoraty honoris causa (Uniwersytet 
Laurencienne w Sudbury, Uniwersytet w Guelph, Uniwersytet Laval, 
Katolicki Uniwersytet w Lublinie).
Autor, współautor i redaktor ponad 62 pozycji książkowych oraz ponad 
100 artykułów krytycznych i literackich. Opublikował dwa tomiki 
wierszy po polsku: W słonecznej ciemni  i Mowa korzeni oraz sztukę w 
języku polskim.
Za swoje osiągnięcia naukowe był wielokrotnie nagradzany, w tym 
najwyższym odznaczeniem Kanady - Order of Canada.
Zmarł w Ottawie i spoczywa na cmentarzu katolickim Beechwood.
Z literaturą francuskojęzyczną w Kanadzie związana była także Alicja 
Poznańska-Parizeau (1930-1990); polsko - kanadyjska dziennikarka, 
pisarka, publicystka i kryminolog. Była jedną z najmłodszych uczestniczek 
Powstania Warszawskiego (odznaczona Krzyżem Walecznych). Po wojnie 
wyjechała do Paryża, gdzie studiowała na Sorbonie, uzyskując tytuły z 
literatury, prawa i nauk politycznych. W 1955 roku odwiedziła koleżankę 
z Sorbony w Quebecu, gdzie podpisała krótki kontrakt, który zamienił 
się w pobyt na całe życie. W następnym roku poślubiła ekonomistę i 
polityka Jacques’a Parizeau, który przez blisko czterdzieści lat odgrywał 
jedną z najważniejszych ról w Partie Quebecois, partii politycznej 

W Wilnie na polskim 
cmentarzu znaleźli 
swe ostatnie miejsce 
spoczynku: prof. dr hab. 
ppłk. Władysława Jana 
Wrażeja z rodziną oraz 
dr Teodor Józef Blachut, 
geodeta i kartograf.
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Quebeku dążącej do oderwania prowincji od Kanady. Pomimo że też była 
seperatystką, to najbardziej znana jest w Kanadzie jako powieściopisarka 
i dziennikarka: pisała dla Cité libre, La Presse, Châtelaine, Le Devoir, 
La Patrie i Maclean’s. Na Universytecie w Montrealu wykładała 
kryminologię. W swoich książkach często wracała do tematyki polskiej, a 
za jedną z jej ostatnich powieści Les lilas fleurissent à Varsovie  (Bzy kwitną 
w Warszawie) otrzymała pierwszą nagrodę na konkursie Związku Pisarzy 
Języka Francuskiego w Paryżu. W 1987 roku udekorowana została 
przez Gubernatora Generalnego (przedstawiciel Korony Brytyjskiej 
w Kanadzie) Orderem Kanady, co w separatystycznym Quebecu 
okrzyknięto „wielkim skandalem”. 
Zmarła w Outremont w prowincji Quebec. Spoczywa w rodzinnym 
grobie Parizeau na cmentarzu Notre-Dame-Des-Neiges w Montrealu.
Na tym samym cmentarzu  znajduje się skromna mogiła najwybitniejszego 
polskiego pejzażysty i portrecisty, pisarza i publicysty mieszkającego 
w Montrealu, Rafała Malczewskiego (1892-1965), syna jednego z 
najwybitniejszych polskich malarzy, Jacka Malczewskiego. Studiował na 
Uniwersytecie w Wiedniu oraz w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. 
Był taternikiem i wielkim miłośnikiem Podhala i Zakopanego. Podczas 
II wojny światowej wyjechał do Brazylii, a stamtąd w 1942 roku dotarł 
do Kanady, gdzie udało mu się namówić kanadyjskie linie kolejowe 
CPR do sponsorowania jego podróży po Kanadzie w zamian za część 
namalowanych przez niego obrazów. Umowa ta zaowocowała przeszło 
setką obrazów z kanadyjskimi pejzażami. 
Zmarł w Montrealu i spoczywa na cmentarzu Notre-Dame-Des-Neiges.

W Montrealu, zaraz po przybyciu do Kanady w 1951 roku zamieszkała 
też Bronisława (Bronka) Michałowska (1915-2015), polsko-
kanadyjska artystka. W 1936 roku rozpoczęła studia na Wydziale Sztuk 
Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Była studentką 
czwartego roku (w pracowni Tymona Niesiołowskiego), gdy wybuchła 
II wojna światowa. Rozpoczęte studia i pracę artystyczną kontynuowała 
w Wielkiej Brytanii. W 1945 roku ukończyła naukę na Uniwersytecie 
Londyńskim, w Courtauld Institute of Fine Art, uzyskując tytuł Bachelor 
of Arts with Honours (historia sztuki).
W Kanadzie jej pierwsze prace obejmowały głównie malarstwo olejne, 
gwasze, rysunki, akwarele i – w okresie późniejszym – linoryty. Zaraz po 
przyjeździe do Kanady kupiła piec  i specjalizowała się w sztuce ceramiki 
artystycznej.
Bronka Michałowska zmarła w Toronto i jej prochy spoczęły w kaplicy 
na cmentarzu Park Lawn.

Grób prof. Pawła 
Wyczyńskiego, poety, 
znawcy literatury 
francuskiej, odznaczony 
Orderem Kanady na 
cmentarzu Beechwood w 
Ottawie. 
Z literaturą 
francuskojęzyczną w 
Kanadzie związana 
była także Alicja 
Poznańska-Parizeau, 
polsko-kanadyjska pisarka, 
publicystka i kryminolog, 
odznaczona Orderem 
Kanady. Spoczywa 
w rodzinnym grobie 
Parizeau na cmentarzu 
Notre-Dame-Des-Neiges 
w Montrealu.
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Na tym samym cmentarzu w tabernakulum znajdują się urny z prochami 
małżeństwa: Jadwigi Jurkszus-Tomaszewskiej (1918 -1996) i Adama 
Tomaszewskiego (1918-2002). 
Jadwiga Jurkszus-Tomaszewska; polska pisarka, reporterka, krytyk 
literacki. Ukończyła gimnazjum w Nowogródku, następnie studiowała 
filologię polską na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. Później - 
na tajnych kompletach Uniwersytetu Warszawskiego - dziennikarstwo. 
Współpracowała z konspiracyjną prasą oraz była łączniczką w szeregach 
Armii Krajowej, używając pseudonimów Wiśka, Ada, 909. Uczestniczyła 
w Powstaniu Warszawskim. Po jego upadku, w Belgii ukończyła na 
Université Libre de Bruxelles studia dziennikarskie, uzyskując tytuł 
Licence en Journalism. W 1949 roku wyjechała do Kanady, gdzie na 
Uniwersytecie Ottawskim wykładała literaturę polską. Dwa lata później 
na Uniwersytecie Montrealskim obroniła pracę doktorską, a następnie 
przeprowadziła się do Toronto, gdzie przez dwadzieścia pięć lat pracowała 
w Ministerstwie Imigracji i Zatrudnienia. Autorka i współautorka wielu 
reportaży i tekstów literackich w prasie polonijnej oraz pięciu książek, 
w tym Kronika pięćdziesięciu lat. Życie kulturalne polskiej emigracji w 
Kanadzie.
Jej mężem był Adam Tomaszewski; polski pisarz emigracyjny, prozaik 
i reportażysta, działacz polonijny, który urodził się w Kościanie, 
studiował we Lwowie oraz Warszawie, brał udział w Powstaniu 
Warszawskim. Osadzony przez hitlerowców w obozach jenieckich w 
Sandbostel i Westertimke pozostał w amerykańskiej strefie okupacyjnej, 
skąd w 1948 roku wyemigrował do Kanady, gdzie ukończył studia 
slawistyczne na Uniwersytecie w Ottawie. W latach 50. XX wieku 
należał do Konfranterii Artystycznej “Smocza Jama”. W latach 1961–
1964 wspólnie z żoną redagowali “Dodatek Literacki Prąd”. Aktywnie 
angażował się w działalność emigracyjną, szczególnie w zakresie 
wydawniczym i edytorskim. Należał do grupy współzałożycieli Polskiego 
Funduszu Wydawniczego w Kanadzie, od 1976 przez rok był redaktorem 
“Głosu Polskiego” w Toronto. Należal do  Związku Pisarzy Polskich na 
Obczyźnie, a po powrocie do kraju poznańskiego oddziału Stowarzyszenia 
Pisarzy Polskich. Napisał i wydał 11 książek, w tym 3 wspomnieniowe o 
rodzinnym mieście.
W 1997 roku otrzymał Honorowe Obywatelstwo Miasta Kościana. W 
kilka lat później na ścianie miejscowej biblioteki odsłonięto tablicę, na 
której umieszczono cytat pisarza: “... zostanie już z nami ten kraj po kres 
przeznaczeń, piękny kraj, Kościańska Ziemia”.

Skromna mogiła polskiego 
pejzażysty i portrecisty, 
pisarza i publicysty 
Rafała Malczewskiego na 
cmentarzu Notre-Dame-
Des-Neiges w Montrealu.
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Po zakończeniu II wojny światowej, do zniewolonej przez komunistów 
Ojczyzny nie powróciło wielu, nie tylko żołnierzy i oficerów walczących 
na Zachodzie, ale też polskich naukowców, ludzi kultury i sztuki oraz 
tych wszyskich, których wojenna zawierucha porozrzucała po świecie, 
którzy nie godzili się z narzuconą przez sowietów władzę w Polsce. Woleli 
mieszkać poza Ojczyzną. Ci z kolei, którym przyszło żyć w zniewolonym 
kraju, ciągle szukali możliwości ucieczki z Polski; część wybierała 
nielegalne przekroczenie tzw. „zielonej granicy”, inni porywali samoloty 
czy też, korzystając z nieuwagi straży przybrzeżnej, przepływali Bałtyk, 
uciekając do Szwecji. Jeszcze inni marzyli o otrzymaniu paszportu, który 
był swoistą przepustką do opuszczenia „Polski Ludowej” i… pozostania 
za granicą na stałe. Różne były drogi ucieczki czy też wyjazdy z 
„komunistycznego raju”. Niektórzy, za krytykę władz komunistycznych, 
mając do wyboru długoletnie więzienie albo paszport w jedną stronę, 
godzili się na wyjazd bez prawa powrotu. Niektórym, głównie znanym 
naukowcom, władze komunistyczne proponowały powrót do kraju 
oferując lukratywne posady w administracji państwowej czy na 
uczelniach. Zdecydowanie odmawiali.
Wielu naszych rodaków za tzw. “zdradę” socjalistycznej Ojczyzny 
przepłaciło życiem. Niektórym ucieczka do wolności w Kanadzie się 
udała. 
Mgr inż. Tomir H. Bałut (1927-2018); będąc studentem Politechniki 
Gdańskiej, z uprawnieniami do latania szybowcami i małymi 
samolotami cywilnymi, w 1950 roku zasłynął z bratem Przemysławem 
niezwykle brawurową ucieczką szkolnym samolotem do Szwecji. Rok 
później, już w Kanadzie, rozpoczął pracę w przemyśle lotniczym w 
Montrealu. Następnie przeniósł się do Toronto, gdzie ukończył studia 
na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu w Toronto. Po uzyskaniu 
magisterium z analizy wytrzymałościowej był konstruktorem turbin 
wodnych i parowych, pracował w Ontario Hydro. Ostatecznie został 
specjalistą elektrowni atomowych upoważnionym przez Atomic Energy 
Control Board do nadzorowania reaktora. Był jednym z trzech Polaków, 
który uzyskał uprawnienia do sterowania elektrownią nuklearną 
CANDU jako Nuclear Shift Supervisor (kierownik zmiany) zmienione 
później na Nuclear Superintendent. Przez 3 lata zajmował się budową 
i uruchamianiem reaktora CANDU w Indiach, a od 1977 roku do 
przejścia na emeryturę prowadził grupę zajmującą się obliczeniami i 
analizą naprężeń w strukturach mechanicznych w elektrowni jądrowej. 
W 1936 roku w Polsce złożył przyrzeczenie harcerskie i pozostał mu 
wierny do końca życia.  
Zmarł nagle w Algonquin Park w Ontario. Spoczywa na nowym 
cmentarzu w Wilnie.

Zdjęcie ze strony 236:
Grób Zbigniewa 
Waruszyńskiego, 
znanego dziennikarza i 
kronikarza polonijnego, 
który podczas II wojny 
światowej był więźniem 
obozów koncentracyjnych 
w Mauthausen, 
Melk i Ebensee w 
Austrii, zagorzałego 
antykomunistycznego 
publicysty na cmentarzu 
w cmentarza w Saint 
Sauveur.

Mgr inż. Tomir H. 
Bałut, zasłynął z bratem 
Przemysławem niezwykle
brawurową ucieczką 
z Polski szkolnym 
samolotem do Szwecji. 
W rok później był już w 
Kanadzie. Spoczywa na 
cmentarzu w Wilnie.
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Inną drogę ucieczki z komunistycznej Polski wybrał kpt. żeglugi wielkiej 
Marian Rzucidło (1929 – 2020); absolwent Wydziału Nawigacyjnego 
Państwowej Szkoły Morskiej w Szczecinie. W 1951 roku zamustrował się 
w charakterze starszego marynarza na m/s “Pstrowski”. Po kilku rejsach 
do Szwecji z ładunkiem węgla w dniu 19 sierpnia 1952 roku, stojąc na 
rufie statku i patrząc na oddalający się brzeg musiał podjąć decyzję skakać 
do wody czy nie? W swojej książce Skok w morze, (Ottawa-Rzeszów 2008) 
tak wspominał tę brawurową ucieczkę: „Po skoku z rufy do Bałtyku 
z początku próbowałem walczyć z pogrążającym mnie coraz głębiej 
wirem wodnym, spowodowanym śrubą statku. Zdałem sobie sprawę, 
że chyba nadchodzi koniec (…). Wyrzucony jednak przeciwnym wirem 
na powierzchnię morza odzyskuję świadomość i łapczywie wciągam 
powietrze w obolałe płuca. Kieruję wzrok za oddalającym się statkiem. 
Nikt nie zauważył mojej ucieczki. Statek nie zwalniając szybkości znika 
wkrótce w ulewnym deszczu. Zaraz obracam głowę i płynę powoli w 
stronę szwedzkiego brzegu. Po godzinie osiągam skalisty brzeg”. W 
1953 roku wyemigrował do Kanady. Przez trzy lata pracował w firmie 
lotniczej Canadair produkującej myśliwskie samoloty Sabre 86, a później 
zamustrował się w charakterze III oficera na super zbiornikowca „Andro 
Venture” pływającego do Wenezueli, Chile i Singapuru.
W Kanadzie uzyskał dyplomy morskie od II oficera dalekomorskiego 
do kapitana żeglugi wielkiej (Foreign going). Będąc na emeryturze, przez 
kilka lat, począwszy od 1990 roku był kapitanem pasażerskiego statku 
m/v Senator pływającego w sezonie letnim po rzece Ottawa pomiędzy 
Chateau Laurier w Ottawie a Chateau Montebello w Quebec.
Zmarł w Almayer i spoczywa na cmentarzu katolickim St. Redempteur 
Cemetery w miejscowości Hull w prowincji Quebec.

Prof. dr hab. Adam Podgórecki (1925-1998); wybitny polski socjolog 
prawa w katedrze teorii moralności na Uniwersytecie Warszawskim. W 
1972 roku współtworzył Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji 
UW. Za krytykę władz komunistycznych pozbawiony został prawa 
nauczania, dlatego w 1977 roku zdecydował się na opuszczenie Polski. 
Wykładał m.in. w Oksfordzie i Stanford. Następnie przeniósł się do 
Ottawy, gdzie przez kilkanaście lat był profesorem socjologii i antropologii 
na tamtejszym Uniwersytecie Carleton.  Autor ponad 20 książek i kilkuset 
publikacji naukowych. Zajmował się teorią socjologii, metodologią 
socjotechniki, socjologią prawa i moralności, dewiacją społeczną, wiedzą 
o państwie. Wydał także około 50 tomików przypowieści fikcyjnego 
mędrca chińskiego Si-tiena. 
Zmarł w Ottawie i spoczywa na cmentarzu Notre-Dame.

Grób światowej sławy 
geografa i geomorfologa, 
prof. Bogdana Zaborskiego 
na cmentarzu Notre-
Dame w Ottawie.
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Prof. dr hab. Bogdan Zaborski (1901–1985), światowej sławy geograf 
i geomorfolog, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, podczas wojny 
pracownik w Ministerstwie Informacji i Dokumentacji Rządu Polskiego 
na Uchodźstwie w Londynie, zdecydowanie odrzucił propozycję władz 
komunistycznych, aby wrócił do Polski i objął katedrę geografii na 
Uniwersytecie Warszawskim. Wybrał emigrację i wyjechał do Kanady. 
W Montrealu wykładał na Uniwersytecie McGill, na Sir George 
Williams University (obecnie Uniwersytet Concordia) w Montrealu, 
na Uniwersytecie w Ottawie i Carleton oraz na Uniwersytecie Alberty 
w Edmonton. Wraz z siedmioma kanadyjskimi naukowcami założył 
Kanadyjskie Stowarzyszenie Geografów. Autor wielu książek i publikacji, 
w tym Atlasu krajobrazów i osadnictwa wschodniej Kanady. 
Uniwersytet Concordia w Montrealu dla uhonorowania polskiego 
profesora ufundował Bogdan Zaborski Medal, który jest co roku wręczany 
dla najlepszego absolwenta geografii. Natomiast na Uniwersytecie w 
Ottawie ufundowane jest stypendium Zaborski-Castonguay.
Zmarł w Ottawie i został pochowany na cmentarzu Notre-Dame.

Podobnie jak prof. Zaborski, tak i drugi wybitny polski uczony, prof. 
Teodor Feliks Domaradzki (1910- 2001), pomimo że był kuszony 
licznymi stanowiskami, odmówił powrotu do komunistycznej Polski. 
W latach 1930-1936 studiował na Akademii Nauk Politycznych w 
Warszawie, a w trzy lata później uzyskał tytuł magistra filozofii i historii 
na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1941-1947 był wykładowcą 
języka polskiego na Państwowym Uniwersytecie w Rzymie oraz 
profesorem literatury słowiańskiej na Uniwersytecie Gregoriańskim. 
Doktoryzował się z filologii słowiańskiej oraz literatury polskiej.
W 1948 roku przybył do Kanady i założył Centrum Studiów Słowiańskich 
na Uniwersytecie Montrealskim, w którym był dyrektorem i profesorem 
literatury polskiej i słowiańskiej. Z kolei na uniwersytetach w Windsor 
i w Ottawie stworzył wydziały studiów słowiańskich. Autor licznych 
książek, esejów, monografii, artykułów, studiów i tłumaczeń na język 
francuski, angielski i włoski dzieł czołowych polskich poetów i pisarzy.
Odznaczony najwyższym orderem w Kanadzie – Order of Canada.
Zmarł w Montrealu. Spoczywa w rodzinnym grobie w polskiej sekcji 
cmentarza w Saint Sauveur. 

Prof. Adam Chrzanowski (1932-2020); wybitny polsko-kanadyjski 
specjalista z zakresu geodezji inżynieryjnej i geodezji górniczej. Był 
postrzegany jako ambasador polskiej nauki na forum światowym. W 
Akademii Górniczo-Hutniczej uzyskał stopień magistra inżyniera 

Prof. Teodor Feliks 
Domaradzki, profesor 
literatury polskiej i 
słowiańskiej, autor 
licznych książek, esejów, 
monografii, artykułów, 
studiów i tłumaczeń na 
język francuski,
angielski i włoski dzieł 
czołowych polskich poetów 
i pisarzy, odznaczony 
najwyższym orderem 
w Kanadzie – Order 
of Canada spoczywa w 
rodzinnym grobie w 
polskiej sekcji
cmentarza w Saint 
Sauveur.
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geodety górniczego i stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie 
geodezja i kartografia.
W 1964 roku wyjechał na staż podoktorski do Kanady, gdzie pracował nad 
rozwinięciem pionierskich wówczas zastosowań laserów w precyzyjnych 
pomiarach inżynieryjno-górniczych. Odmówił powrotu do zniewolonej 
przez komunistów Polski. W latach 1964-1971 profesor nadzwyczajny 
na Uniwersytecie Nowego Brunszwiku (UNB) we Fredericton. Był 
autorem i współautorem ponad 220 publikacji, w tym 18 monografii. 
Zmarł we Fredericton w Nowym Brunszwiku i spoczywa na miejscowym 
cmentarzu katolickim.
Podobną drogę do wolności wybrał Marian Rokosz (1922-1995); 
będąc oficerem Armii Krajowej, w 1945 roku został aresztowany przez 
Urząd Bezpieczeństwa w Krakowie i osadzony w więzieniu śledczym, w 
którym przebywał do roku 1947. Po wyjściu ukończył studia medyczne 
na Uniwersytecie Jagiellońskim, uzyskując dyplom lekarza. Boleśnie 
doświadczony życiem w zniewolonej Polsce marzył o emigracji. W 1966 
roku nadarzyła się okazja. Otrzymał paszport i wyjechał na kontrakt do 
Tunezji. W 1971 roku otrzymał prawo osiedlenia się w Kanadzie. 
Zmarł w Montrealu i spoczywa na cmentarzu w Saint Sauveur.
Z kolei dr Juliusz Horoszewicz (1890-1962); doktor nauk medycznych 
i mikrobiologii w łódzkiej Akademii Medycznej w 1961 roku wyjechał na 
stypendium Fundacji Rockefellera w Roswell Park Memorial Institute w 
Buffalo w stanie Nowy Jork i wybrał… wolność. Zajmował się badaniami 
nad rakiem.Jego dorobek stanowią liczne publikacje naukowe i patenty. 
Z czasem przeniósł się do Kanady. Do Polski już nie wrócił, chociaż jak 
głosi inskrypcja na jego nagrobku: Zawsze myślał o Polsce…
Zmarł w Barry’s Bay i spoczywa na nowym cmentarzu w Wilnie. 

Przechodniu powiedz Polsce, że byłem jej wierny do końca życia – to 
inskrypcja na nagrobku Zbigniewa Waruszyńskiego (1915-1968), 
znanego dziennikarza i kronikarza polonijnego, który podczas II wojny 
światowej był więźniem obozów koncentracyjnych w Mauthausen, Melk 
i Ebensee w Austrii. Do Kanady przyjechał w 1950 roku i zamieszkał 
w Montrealu. Był zagorzałym antykomunistycznym publicystą. Autor 
wielu publikacji będących cennymi kronikami życia Polonii w Kanadzie. 
Po jego śmierci pracę kronikarską kontynuowała jego żona, Maria Teresa 
Wojtowicz Waruszyńska (1926-1994).
Na ich nagrobku widnieje sentencja:
Ziemia – to plama na 
Nieskończoności
Błękicie

Dr Juliusz Horoszewicz, 
doktor nauk medycznych i 
mikrobiologii, zajmujący 
się badaniami nad rakiem 
spoczywa na cmentarzu 
w Wilnie
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A Bóg ją zetrze
Palcem lub wleje
W nią życie
Jak w posąg
Gliniany Adama.
Zmarli w Montrealu. Spoczywają we wspólnym grobie na cmentarzu w 
Saint Sauveur.     

W 1968 roku, po tzw. zajściach marcowych, w Polsce rozpoczęła się 
kampania antyżydowska, która wywołała falę przymusowej emigracji osób 
pochodzenia żydowskiego, w tym znanych ludzi kultury i naukowców. 
Według różnych źródeł z Polski wyjechało wtedy od 13 do 20 tysięcy 
osób. Żydowscy emigranci (oraz ich nie-żydowscy współmałżonkowie) w 
celu uzyskania pozwolenia na wyjazd musieli podpisać podanie do Rady 
Państwa PRL, w którym zrzekali się polskiego obywatelstwa. Zamiast 
polskich paszportów otrzymywali tzw. dokumenty podróży, które były 
ważne tylko na wyjazd z kraju, bez prawa powrotu. Podczas masowej 
emigracji Polskę opuścili m.in.: Aleksander Ford, Jan Kott, Leszek 
Kołakowski, Krzysztof Pomian, Witold Wirpsza, Stanisław Wygodzki… 
Wtedy też zostali zmuszeni do opuszczenia Polski i wyjechali do Kanady: 
wybitny polski reżyser filmów dokumentalnych Tadeusz Jaworski (1926 
- 2017) oraz jego żona, znana artystka-plastyczka Tamara Jaworska 
(1918 - 2015).
Tamara Jaworska, to jedna z najwybitniejszych plastyczek na świecie 
specjalizujących się w tkactwie artystycznym. Ukończyła Akademię Sztuk 
Pięknych w Łodzi, a później była na tej uczelni asystentką i wykładowcą. 
W 1969 roku wraz z mężem wyemigrowała do Kanady.
Tutaj jej gobeliny zostały ocenione jak najwyższe osiągnięcie artystycznego 
tkactwa. Były eksponowane w najróżniejszych presitiżowych galeriach, 
m.in. w Narodowym Muzeum Puszkina w Moskwie, w Narodowym 
Muzeum w Warszawie, w Muzeum Cywilizacji w Ottawie, w 
Narodowym Muzeum Sztuki Tkaniny Artystycznej w Łodzi, w Muzeum 
Armii Krajowej w Krakowie, w Szkockim Muzeum Sztuki w Galashields 
i wielu innych. Prace artystki znajdują się zarówno w muzeach na 
całym świecie, jak i w prywatnych kolekcjach. Tamara Jaworska była 
wielokrotnie nagradzana i wyróżniana. Zrealizowano o niej kilka filmów 
dokumentalnych. Za swoje osiągnięcia artystyczne odznaczona orderem 
Order of Canada, a w Polsce medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.
Z kolei Tadeusz Jaworski, to znany reżyser, producent, wykładowca, 
nominowany do Oscara, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej 
w Łodzi, jeden z najwybitniejszych filmowców-dokumentalistów na 

Tamara Jaworska, jedna 
z najwybitniejszych 
plastyczek na świecie,
specjalizujących się w 
tkactwie artystycznym 
odznaczona Orderem 
Kanady, po wyjeździe 
z Polski w 1969 roku 
zamieszkała w Toronto.
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świecie. Zdobywca wielu nagród na festiwalach krajowych i zagranicznych. 
Za „Zmierzch czarowników” nagrodzony przez Organizację Narodów 
Zjednoczonych za wybitny wkład w „dzieło zbliżenia narodów”. W 
Polsce reżyserował m.in.: „Źródło”, „Miejsce na szkołę”, „Byłem kapo”, 
„Pamięć i skrucha”, „Sekretarz”…
W reportażu biograficznym zamieszczonym w książce Portrety 1, 
Galeria Stanisława Stolarczyka (Fakty, Toronto 2015) wspominał: 
„Złowieszcze słowa, które rzucił po „Sekretarzu” jeden z najbardziej 
zatwardziałych komunistów i przestępców ówczesnej “władzy ludowej”, 
zostały zrealizowane w 1968 roku, kiedy to po zajściach marcowych 
na Uniwersytecie Warszawskim, rozpoczęła się nagonka i tak zwana 
czystka. Wtedy też “odkryto” mi, że wszystkie moje filmy okazały się 
albo anatysocjalistyczne, albo antyradzieckie, albo propagujące sztukę 
kościelną. To prawda, że moje filmy zostały zauważone przez władze 
Kościoła katolickiego w Polsce i ogromnie docenione przez prymasa ks. 
kardynała Stefana Wyszyńskiego. Przez sześć miesięcy opluwano mnie w 
prasie. Moje filmy, które przyniosły Polsce tyle sukcesów i nagród, kiedyś 
będące „arcydziełami”, w ciągu jednej nocy stały się oficjalnym pretekstem 
do “wyrzucenia mnie za burtę”. Nie byłem w tym czasie jedynym, 
którego to spotkało. I chociaż za moją pracę otrzymywałem nagrody 
państwowe oraz zostałem odznaczony orderem Polonia Restituta, po 
artykule „Dwa oblicza twórcy” w „Żołnierzu Wolności” usunięto mnie 
z planu, podczas realizacji mojego pierwszego filmu fabularnego „Partita 
na instrument drewniany”. W jednym zdaniu można to określić tak: “Na 
Olimpie dostałem kopa i wpadłem w krzaki”. Z czysto surrealistycznych 
powodów – faszystowsko-rasistowskiej polityki ówczesnych władz.” 
W Toronto był wykładowcą w Master of Cinematography and Film 
Resident Humber College oraz Senior Tutor Film Studies, Stong College 
York University. Przez wiele lat związany z Canadian Broadcasting 
Corporation. Członek Royal Canadian Academy. Jego film Selling out 
został nominowany do Oscara w kategorii: krótki film dokumentalny. W 
sumie zrealizował blisko 200 filmów.
To niezwykle zasłużone dla kultury w Kanadzie małżeństwo, pomimo 
że w Polsce otrzymali bilet tylko w jedną stronę, nigdy nie zrzekli się 
polskiego obywatelstwa i zawsze byłi dumni ze swojego pochodzenia. 
Zmarli w Toronto, ich prochy znajdują się w kaplicy York Cemetery w 
Toronto.

Tadeusz Jaworski, znany 
reżyser, producent, 
wykładowca, nominowany 
do Oscara, absolwent 
Państwowej Wyższej 
Szkoły Filmowej w Łodzi, 
jeden z najwybitniejszych 
filmowców-
dokumentalistów na 
świecie, został w 1968 
roku z racji pochodzenia 
zmuszony do wyjazdu z 
Polski. .
Na zdjęciu ze znanym 
polskim aktorem 
Zbigniewem Cybulskim.
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Różne mogą być formy pracy społecznej na rzecz zachowania polskiego 
dziedzictwa w Kanadzie i pielęgnowania tego, co pozostawili po sobie Ci, 
którzy budowali polskie kościoły, zakładali organizacje, szkoły.  Jedno 
z najlepszych rozwiązań, które z całą pewnością należy uznać za godne 
naśladowania, wprowadziła w życie Polska Fundacja Społeczno-Kulturalna 
w Quebecu z siedzibą w Montrealu. Fundacja ta posiada statut organizacji 
charytatywnej i od jej założenia w 1979 roku zrzesza w swoich szeregach 
osoby i instytucje, których troską jest wsparcie wszelkich form aktywności 
kulturalnej, naukowej i społecznej Polonii w Quebecu, którym zależy na 
dokumentacji polskiego dziedzictwa oraz popularyzacji polskich tradycji 
i kultury.
Fundacja powstała z potrzeby aktywnego finansowego wsparcia organizacji 
polonijnych działających na terenie prowincji Québec. 
„Celem Fundacji – jak głosi jej statut - jest gromadzenie funduszy 
i wypracowywanie dochodu umożliwiającego udzielanie dotacji 
pozwalających na rozwój i działanie organizacji statutowo zajmujących 
się różnymi formami kultywowania polskości. Drugim istotnym nurtem 
działalności jest troska o poprawę pozycji społecznej i materialnej Polonii. 
Przejawia się to we wspieraniu edukacji młodzieży pochodzenia polskiego 
na poziomie studiów wyższych, poprzez przyznawanie stypendiów dla 
studętów ufundowanych przez indywidualnych darczyńców.
Fundacja, aby zachęcić sponsorów do przekazywania dotacji, stworzyła dla 
nich specjalne miejsce pochówku, Kwaterę Zasłużonych, która znajduje 
się na cmentarzu Notre-Dame-Des-Neiges w Montrealu.
Pomysł zrodził się w 1988 roku, kiedy to zmarł były więzień Auschwitz, 
Dachau i Buchenwaldu Bolesław Lewandowski (1899-1988), który 
dla Polskiej Fundacji Społeczno-Kulturalnej zapisał w swym testamencie 
prawie sto tysięcy dolarów. Było rzeczą oczywistą, że Polska Fundacja 
postanowiła zapewnić swemu największemu dobroczyńcy godne miejsce 
pochówku i opiekę nad grobem, by nie zaginęła pamięć o człowieku, 
który przekazał oszczędności całego życia na cele charytatywne. On, jako 
pierwszy, spoczął w Kwaterze Zasłużonych. Obecnie na tym specyficznym 
polskim cmentarzu spoczywa przeszło stu fundatorów z polskim 
rodowodem. Każdy ma tu swój nagrobek z nazwiskiem i po wieczne czasy 
kwiaty, znicze i wspólne modły po procesji w dniu Zaduszek.
Wielka w tym zasługa byłego prezesa Fundacji Zbigniewa Małeckiego 
(1922-2009), który w 1939 roku zdał egzamin konkursowy do 
Państwowej Szkoły Morskiej w Gdyni i odbył praktykę na najnowszym 
transatlantyku m/s “Chrobry” w inauguracyjnym rejsie do portów 
Ameryki Południowej. Wybuch wojny zastał go w Brazylii. Okrężną 

Zdjęcie ze strony 250:
Pomnik z piękną 
mozaiką matki Boskiej 
Częstochowskiej 
znaczy miejsce 
pochówku Kazimierza 
Stańczykowskiego, 
polskiego producenta 
radiowego, założyciela 
pierwszych kanadyjskich 
audycji etnicznych, 
odznaczonego Orderem 
Kanady. Spoczywa na 
cmentarzu Notre-Dame-
Des-Neiges w Montrealu.
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drogą dotarł do Wielkiej Brytanii, gdzie zgłosił się do służby wojskowej 
z przydziałem do 2 Dywizji Strzelców Pieszych we Francji. Dywizja po 
zaciętych bojach w Maiche i St-Hippolyte z niemiecką dywizją pancerną 
gen. Guderiana, w nocy z dnia 20 na 21 czerwca 1940 roku przekroczyła 
granicę Szwajcarii i została internowana. Tam, po zdaniu matury polskiej i 
szwajcarskiej w 1943 roku, ukończył studia na Uniwersytecie Fryburskim 
(humanistyka - histori filozofii, historia sztuki i historia, równolegle studia 
dziennikarskie). Był współredaktorem m.in.: “Pamiętnika Literackiego”, 
“Kultury”, “Wiadomości”, “Polski Walczącej”, “Syreny”, “Dziennika 
Polskiego” i “Dziennika Żołnierza”. W Kanadzie od 1951 roku pracował 
w Montrealu w firmie telekomunikacyjnej Canadian Marconi. Był 
bardzo aktywny w życiu Polonii kanadyjskiej. Przez wiele lat był stałym 
współpracownikiem polonijnych gazet, w tym: “Gazety”, “Związkowca” 
i “Biuletynu Polonijnego.”
Zmarł w Montrealu i spoczywa na cmentarzu Notre-Dame-Des-Neige.
Polska Fundacja Społeczno-Kulturalna w Quebecu co roku dotuje polskie 
szkoły, harcerstwo, naukę polskich studentów oraz Bibliotekę Polską 
przy Polskim Instytucie Naukowym w Montrealu, posiadającą ponad 
45 tysięcy książek, którą założyła Wanda Maria Stachiewicz (1895 - 
1995), absolwentka Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie oraz 
paryskiej Sorbony w dziedzinie studiów historii cywilizacji. Żona gen. 
Wacława Stachiewicza (patrz: „Generałowie-tułacze”), podczas II wojny 
światowej przedostała się do Anglii, skąd w 1940 roku, wraz z pierwszym 
transportem dzieci i kobiet z Wielkiej Brytanii dotarła do Kanady. W 
Montrealu otrzymała posadę w International Labour Office (Biurze Ligi 
Narodów). Mimo pracy zarobkowej brała czynny udział w działaniach 
społecznej instytucji polskich. Była współzałożycielką Stowarzyszenia 
Polskich Uchodźców Wojennych i organizatorką cyklu wykładów o 
kulturze polskiej na uniwersytecie McGill. 
W uznaniu jej zasług, Walne Zebranie Polskiego Instytutu Naukowego w 
Kanadzie w 1984 nadało bibliotece, którą założyła i była jej wieloletnią 
dyrektorką nazwę: Biblioteka Polska im. Wandy Stachiewicz. 
Zmarła w Montrealu. Spoczywa obok męża na cmentarzu w St. Adele w 
Quebecu.

Drugą, niezwykle ważną polonijną fundacją w Kanadzie, stworzoną 
w celu wspierania polskich twórców przebywających na emigracji była 
Fundacja Władysława i Nelli Turzańskich. Działająca od 1988 do 
2015 roku przyznawała pisarzom, muzykom, artystom sztuk pięknych, 
naukowcom prestiżową na świecie Nagrodę Fundacji Władysława i Nelli 
Turzańskich. 
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Została założona przez kpt. Władysława Grzymałę-Turzańskiego 
(1905 -1986) i Nelli Turzańską-Szymborską (1917-2012). 
Władysław Grzymała-Turzański jako piętnastoletni chłopiec uczestniczył 
w wojnie 1920 roku, walcząc w kompanii szturmowej 29 Pułku Strzelców 
Kaniowskich. Dziewiętnaście lat później, po wkroczeniu wojsk sowieckich 
na tereny Rzeczypospolitej, dostał się do łagru, który opuszcza po dwóch 
latach gehenny, wstępując do tworzącej się w Rosji Armii Polskiej. 
Następnie, po opuszczeniu Rosji wraz z wojskiem gen. Andersa brał 
udział w kampanii włoskiej. Odznaczony Krzyżem Walecznych za bitwę 
pod Monte Cassino, zakończył wojnę w stopniu porucznika artylerii. Do 
Kanady przybył w 1948 roku wraz z kilkusetosobową grupą żołnierzy. 
Był współtwórcą Stowarzyszenia Kombatantów Polskich w Kanadzie i 
współzałożycielem kombatanckiej kasy zapomogowo-pożyczkowej. 
Jego żona, Nelli Turzańska z domu Barańska, od wczesnych lat związana 
była z harcerstwem, tuż przed wojną podjęła pracę w Wojskowym 
Szpitalu Ujazdowskim w Warszawie. W listopadzie 1939 roku wstąpiła 
do Związku Walki Zbrojnej, przekształconego następnie w Armię 
Krajową. Podczas Powstania Warszawskiego walczyła w zgrupowaniu 
„Róg” (batalion „Dzik”), w jednym z najtrudniejszych rejonów 
powstańczej Warszawy – na Starówce, skąd kanałami przedostała 
się do Śródmieścia. Po upadku Powstania opuściła Warszawę, a po 
zakończeniu II wojny światowej zamieszkała w Łodzi i podjęła pracę w 
Inspektoracie Szkolnym, równocześnie rozpoczęła studia na Wydziale 
Humanistycznym Uniwersytetu Łódzkiego. Od 1951 działała w 
podziemnej organizacji Polski Front Ojczyźniany, w lutym 1952 została 
aresztowana i skazana na osiem lat więzienia. Osadzono ją w Krakowie 
w więzieniu na Montelupich, następnie w Grudziądzu i Fordonie. 
Zwolniona po 3,5 roku postanowiła opuścić Polskę. Dzięki małżeństwu 
per procura z obywatelem kanadyjskim Stanisławem Krysiakiem udało się 
to zrealizować w maju 1958. Po śmierci męża w 1973 ponownie wyszła 
za mąż za Władysława Grzymałę-Turzańskiego, owdowiała w 1986. 
W 1994 jej trzecim mężem został Zbigniew Szymborski.
Fundacja Turzańskich w sumie przyznała dwadzieścia jeden nagród 
głównych oraz dziesięć wyróżnień dla tzw. Młodych Talentów. Po 
zakończeniu działalności, pozostałe środki finansowe (zgodnie z 
wolą założycielki fundacji) przeznaczono na powstanie  funduszu  
stypendialnego dla doktorantów polonistyki na Uniwersytecie 
Torontońskim.
Twórcy Fundacji zmarli w Toronto i spoczywają w Park Lawn.

Małżeństwo z tytułem hrabiowskim: Walter Bieniewski (1897-1978) 
oraz Mary Bieniewska (1894-1986) hojną dotacją zasiliło Fundusz 

Założyciele  polonijnej 
fundacji, stworzonej w 
celu wspierania polskich 
twórców przebywających 
na emigracji „Fundacja 
Władysława i Nelli 
Turzańskich”, 
kpt. Władysław
Grzymała-Turzański 
oraz Nelli Turzańska-
Szymborska zostali 
pochowani na cmentarzu 
Park Lawn w Toronto. 
Na tym samym cmentarzu 
spoczywa polski lekarz 
Zdzisław Kryński, który 
organizował pomoc 
charytatywną dla Polski i 
Polaków na Wschodzie. 
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Milenium Polski Chrześcijańskiej. Państwo Bieniewscy znani byli w 
Toronto ze szczodrych darowizn na cele kulturalne, w tym między innymi 
dla Art Gallery of Ontario oraz Royal Ontario Museum. Po śmierci męża 
Mary (z domu Marie Hime, będąca rodowitą Kanadyjką), postanowiła 
uczcić jego pamięć. 
Były wiceprezes Funduszu, Mieczysław Szczeciński, dzięki któremu udało 
mi się odnaleźć grób Państwa Bieniewskich, tak kiedyś powiedział w 
wywiadzie dla „Związkowca”: „Darowiznę otrzymaliśmy tylko dlatego, że 
mąż Pani Bieniewskiej był Polakiem, i że ona chciała w ten sposób uczcić 
jego pamięć. A może liczyła nawet, że w ten właśnie sposób, jak my to 
robimy, ktoś wspomni o nim jako Polaku i o niej, która go kochała. Jest 
to jakby echo zza grobu. Będziemy się starać, aby co roku ktoś odwiedził 
ich grób i zostawił kwiaty czy zapalił symboliczną świeczkę…”
Państwo Bieniewscy przekazali na Fundusz 290 tysięcy dolarów.
Zmarli w Toronto i spoczywają na cmentarzu Mount Pleasant. 

Z Fundacją im. Adama Mickiewicza w Toronto, wspierającą polskie 
szkolnictwo oraz ważne polonijne inicjatywy, przez wiele lat związany 
był Rudolf Karol Kogler (1919-1998), który mając dobrą pracę w 
Toronto o jakiej inni mogliby tylko marzyć (jako domograf zajmował 
się badaniem statystycznym ludności w prowincji Ontario), każdą wolną 
chwilę poświęcał na pracę społeczną i aktywnie działał w organizacjach 
polonijnych (kombatantów, Kongresu Polonii Kanadyjskiej i ZHP). Był 
prezesem i dyrektorem Kanadyjsko-Polskiego Instytutu Badawczego. 
Obowiązkowość i wewnętrzną dyscyplinę wyniósł z harcerstwa i ze szkoły 
w Wadowicach, gdzie był kolegą z klasy i osobistym przyjacielem Karola 
Wojtyły, późniejszego papieża i ostatnio świętego Jana Pawła II. Brał udział 
w kampanii 1939 roku. Internowany na Węgrzech, uciekł do Syrii, gdzie 
wstąpił do Wojska Polskiego, walczył pod Tobrukiem i Monte Cassino. 
Po demobilizacji studiował na Uniwersytecie św. Andrzeja w Szkocji, 
gdzie uzyskał dyplom magistra ekonomii i psychologii eksperymentalnej. 
W 1952 roku przyjechał do Kanady. Autor i współautor wielu książek 
dokumentujących historię Polonii kanadyjskiej, m.in.: The Polish 
Community in Canada, Half a Century of Canadian Polish Congress, Poles 
in Toronto. 
Zmarł w Toronto i spoczywa na cmentarzu Holy Cross. 

W Edmonton działa Fundacja Pomocy Dzieciom Magdy Tomczak, która 
powstała w następstwie tragicznej zbrodni. 27 października 1987 roku 
Magda Tomczak (1974-1987), Polka z pochodzenia, czternastoletnia 
uczennica miejscowej szkoły, została brutalnie zamordowana we własnym 

Grób małżeństwa z 
tytułem hrabiowskim, 
Waltera Bieniewskiego 
oraz Mary Bieniewski 
znanych w Toronto ze 
szczodrych darowizn na 
cele kulturalne hojną 
dotacją zasiliło
Fundusz Milenium Polski 
Chrześcijańskiej znajduje 
się na cmentarzu Mount 
Pleasant w Toronto.

Na cmentarzu Holy 
Cross w Edmonton 
spoczywa hm. Antoni 
Andrzejewski, który służył 
w 1 Pułku 21 Góralskiej 
Dywizji Strzelców, był 
kurierem przez Tatry 
na Słowację, więźniem 
obozu koncentracyjnego 
Auschwitz, a w Kanadzie 
– jednym z twórców 
Stanicy Harcerskiej 
„Kopernik”, w której 
odsłonięto obelisk z 
tablicą upamiętniająca 
jego zasługi
. 
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domu. Magda była wzorową uczennicą, utalentowaną muzycznie, była 
harcerką i przewodniczką w Edmonton Girl. W przyszłości chciała 
być pediatrą i pomagać „poprawiać jakość życia i zdrowie dzieci”. Po 
tej tragicznej śmierci rodzice oraz polonijna społeczność postanowili 
zachować o niej pamięć. Tak powstała Fundacja Pomocy Dzieciom 
Magdy Tomczak. Od listopada 1987 do 2021 roku Fundacja pomogła 
setkom nieszczęśliwych młodych ludzi z poważnymi problemami, od 
operacji mózgu, przeszczepów serca, endoprotez stawu biodrowego, 
białaczki limfoblastycznej, przeszczepów skóry po oparzeniach po pomoc 
humanitarną. Fundacja wspiera także rodziny dzieci, szpitale, domy 
dziecka, inne organizacje charytatywne i humanitarne.
Do jednego z największych sukcesów Fundacji należało sprowadzenie 
z Polski w 1992 roku chorego na epilepsję chłopca Dawida Łucki, u 
którego ataki tej choroby powtarzały się z częstotliwością nawet do stu 
razy dziennie. Dawid został zoperowany w Szpitalu Uniwersyteckim 
w Edmonton przez zespół miejscowych lekarzy specjalistów. Chłopiec 
odzyskał zdrowie. Fundacja pokryła koszty pobytu i leczenia Dawida w 
szpitalu a, także przyjazdu rodziny Łucków na pooperacyjną kontrolę. 
Był to olbrzymi sukces Fundacji , opisany w miejscowych mediach. 
Zasługą tej organizacji było również sprowadzenie z Polski w roku 1995 
dwóch neurochirurgów, których szkolono w Szpitalu Uniwersyteckim, 
jak przeprowadzać tego typu operacje.
Magda odeszła do wieczności w otoczeniu rodziców, brata i najbliższych 
przyjaciół. Ciało jej zostało złożone na cmentarzu Świętego Krzyża w 
Edmonton w polskiej sekcji, naprzeciw figury św. Stanisława Kostki.

Z pomocą chorym w Polsce spieszył też mieszkający i praktykujący w 
Toronto lekarz Zdzisław Kryński (1922 -2020). Przeprowadzał zbiórki 
pieniędzy na zakup aparatury medycznej dla szpitali w Polsce, a także 
zbiórki odzieży. Aranżował wysyłki kontenerowe. Prowadził niezliczone 
wprost akcje związane z pomocą charytatywną dla Polski i Polaków na 
Wschodzie. Przewodniczył Komisji Charytatywnej i Komitetowi Pomocy 
Polsce przy Okręgu Toronto KPK. Był założycielem i prezesem Polsko-
Kanadyjskiego Stowarzyszenia Zawodów Medycznych. Zmarł w Toronto 
i spoczywa na cmentarzu Park Lawn.

Na tym samym cmentarzu, niedaleko grobu polskiego lekarza, spoczywa 
Stefan Tyrcz (1918-1997), który za pomoc i przechowywanie Żydów 
podczas II wojny światowej został wraz z całą rodziną (Anna - matka, 
Sebastian - ojciec, Michał i Stefan - synowie, Apolonia – synowa, żona 
Michała) odznaczeni zaszczytnym i honorowym medalem i dyplomem 

Miejsce spoczynku 
czternastoletniej Magdy 
Tomczak na cmentarzu 
Holy Cross w Edmonton. 
W następstwie tragicznej 
zbrodni, po jej śmierci 
została powołana 
Fundacja Pomocy 
Dzieciom 
Magdy Tomczak.
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Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata; jest to najwyższe izraelskie 
odznaczenie cywilne nadawane nie-Żydom, przyznawane przez 
Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu Jad Waszem w 
Jerozolimie.
Rodzina Tyrczów mieszkała we wsi Futory w powiecie Zborów w 
województwie tarnopolskim na Kresach Wschodniej Rzeczpospolitej 
i wspólnie prowadziła gospodarstwo rolne. Nie było im łatwo. Wiązali 
przysłowiowy koniec z końcem, bo nie dość, że mieli liche i niewielkie 
poletko, to na utrzymaniu była też trójka małych dzieci Apolonii i 
Michała. Kiedy jednak przyszła życiowa próba i trzeba było pomóc 
znajomym Żydom, zdecydowali się ich ukryć. Pomimo że zdawali sobie 
sprawę z faktu, że za ich przechowywanie, wszystkim groziła śmierć przez 
rozstrzelanie. Zdecydowali się jednak zaryzykować. W imię wieloletniej 
przyjaźni. 
Podczas likwidacji getta w Zborowie pomogli rodzinie Kronischów (Leon 
i Szyfra Kronisch, Miriam Kunofsky z domu Kronisch, Lucy Margules z 
domu Kronisch wraz z ich kuzynami: Leną Adler, Rachelą, Irą i Irvingiem 
Gerberem oraz dziesięcioletnim Zysiem Bergerem) przedostać się na 
„stronę aryjską” i od kwietnia 1943 do września 1944 roku ukrywali 
ich w specjalnie skonstruowanej ziemiance. Kryjówka znajdowała się w 
odległości około piętnastu minut drogi od ich domu. Rodzina Tyrczów 
codziennie dostarczała ukrywanym żywność zawiniętą w gazetę, której 
czytanie było jednym ze sposobów spędzania czasu w ukryciu. Takiego 
życia w ciągłym strachu i niepewności jutra nie wytrzymali Ira Gerber 
i Zysio Berger. Pewnego dnia opuścili miejsce, w którym się ukrywali. 
Niestety, wynik tej młodzieńczej niefrasobliwości był tragiczny. Wpadli 
w ręce hitlerowców, którzy ich rozstrzelali. Uciekinierzy nie wydali, gdzie 
i kto ich wcześniej ukrywał, tak że cała siódemka, dzięki polskiej rodzinie, 
szczęśliwie przeżyła okupację niemiecką.
Po wojnie rodzina Kronischów wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych. 
W 1962 roku dzięki ich pomocy Stefan i Apolonia wraz z rodzinami 
wyjechali do Kanady i zamieszkali w Toronto. 
W 1992 roku w izraelskim konsulacie w Toronto odbyła się uroczystość 
uhonorowania rodziny Tyrczów tytułem „Sprawiedliwy wśród Narodów 
Świata”. Przybyli na nią ci, którzy ocaleli i ci, którzy pomogli w ocaleniu. 
Stefan Tyrcz – jak doniesiono w The Canadian Jewish News (17 września 
1992 roku) powiedział o tym, co motywowało ich do pomocy rodzinie 
Kronischów. Stwierdził: „Byliśmy dobrymi przyjaciółmi. Zrozumieliśmy 
ryzyko, ale to nie powstrzymało nas przed niesieniem pomocy”.
Stefan Tyrcz zmarł w Toronto i spoczywa na cmentarzu Park Lawn.

Stefan Tyrcz, 
„Sprawiedliwy Wśród 
Narodów Świata” 
spoczywa na cmentarzu 
Park Lawn w Toronto. 
Na zdjęciu archiwalnym: 
Stefan i Anna Tyrcz z 
dziećmi oraz brat Anny 
Kazimierz Jóźwin przed 
wyjazdem do Kanady. 
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Za swoją pracę i bezinteresowną pomoc emigrantom w Kanadzie tytuł 
„Międzynarodowej Matki” otrzymała Maria Adamowska-Panaro 
(1902-1989) z Winnipegu, która do Kanady przybyła wraz z rodzicami 
i rodzeństwem w 1911 roku. Tu ukończyła szkołę podstawową i wyższą 
— St. John’s Technical High School. Później studiowała księgowość i 
administrację.
Pracę zawodową rozpoczęła jako stenotypistka w firmie prawniczej. 
Następnie została kierownikiem różnych działów firm pracowniczych i 
handlowych na terenie Winnipegu. W latach 1920 - 1925 pełniła też 
funkcję sekretarza Konsulatu Rzeczpospolitej Polskiej w tym mieście.
Po trzydziestu sześciu latach pracy w firmie Arenovitch and Leisic przeszła 
na emeryturę, oddając cały swój wolny czas innym — poświęciła się 
pracy społecznej. Mianowano ją dyrektorem International Centre. W tym 
czasie Maria Panaro jest również bardzo aktywnie w organizacji Catholic 
Women’s Leaque, Federacji Polek w Kanadzie oraz Kongresie Polonii 
Kanadyjskiej, Okręg Manitoba. 
W 1973 roku weszła w skład Komitetu Kopernikowskiego w prowincji 
Manitoba. 
W książce  Gdzie stopy nasze… Reportaże z Kanady (Oficyna Wydawnicza 
„Arax”, Białystok 1991) odnotowałem spotkanie z Marią Panaro w 
Winnipegu:
„Zaangażowana była w prace najróżniejsze przy organizowaniu licznych 
imprez polonijnych. W pamięci najbardziej utkwiła jej jednak tylko 
jedna — połączenie na Wzgórzu Kopernika ziemi polskiej z kanadyjską.
— To moje największe przeżycie — wspomina pani Maria. — Bo, 
proszę sobie wyobrazić, oto trzymam jak największy skarb urnę z ziemią 
z Ojczyzny (jeśli będzie pan kiedykolwiek o tym pisał, proszę napisać 
Ojczyzny przez duże „O”, proszę mi zrobić tę przyjemność), aby za 
chwilę połączyć ją z ziemią kraju mojego dojrzewania i całego życia...
Maria Panaro przerwała. Przełknęła ślinę, jakby zwierzała się z najskrytszej 
i gdzieś głęboko ukrytej tajemnicy. Poprawiła włosy odwracając twarz, 
aby ukryć wzruszenie.
— Ziemia z Polski i Kanady — westchnęła. To dla mnie nie tylko symbol 
łączności obu krajów, to przede wszystkim akt pojednania i pogodzenia. 
Tak, pogodzenia — opętańczej, romantycznej tęsknoty za rodzinnym 
krajem z realiami kanadyjskimi nie pozwalającymi na powrót... 
W kącikach jej oczu zaczęły zbierać się łzy. Wyłączyłem magnetofon.”
Jeden z jesiennych Biuletynów Zarządu Głównego Kongresu Polonii 
Kanadyjskiej (1990 roku) doniósł, iż 14 czerwca 1989 roku w szpitalu 
Szarytek w Edmonton zmarła w wieku 87 lat Maria Panaro -Adamowska. 
W zamieszczonym, krótkim nekrologu napisano:

Maria Adamowska-
Panaro, która za 
swoją pracę społeczną i 
bezinteresowną pomoc 
emigrantom w Kanadzie 
otrzymała Order of 
Canada, spoczywa na 
katolickim cmentarzu 
St. Mary’s w Winnipegu. 
W 1973 roku weszła 
w skład Komitetu 
Kopernikowskiego, dzięki 
któremu jedno ze wzgórz 
w prowincji Manitoba 
zostało nazwanych 
Copernicus Hill. 
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Niech Jej lekka będzie ziemia kanadyjska i śni się ziemia polska, o której 
nigdy nic zapomniała.
Za swą działalność w 1983 roku otrzymała najwyższe odznaczenie w 
„kraju klonowego liścia” — Order of Canada. Zmarła w Edmonton 
podczas ogólnokrajowego spotkania Polsko-Kanadyjskiej Federacji 
Kobiet. Spoczywa na katolickim cmentarzu St. Mary’s w Winnipegu.

8 marca 2018 roku w kościele Matki Bożej Królowej Polski edmontońska 
Polonia z kolei pożegnała Marię Carlton (1939-2018), osobę 
bezgranicznie oddaną sprawie polskości. Polonistka po Uniwersytecie 
Jagiellońskim przez kilka lat pracowała jako korektorka i redaktorka w 
Wydawnictwie Poznańskim. Równocześnie prowadziła badania naukowe 
związane z życiem i twórczością Marii Konopnickiej, których plon 
opublikowano w 14. tomie wydawnictwa Instytutu Badań Literackich 
Polskiej Akademii Nauk. Udało jej się przy okazji odnaleźć i cofnąć o pięć 
lat debiut literacki tej poetki, co uważała za prawdziwy i chyba największy 
sukces swojej polonistycznej kariery.
W 1984 roku, mieszkając już w Edmonton, założyła własną firmę 
zecerską pod nazwą Multilingual on Whyte, zajmując się składem 
drukarskim tekstów obcojęzycznych, w tym tekstów we wszystkich 
językach słowiańskich. Natomiast w latach 1987-93 była współautorką 
i redaktorką kilku książek polonijnych, w tym ponad pięćsetstronicowej 
historii edmontońskiego harcerstwa, nad którą spędziła ponad dwa lata 
życia. Pierwszą z tych książek, wyłącznie jej autorstwa, był zbiór esejów 
zatytułowany „Towarzystwo Polsko-Kanadyjskie (Edmonton) 1927-
1987”. Przez wiele lat redaktorka naczelna dwutygodnika polonijnego 
w Edmonton „Kulisy Polonii”. Była siostrą powszechnie szanowanego 
dziennikarza, założyciela tego czasopisma, Józefa Lenika (1945-2022), 
którego przyjazd sponsorowała z Niemiec do Kanady.
Zmarła w Edmonton i spoczywa na cmentarzu Our Lady of Peace.
Podobnie do Marii Carlton historię Związku Harcerstwa Polskiego 
poza granicami kraju „pisali” codzienną pracą wychowawczą polscy 
instruktorzy, którzy związani byli z kanadyjskimi Kaszubami, gdzie 
co roku w stanicach organizowane są obozy harcerskie. Wielu tych 
niezwykle zasłużonych instruktorów odeszło na wieczną wartę i spoczywa 
na nowym cmentarzu w Wilnie w Ontario, m.in.: harcerskie małżeństwa: 
Kazimierz Zbigniew Stohandel (1917-1997): harcmistrz - major WP i 
harcmistrzyni Zofia Balewander Stohandel (1925-2019), Zofia Halek 
nee. Krawczyk (1924-1993), Stanisław Kazimierz Halek (1921-2001) 
z inskrypcją na nagrobku Wszystko co nasze Polsce oddamy, stanowiąco ich 
życiowe credo, harcmistrz Bolesław Bahyrycz (1910-1985), Bolesław 

Znana działaczka w 
środowisku polonijnym, 
publicystka, Maria 
Carlton, osoba 
bezgranicznie oddana 
sprawie polskości spoczywa 
na cmentarzu Our Lady 
of Peace w Edmonton. 
Natomiast zasłużone 
harcerskie małżeństwo 
hm. Kazimierz Zbigniew 
Stohandel i Zofia 
Balewander Stohandel na 
cmentarzu w Wilnie.
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Hładki (1914-1971) – porucznik, harcmistrz, Kawaler Orderu Virtuti 
Militari: Zmarł pełniąc służbę harcerską na Kaszubach oraz Genowefa 
Kosińska nee Boratyńska (1907 – 1975), jak głosi inskrypcja: Ur. 2/
II/1907 Zawiercie, zm. 15/VII/1975 Toronto, „Matka” paryskiej harcerskiej 
drużyny Prezydenta i Naczelnego Wodza.
Kanadyjskie Kaszuby stanowią cudowną wprost enklawę polskości. I to 
nie tylko w Kanadzie, gdyż nie ma takiej drugiej oazy na świecie, gdzie 
piąte i szóste pokolenie osadników poza granicami mówi po polsku. 
Wielka w tym zasługa Wandy Paszkiewicz Niedojadło (1935-2022), 
nauczycielki języka polskiego w Polsce i Kanadzie, która przez wiele lat 
w szkołach w Wilnie, Barry’s Bay oraz Cambermere nauczała potomków 
kaszubskich osadników ojczystego języka. 
Spoczywa we wspólnej mogile z mężem Eugeniuszem Niedojadło 
(1927-2010); junak, wychowanek Wojska Polskiego na Środkowym 
Wschodzie na nowym cmentarzu w Wilnie.   

Jest takie powiedzenie, że gdy ktoś kiedyś był w życiu ułanem, to nawet jeśli 
zejdzie z konia, to nigdy już mu się nogi nie naprostują. Takim polskim 
„ułanem” w Kanadzie był Kazimierz Stańczykowski (1927-1981), 
polski producent radiowy, założyciel pierwszych kanadyjskich audycji 
etnicznych. Uczestnik Powstania Warszawskiego. Chociaż był niezwykle 
znanym i cenionym w środowisku dziennikarskim producentem 
radiowym, zasiadał w różnych komisjach w branży radiowo-telewizyjnej 
i nigdy nie zapomniał, że jest Polakiem. Z dumą podkreślał swoje 
pochodzenie, w tym m.in. w programach radiowych, które stworzył; w 
stacji CHLP w Montrealu, w wielojęzycznej stacji radiowej - CFMB, czy 
drugiej etnicznej stacji w Winnipegu - CKJS. Był znanym kolekcjonerem 
poloników. W latach 1968-71, kiedy był przewodniczącym Rady Quebec 
Ethnic Folk Arts Council, prezydentem Canadian Citizenship Federation 
oraz wiceprzewodniczącym Montreal Citizenship Council, jako miłośnik 
piłki nożnej powołał do życia Polski Klub Piłki Nożnej, a że od urodzenia 
związany był z Warszawą, to drużynę nazwał „Polonia” (taka nazwę nosi 
stołeczny klub, który powstał w 1911 roku).Laureat wielu nagród i 
wyróżnień, doktor honoris causa Uniwersytetu Concordia w Montrealu. 
Odznaczony Orderem Kanady. Niestety jego imponującą karierę 
przerwał w 1981 roku tragiczny wypadek samochodowy w miejscowości 
Rawdon w Quebecu, podczas którego Kazimierz Stańczykowski zginął. 
W 1986 roku został pośmiertnie wprowadzony do CAB Broadcasting 
Hall of Fame. 
Spoczywa na cmentarzu Notre-Dame-Des-Neiges w Montrealu. 

Wielu niezwykle 
zasłużonych instruktorów 
odeszło na wieczną wartę 
i spoczywa na
nowym cmentarzu w 
Wilnie w Ontario. Słowa 
hymnu harcerskiego: 
„Wszystko co nasze Polsce 
oddamy” stało się ich 
celem życia w Kanadzie.
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Pierwsi polscy księża, którzy przybyli do Kanady należeli do Zakonu 
Zmartwychwstańców. Ks. Edward Głowacki przybył do Berlina do 
niemieckojęzycznej parafii przed 1860 rokiem. W rok później,  6 stycznia 
1861 roku proboszczem został Ślązak, ks. Franciszek Breitkopf.
Kolejni duszpasterze związani byli z utworzoną w 1875 roku polską 
parafią i wybudowaniem kościoła pod wezwaniem św. Stanisława Kostki 
w Wilnie. Księża: Franciszek Specht, Aleksander Michnowski, Tomasz 
Korbutowicz, Władysław Dembski po swojej posłudze duszpasterskiej 
opuścili Kaszuby. W 1892 roku tę najstarszą polską parafię w Kanadzie 
objął ks. Bronisław Jankowski (1867-1928), który w historii 
kaszubskiego osadnictwa w Ontario zapisał się nie tylko jako proboszcz, 
który rozbudował kościół, ale i społecznik, który przewodniczył akcji 
sprowadzania nowych osadników ze wszystkich trzech zaborów. Po 
śmierci ks. Jankowski spoczął wśród swoich parafian na starym cmentarzu 
w Wilnie. Pod wysokim, metalowym krzyżem znajduje się grób tego 
duszpasterza z inskrypcją: 
Tu spoczywa Ś.P. Ks. Prałat Bronisław Jankowski, urodził się 14 stycznia 
1867 r., umarł 19 stycznia 1928 r. Prosi o Zdrowaś Marya. 
Po spaleniu się świątyni Stanisława Kostki i wybudowaniu w 1937 roku 
nowego kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej, kolejni 
proboszczowie spoczęli już na nowym cmentarzu w Wilnie, a na ich 
nagrobkach widnieją inskrypcje: 
ks. Edward Wilowski (1900-1961):  O, Maryjo bez grzechu poczęta módl 
się za nami, którzy się do ciebie uciekamy.
ks. Zygmunt Lewandowski (1911-1973): Z Bogiem chodził.
ks. Stanislaus Kądziołka (1914-1986): „Ty jesteś kapłanem na wieki” 
według porządku Melchizedecha, psalmów 109:4.
Miejsce wiecznego spoczynku na tym cmentarzu, po latach tułaczki, 
odnalazł także kapelan II Korpusu gen. Władysława Andersa, ks. Jan 
Rafał Grzondziel (1912 1998). Ten były franciszkanin (zakonne imię 
Ignacy), przybył do Kanady na początku lat pięćdziesiątych. Oczarowany 
krajobrazem i ludźmi – potomkami polskich pionierów z Kaszub, 
odnalazł wśród nich oazę ciszy i spokoju. Wybudował kaplicę Matki 
Boskiej Anielskiej, „Katedrę pod sosnami”, założył Katolicki Ośrodek 
Młodzieżowy z wyciągiem narciarskim, później pocztę, której został 
pierwszym poczmistrzem, wprowadził na oficjalne mapy Kanady nazwę 
Kaszuby. 
Ksiądz zmarł w dniu 22 grudnia 1998 roku. Na kamiennym nagrobku 
wymowna inskrypcja: 

Zdjęcie ze strony 270
Pomnik Jana Pawła 
II, wzniesiony na cześć 
naszego Wielkiego 
Rodaka został odsłonięty 
w 1984 roku z 
okazji duszpasterskiej 
pielgrzymki papieża 
do Kanady. Znajduje 
się na niewielkim 
placu przy Credit 
Union św. Stanisława 
i św. Kazimierza, na 
Roncesvalles Av. w 
Toronto.

Grób ks. Bronisława 
Jankowskiego, proboszcz 
polskiego kościoła św. 
Stanisława Kostki, 
społecznik, spoczął wśród 
swoich parafian na starym 
cmentarzu w Wilnie. 

Miejsce wiecznego 
spoczynku na nowym 
cmentarzu w Wilnie 
odnalazł, po latach 
tułaczki, kapelan 2 
Korpusu gen. Władysława 
Andersa, ks. Jan Rafał 
Grzondziel.
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Ksiądz Rafał Jan Grzondziel pułkownik WP – harcmistrz. Ur. 19.X.1912 
Panewnik – Katowice. Polska, Zm. 22.XII. 1998 Kaszuby, Ontario. 
Kanada. Kapelan WP, ZHP i SPK.
Pod spodem wymieniono odznaczenia, jakimi podczas kapłańskiej służby 
udekorowany został ks. Grzondziel.
W 1999 roku na kanadyjskich Kaszubach odsłonięto granitowy obelisk 
poświęcony pamięci tego niezwykle zasłużonego dla Polonii księdza z 
tablicą głoszącą:
Kapelan II Korpusu Wojska Polskiego i Związku Harcerstwa Polskiego, 
odznaczony Krzyżem Virtuti Militari, Orderem Polonia Restituta, Krzyżem 
Monte Cassino i wielu innymi.
Twórca ośrodka na kanadyjskich Kaszubach, budowniczy Katedry pod 
sosnami.
Harcmistrz i opiekun pierwszych obozów harcerskich na Kaszubach.
Przyjaciel tutejszych Kaszubów.
Zasługi tego wielkiego patrioty doceniono również w Polsce. Decyzją 
Rady Miasta Katowice, uchwałą nr XVII/361/11 z dnia 21 grudnia 
2011 r. nadano nazwę placowi wraz z przyległym skwerem, położonemu 
w Katowicach u zbiegu ulic: Panewnickiej, Franciszkańskiej i 
Zielonogórskiej przed dworcem kolejowym Katowice-Ligota: „Plac 
księdza Rafała Grzondziela”.

Na polskim cmentarzu w Barry’s Bay znaleźli miejsce spoczynku nie tylko 
parafianie, ale i kaszubscy duszpasterze parafii świętej Jadwigi, w tym: ks. 
Aloysius Rekowski (1921 -2001), ks. Ambrose Pick (1928 -2017), 
ks. Antoni Słomiński (1896 -1927), ks. Ambrose Majka (1909-1978) 
oraz ks. Prałat Piotr Biernacki (1883-1958), założyciel polskiej parafii 
w Barry’s Bay.
Ksiądz Piotr Biernacki urodził się w rodzinie miejscowych Kaszubów. 
W myśl zasady osadników z Pomorza: “Tylko ten lud żyje, co się trzyma 
swojej mowy” – szkołę podstawową ukończył w Wilnie. Później wstąpił do 
seminarium duchownego w Detroit. Po uzyskaniu święceń kapłańsckich 
powrócił tu, gdzie się urodził, czyli do Barry’s Bay.
W 1910 roku, w jedną z niedziel, przekroczył próg drewnianej świątyni 
w Wilnie pod wezwaniem św. Stanisława Kostki. Dzień ten przeszedł do 
historii. Został zapisany w annałach nie tylko tych okolic, ale i całej Polonii 
kanadyjskiej. Bo oto w świątyni wzniesionej przez pierwszych polskich 
osadników został wyświęcony na księdza kleryk, który jeszcze nie tak 
dawno był tu ministrantem. Jakaż duma rozpierała współziomków, kiedy 
wszystkim znany Pietrek został pierwszym polskim księdzem urodzonym 
w Kanadzie.

Proboszczowie polskiej 
parafii w Wilnie pod 
wezwaniem Matki Bożej 
Częstochowskiej, 
spoczywają na nowym 
cmentarzu w Wilnie: 
ks. Edward Wilowski, 
ks. Zygmunt Lewandowski, 
ks. Stanisław Kądziołka.
Na kaszubskim cmentarzu 
w Round Lake Center 
spoczywa ks. Paweł 
Jolkowski proboszcz parafii 
pod wezwaniem 
św. Kazimierza. 

D u c h o w i  o p i e k u n o w i e  P o l o n i i



276 277

Pracę duszpasterską ksiądz Piotr rozpoczął w katedrze w Pembroke, 
następnie został powołany do polskiej misji w Barry’s Bay. Po krótkim 
czasie stwierdził, że drewniana kaplica przy skrzyżowaniu dróg Siberia 
i Kartuzy jest za mała, aby pomieścić wszystkich parafian. Postanowił 
wybudować więc w obrębie osady nowy kościół. Było to ogromne 
przedsięwzięcie, zważywszy na fakt, że polska społeczność wiązała tu 
ledwie koniec z końcem, i że częściej pod dachami domów gościła bieda 
niż dostatek.
Ksiądz Biernacki miał jednak dar przekonywania. Obowiązkowy, 
troskliwy, a przy tym jowialny, budził zaufanie. Na jego apele parafianie 
otwierali nie tylko serca, ale i portfele, wysupłując z nich niemalże 
ostatnie centy.
W 1915 roku misja przekształciła się w polską parafię Kościoła Rzymsko-
Katolickiego pod wezwaniem św. Jadwigi. Jej proboszczem został 
ks. Piotr Biernacki. 
W 1920 roku duchowny, ale i wielki społecznik otworzył kino, w którym 
zaczęto wyświetlać dwa razy w tygodniu najlepsze i najnowsze filmy. 
Z czasem tryskający energią ksiądz zrealizował kolejny swój pomysł: 
stworzył dom dla sióstr zakonnych opiekujących się miejscową dziatwą 
oraz przyczynił się do wybudowania szpitala. 
Ksiądz Piotr Biernacki zmarł 31 grudnia 1958 roku w Barry’s Bay. Tam, 
gdzie się urodził, żył i pracował. Został pochowany na cmentarzu, który 
sam stworzył i poświęcił.
Z kolei na kaszubskim cmentarzu w Round Lake Center spoczywa 
ks. Paweł Jolkowski (1898 -1940), który w 1928 roku został 
proboszczem miejscowej parafii, a dwa lata później wzniósł tu murowany 
kościół pod wezwaniem św. Kazimierza. Po śmierci został pochowany na 
cmentarzu, który założył obok kościoła.
Tu spoczywa Ś.P. Ks. Paweł J. Jolkowski, urodził się dnia 11go stycznia 
1898, umarł dnia 29 go czerwca 1940. Prosi o zdrowaś.

Wraz z osiedlaniem się Polaków na dziewiczych terenach prerii w 
Manitobie, Saskatchewan, Albercie, wierni Kościołowi katolickiemu 
pragnęli modlić się w ojczystym języku. Znając te duchowe potrzeby 
polskich pionierów, ówczesny przełożony generalny Misjonarzy Oblatów 
Maryi Niepokalanej skierował na zachód Kanady dwóch polskich 
zkonników , którzy ukończyli teologię w Ottawie. Byli to bracia Jan i 
Wojciech Kulawi. Pierwszy z nich o. Albert (Wojciech) Kulawy OMI 
przybył do Winnipegu 6 maja 1898 roku i już jako proboszcz wszystkich 
Słowian w pierwszym roku swego pobytu odwiedził wiele miejsc w 
Manitobie i Albercie, w których osiedlili się Polacy. Zbudował kościół 

Na polskim cmentarzu 
w Barry’s Bay znaleźli 
swoje miejsce spoczynku 
duszpasterze parafii 
świętej Jadwigi: ks. 
prałat Piotr Biernacki 
(na zdjęciu), ks. Aloysius 
Rekowski, ks. Ambrose 
Pick, ks. Antoni 
Słomiński, ks. Ambrose 
Majka.
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Świętego Ducha w Winnipegu, w 1904 roku założył pierwszą polską 
gazetę w Kanadzie, Głos Kanadyjski, a w 1908 roku Gazetę Katolicką.
Rok później przybył jego młodszy brat, o. Jan Wilhelm Kulawy OMI, 
który wkrótce dotarł do Gór Skalistych i Kolumbii Brytyjskiej. Z kolei 
trzeci z braci Kulawych, o. Paweł OMI, ukończył studia w Hűnfeld i 
w 1903 roku rozpoczął swoją duszpasterską służbę w prowincji Alberta. 
Wszyscy trzej, nie bacząc na trudy i odległości, docierali konno czy na 
piechotę do polskich osad. Odprawiali nabożeństwa w ojczystym języku 
osadników, zachęcali do budowy polskich świątyń.
Niestety, z powodu utraty zdrowia bracia o.o.Wojciech i Jan Wilhelm 
Kulawi OMI wyjechali z Kanady. Później dołączył do nich najmłodszy 
o. Paweł. Wszyscy wrócili do Polski. W 1941 roku Jan i Paweł zginęli 
w obozie koncentracyjnym w Auschwitz-Birkenau, najstarszy Wojciech 
zmarł w 1942 roku w Tuczępach pod Kielcami.
O. Paweł Kulawy OMI, zanim osiedlił się w Round Hill w prowincji 
Alberta,  zapisał się w pamięci ludzkiej jako wielki apostoł swoich 
rodaków, który przez 18 lat odwiedzał polskich farmerów i niósł Dobrą 
Nowinę.
W roku 1915 o. Paweł przeniósł się do Edmonton. Po wzniesieniu w tym 
mieście w 1913 roku kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej, 
stało się ono centrum osadniczym w Albercie. Cztery lata później do 
o. Pawła dołączył o. Antoni Sylla OMI, który od momentu przybycia 
na ziemię kanadyjską w roku 1909 przebywał w Banff. Wspólnie przez 
kilka lat zbudowali kilkanaście kaplic i świątyń, wiele rozbudowali, liczne 
prowizoryczne zamienili na kościoły, ustanowili nowe polskie parafie. 
W ocenie historyków był to okres najbujniejszego rozkwitu polskich 
misji w Kanadzie. „Osadnicy byli już zamożniejsi, wieloletnia ciężka 
praca i wyrzeczenia zaczynały przynosić owoce. Można było budować 
nowe kościoły, zastępować nimi prowizoryczne kaplice. Każdy z ojców 
obsługiwał szereg misji. O. Sylla każdego miesiąca odwiedzał Round Hill, 
Skaro, Wodstock. Co dwa miesiące wizytował Opal, Waugh i Krakow. O. 
Kulawy dojeżdżał do Rabbit Hills, Kopernick, Mundare, Chipma, Palin 
Lake i Pegis.”
Dzisiaj o. Antoni Sylla (1881- 1978), który za swoją pracę otrzymał 
najwyższe kanadyjskie odznaczenie Order of Canada, i inni ojcowie oblaci 
pracujący wśród Polaków zamieszkujących głównie na Zachodzie Kanady, 
spoczywają na cmentarzu św. Ducha w Winnipegu. W tzw. kwaterze 
oblackiej, która znajduje się przy wjeździe na cmentarz pochowanych 
zostało kilkudziesięciu księży z zakonu oblatów, m.in.: o. Stanisław 
Baderski OMI (1895 -1979), o. Jan Bednarz OMI (1898 -1992), o. 
Antoni Hylla OMI (1913 -1989), o. Jerzy Kania OMI (1911-1974), 

Kwatera ojców oblatów 
ze Zgromadzenia 
Misjonarzy Oblatów 
Maryi Niepokalanej na 
cmentarzu św. Ducha w 
Winnipegu.

W tzw. kwaterze 
oblackiej, która znajduje 
się przy wjeździe na 
cmentarz pochowanych 
zostało kilkudziesięciu 
księży z zakonu oblatów, 
w tym m.in.: o. Antoni 
Sylla, który za swoją 
pracę otrzymał najwyższe 
kanadyjskie odznaczenie 
Order of Canada.
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o. Ryszard Kosian OMI (1885 -1962), o. Feliks Kwiatkowski 
OMI (1906 -1996), o. Piotr Miczko OMI (1909 -1971), o. Albert 
Pilikowski OMI (1916 -1962), o. Stanisław Puchniak OMI (1901-
1989), o. Antoni Rabiega OMI (1911 -1999), o. Stanisław Wachowicz 
OMI (1902 -1977). 
Miejsce to znaczone jest szeregiem skromnych białych nagrobków z 
krzyżami, z imieniem i nazwiskiem zmarłego, datą urodzenia i śmierci 
oraz symbolem przynależności do Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów 
Maryi Niepokalanej – OMI (po łacinie Oblati Mariae Immaculatae).
„Założycielom naszej Prowincji przyświecał jeden główny cel: służyć jak 
najlepiej polskim imigrantom, mając przy tym wzór pierwsze pokolenia 
oblatów pracujących od końca XIX wieku wśród osadników polskich i 
pochodzących z ościennych terenów dawnej Rzeczpospolitej – napisał 
o. Janusz Błażejak OMI w książce Pół wieku Prowincji Wniebowzięcia 
NMP w Kanadzie 1956-2006, (OMI, Toronto 2006). - Początki 
pionierskiej pracy, kapłanów i braci ze zgromadzenia oblatów były wręcz 
heroiczne - ze względu na skromne środki materialne i wielkie odległości. 
Posługę duszpasterską naszych poprzedników uznać by trzeba doprawdy 
za autentyczną ,,ewangelizację ubogich” - zgodnie z charyzmatem, 
który przyświeca całemu Zgromadzeniu Misjonarzy Oblatów Maryi 
Niepokalanej. (…) Nie sposób przywołać tutaj nazwiska wszystkich 
ojców, którzy przyczynili się do powstania naszej prowincji. Jedno z 
nich, wszakże pozostaje do dziś wielkim autorytetem i przykładem 
godnym naśladowania mianowicie nazwisko o. Michała Smitha OMI, 
współzałożyciela i pierwszego prowincjała.” 
O. Michał Smith OMI (1911- 2002) urodził się w pobliżu Edmonton. 
Po święceniach pracował na zachodzie Kanady, później został wysłany 
do parafii św. Stanisława w Toronto, gdzie stworzył jedną z największych 
polskich organizacji młodzieżowych. Wraz z końcem II wojny światowej, 
kiedy tysiące polskich emigrantów zaczęło przybywać do stolicy Ontario 
bez grosza przy duszy i szukać pomocy, o. Smith wraz z o. Stanisławem 
Puchniakiem OMI (1901-1989) założyli kasę zapomogowo - 
pożyczkową, która z czasem przerodziła się w największy polonijny bank 
na świecie Credit Union św. Stanisława i św. Kazimierza. W 1956 roku 
został pierwszym przełożonym polskiej Prowincji Wniebowzięcia NMP, a 
w latach siedemdziesiątych, obserwując starzenie się polskiej społeczności 
w Toronto, zrealizował swoją wizję i wybudował polonijny dom dla 
seniorów „Copernicus Lodge”. Za swoje zasługi dla Polonii otrzymał 
Order of Canada. Zmarł 26 października 2002 roku i został pochowany 
na cmentarzu Assumption w Mississaudze, gdzie spoczywa czternastu 
księży oblatów, m.in.: o. Richard Kosian OMI (1932 -2017), 

Na parafialnym 
cmentarzu w Skaro w 
Albercie zostali pochowani 
kapłani, którzy przez 
wiele lat służyli w 
parafii Matki Boskiej 
Dobrej Rady: ks. Ignacy 
Lenckowski, ks. Adam 
Przysiężniak, ks. Czesław 
Kochan. 
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o. Anthony Bagsik OMI (1914 -1989), o. Teofil Szendzielarz OMI 
(1933 -1997), o. Edmund Rogusiak OMI (1906 -1997), o. Edward 
Świątek OMI (1931 -2004), o. Stanisław Kowal OMI (1953 -2 008), 
o. Stanisław Bąk OMI (1937 - 1995), który jako proboszcz parafii 
św. Maksymilina Kolbe w Mississauga doprowadził do wybudowania 
największego w Kanadzie polskiego kościoła oraz Centrum Kultury im. 
Jana Pawła II.

W St. Albert pod Edmonton w prowincji Alberta jest jeszcze jeden 
cmentarz zakonu oblatów, gdzie pochowani zostali polscy bracia oblaci, 
zakonnicy bez święceń kapłańskich. Tu spoczywa pierwszy polski oblat, 
który przyjechał do Kanady w 1896 roku, brat Antoni Kowalczyk OMI 
(1866 –1947), Sługa Boży, wobec którego już w latach 60-tych XX w. 
rozpoczęto przygotowania do procesu beatyfikacyjnego, a w 2013 roku 
papież Franciszek podpisał dekret o heroiczności jego cnót.
Brat Kowalczyk urodził się w 1866 roku w Dzierżanowie k. Krotoszyna 
jako szóste z dwanaściorga dzieci. Antoni, mając 20 lat i uprawnienia 
czeladnicze w zawodzie kowala, wyruszył w świat w poszukiwaniu 
pracy. W Niemczech doskonalił się w swoim zawodzie. Tam też poznał 
zgromadzenie zakonne Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Po 
złożeniu ślubów zakonnych w Holandii został skierowany na misje do 
Kanady.
Rok później na misji w Lac La Biche, dokładnie 15 lipca 1897 roku, 
podczas pracy w tartaku zdarzył się tragiczny wypadek. Maszyna 
zmiażdżyła mu ręke po łokieć. Zanim dotarli do szpitala, sytuacja stała 
się beznadziejna. Trzeba było amputować. Zamiast narkozy stosowano 
wówczas przywiązywanie pacjenta do stołu. Brat Antoni uznał to za 
zbędne. Ukląkł, odmówił trzy modlitwy Ave Maria, potem się położył, 
do lewej ręki wziął misjonarski krzyż i wpatrzony w Chrystusa był gotów 
do zabiegu.
Po rekonwalescencji, odzyskując zdrowie i nabierając sił, brat Antoni 
pewnego dnia dokonał cudownego odkrycia. Stwierdził, że „wszystko jest 
łaską, wszystko, czego chce Bóg”. Uświadomił sobie ze zdumieniem, jak 
bardzo się zmienił wewnętrznie. Stracił rękę i nie tylko, że nigdy na to 
się nie skarżył, ale wskazując na swoją okaleczane przedramię, powtarzał: 
„To wielka łaska dla mnie”. Czasami, bardzo zaufanym, dodał jakieś 
wyjaśnienie: z utratą ręki znikły trudności adaptacji w nowym kraju, 
męcząca tęsknota za ojczyzną i pokusy powrotu. Był przekonany, że bez 
tego wypadku trudniej by mu było przyjąć łaskę zbawienia. Otrzymał 
także nowe zrozumienie woli Bożej i łaskę świętej Opatrzności.

Kwatera ojców oblatów 
na cmentarzu Assumption 
w Mississaudze, gdzie 
spoczywa czternastu księży 
oblatów, w tym m.in.: 
o Michael Smith, jeden 
z twórców polonijnej 
Credit Union w Toronto, 
odznaczony Orderem 
Kanady, o. Stanisław Bąk 
OMI, który doprowadził 
do wybudowania polskiego 
kościoła św. Maksymilina 
Kolbe oraz Centrum 
Kultury im. Jana Pawła 
II w Mississaudze.
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Przez całe życie pozostał także człowiekiem zawierzenia Matce 
Najświętszej, „Bratem Ave Maria” i, jak powszechnie go określano, 
„Dobrym Bratem Polakiem”. 
„Cechą szczególną, która brata Antoniego zbliżała do ludzi, zyskiwała 
mu sympatię i zaufanie, i dzięki której zadzierzgały się niezliczone 
więzi, była jego ludzka dobroć i solidarność z biednymi. Miała ona tym 
większą siłę świadectwa, że brat Antoni przez 50 lat był kaleką. Prawą 
rękę utracił w wypadku i uzupełniono ją prymitywną protezą w lewej 
dość wcześnie nabawił się reumatyzmu i tak poszkodowany przez życie 
- jak się to potocznie określa - wykonywał szeroki zakres prac na swojej 
placówce misyjnej, a poza godzinami ścisłych obowiązków, niestrudzenie 
oddawał się do usług biednym lub podejmował zajęcia, które miały na 
celu złagodzenie ich losu” – napisał o. Leonard  Głowacki OMI w swojej 
książce Kazał mi iść, (Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej, Poznań 
1999) i dalej: „Każdy z kolei, kto zetknął się z bratem Antonim, zauważał 
natychmiast, że ta jego postawa wywodziła się z ducha wiary i że siłę 
czerpał z ufnej modlitwy, której skuteczność przechodziła na codzienne 
doświadczenie wierzących. Stąd też zwracali się do Dobrego Brata Polaka 
z najrozmaitszymi kłopotami i uważali za normalne, że czego nie będzie 
mógł zrobić zwyczajnym sposobem, temu zaradzi przez modlitwę. I tak 
wzdłuż i w szerz przez kanadyjskie prerie i osiedla niosły się opowieści o 
,,małych cudach” brata Antoniego.
Zmarł w opinii świętości w 1947 roku i został pochowany na cmentarzu 
oblackim w St. Albert. Jego mogiła usłana jest kwiatami i wotami oraz 
prośbami o łaski do Najświętszej Maryi Panny za wstawiennictwem 
Sługi Bożego, spisanymi na kartkach pozostawionych przez wiernych na 
grobie. 
Na tzw. Albertowym Wzgórzu spoczywa brat Michał Dąbrowski OMI 
(1901-1989), który przyjechał do wikariatu apostolskiego Mackenzie w 
Kanadzie w 1933 roku. Przez ponad pięćdziesiąt lat pracował w różnych 
miejscach rozległej diecezji za Kręgiem Polarnym, w tym przez wiele 
lat był sternikiem statku misyjnego po rzece Mackenzie, dowożącego 
do misji w Fort Providence. Norman Wells, Coppermine, Inuvik az do 
Taktuyaktuk nad Oceanem Lodowatym żywność, opał, dzieci do szkół. Z 
Północą Kanady związał swoje życie. Przebywał i pracował w warunkach 
zarówno ciężkiej, kilkumiesięcznej zimy, jak i krótkiego lata, którego 
słoneczna radość przyćmiona jest zawsze chmarami rozwścieczonych 
komarów i czarnych muszek. Aby przetrwać zimę i nie umrzeć z głodu, 
musiał, często z Indianami, polować na karibu.
Oto jedna z jego relacji: „Wyruszyłem z Aklavik na polowanie na karibu. 
Było zimno. Dojechałem do jeziora Canoe. Psy przywiązałem do kilku 
niskich krzaczków i zaparzyłem herbatę. Sanie postawiłem do góry 

Na cmentarzu oblackim 
w St. Albert w Albercie 
spoczywa brat Antoni 
Kowalczyk OMI, który 
zmarł w opinii świętości, 
wobec którego rozpoczęto 
proces beatyfikacyjny jako 
Sługi Bożego.
W Edmonton znajduje 
się pomnik Sługi Bożego 
brata Kowalczyka dłuta 
polskiego pochodzenia 
rzeźbiarza Danka 
Mozdzenskiego
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płozami, na śniegu położyłem małą skórę niedźwiedzia i wskoczyłem do 
śpiwora. Z zimna nie mogłem zmrużyć oczu. Trząsłem się, jakbym miał 
febrę. Rano rozgrzałem się trochę i ruszyłem w dalszą drogę. Ujechałem 
jakieś 15 mil pod górę zwaną Fish Hole. Stanąłem medytując. Po drugiej 
stronie wysokie góry. To granica Jukonu... Stada karibu się nie pokazały. 
Jedną sztukę upolował jedynie O. Biname. A gdy złapała nas zawieja 
śnieżna, pragnienie ugasił krwią zwierzęcia, zdarł z niego skórę i owinął 
się nią na noc, tak że do rana jakoś przetrwał...
(…) Następnego dnia Indianin wypatrzył stado karibu, około 150 sztuk. 
Trzeba je było okrążyć jak na wojnie. Ułożyliśmy cały plan strategiczny. 
Indianin zajął najlepszą pozycję, bo to doświadczony strzelec. Ubiliśmy 
25 sztuk. Wracając każdy z nas zabrał po kilka; resztę na drugi dzień (...) 
Zimą psim zaprzęgiem bez ładunku — to fraszka. Powrotna droga, na 
przykład z ładunkiem 340 kilogramów, to już problem, bo droga nieraz 
spadzista. Gdy straci się kontrolę nad saniami, mogą połamać się i zabić 
kilka psów z zaprzęgu. Dopiero wtedy zaczynają się problemy”.
W 1986 roku brat Michał z powodu ciężkiej choroby opuścił Daleką 
Północ i zamieszkał w domu spokojnej starości w St. Albert, gdzie zmarł 
w 1989 roku w wieku 88 lat.
Tutaj, po ciężkiej pracy na dalekiej Północy Kanady, znaleźli wieczny 
odpoczynek m.in.: brat Stanisław Szczepaniak OMI (1905-1955), 
który od 1936 roku, przez 25 lat pracował przede wszystkim jako cieśla 
i stolarz na najróżniejszych budowach; do najokazalszych jego dzieł 
misyjnych należy zaliczyć budowę szpitala w Fort Smith i katolickiej 
szkoły w Yellowknife, brat Ludwik Jurczyk OMI (1907-1979), który 
pracował w Fort Rae, Fort Resolution, Fort Chipewyan, brat Ignacy 
Dorabiała OMI (1902-1993), brat Józef Cichocki OMI (1907-1963).

W 1921 roku o. Paweł Kulawy OMI, wrócił z misji w Kanadzie do 
Polski. Wspominając swoją duszpasterską służbę, stwierdził, iż żadnemu 
z podlegających mu ojców nie pozwoliłby prowadzić życia tak biednego, 
w tak trudnych warunkach, jakie jemu samemu przypadło w udziale.
I chociaż upływał czas, życie księży w wielu polskich parafiach, głównie 
w osadach na preriach, niewiele się zmieniło. Najlepszym tego dowodem 
jest pamiętnik spisany przez ks. Wacława Plucińskiego (1906 -1986) 
Marzenia, koszmary, rzeczywistość (Buchanan Printers, Winnipeg, 1983), 
który przez wiele lat był proboszczem parafii św. Elżbiety w Polonii. 
„Pierwsze wrażenie po przyjeździe do parafii św. Elżbiety, w Polonii - 
głębokie rozczarowanie. Kościół i plebania bez ogrodzenia, dokoła pasą 
się krowy i znaczą swój pobyt gnojem. Wszystkie - kiedyś tak piękne 

Na cmentarzu na tzw. 
Albertowym Wzgórzu 
w St. Albert spoczywa 
kilkunastu braci polskiego 
pochodzenia, w tym 
m.in.: brat Michał 
Dąbrowski OMI 
 (na zdjęciu z 1987 
roku przy mogile brata 
Kowalczyka), brat 
Ludwik Jurczyk OMI. 
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drzewa - wycięte. Plebania pusta, bez ogrzewania i wody. Ksiądz mieszkał 
nad zachrystią - na strychu, ogrzewanym przez piec na węgiel i drewno 
znajdujące się w piwnicy. 
– Po coś ty tu przyjechał głupi Wacku - pytam samego siebie. (…) 
Powiedzmy sobie szczerze. Żaden ksiądz nie chciał objąć Polonii. Ja zostanę, 
ale pod następującymi warunkami i życzeniami: restauracja kościoła 
– malowanie, budowa sanktuarium Maryjnego (obraz przywiozłem), 
odnowienie plebanii - założenie instalacji wody i ogrzewania, budowa 
Groty Matki Boskiej, ogrodzenie posiadłości i posadzenie drzew…
Drapali się po głowach ludzie i mówili: Co on to... znowu ma pomysły. 
Ale wkrótce wszyscy zabrali się do pracy, przywozili z pól kamienie na 
budowę groty — i jeszcze w tym samym roku wiele zostało zrobione. 
Zorganizowaliśmy też Komitet Kościelny i Hali oraz młodzieżowy - ten 
ostatni był potem jednym z najlepszych w diecezji. Powstał chór nawet na 
cztery glosy oraz szkółka języka polskiego i Ladies Auxiliaries”.
Ksiądz Wacław Pluciński przybył tu w 1956 roku. Przyjechał jako 
duszpasterz, ale w pamięci mieszkańców pozostał też jako wybitny 
społecznik. To dzięki niemu, po pierwszych ustaleniach z parafianami, 
przy kościele zakupiono 8 akrów ziemi z przeznaczeniem na plac 
rekreacyjny, gdzie odbywały się pikniki przynoszące dodatkowy dochód 
dla parafii i kupiono 10 akrów terenu przy cmentarzu, który ogrodzono, 
zrobiono bramę wjazdową oraz parking. Oprócz kościoła odnowiono 
i powiększono halę parafialną, gdzie często urządzano najróżniejsze 
imprezy kulturalne. Wybudowano grotę - sanktuarium Najświętszej 
Marii Panny... Mało znana misja katolicka w Polonii stała się jednym z 
najpopularniejszych miejsc pielgrzymkowych w Archidiecezji Winnipegu.
„Ksiądz Wacek” — jak o nim mówi się w osadzie — był człowiekiem 
skromnym, nigdy nieodmawiającym pomocy. Romantykiem i poetą, 
inicjatorem prawie wszystkich poczynań. Jego dynamika i pomysły znane 
byty w całej diecezji. Nigdy jednak nie podkreślał swoich zasług i nie 
czekał na pochwały. 
W 1974 roku były więzień obozu w Dachau ks. Wacław Pluciński, 
schorowany, nie bez żalu opuścił parafię. Przeszedł na emeryturę. 
Przeniósł się do Winnipegu, gdzie kilkanaście lat później zmarł i został 
pochowany na cmentarzu św. Ducha.
Na czarnym nagrobku widnieje inskrypcja:
ŚP. Ks. Wacław Pluciński
Pod spodem data urodzenia i śmierci: 
27.X.1906, 1.II.1986 
A niżej po łacinie i po polsku:
Być z Chrystusem

Na cmentarzu Ducha 
Świętego wieczny 
odpoczynek odnalazł ks. 
Wacława Plucińskiego, 
który przez wiele lat 
pełnił duszpasterską 
posługę w miejscowości 
Polonia w Manitobie, 
gdzie uwieczniono go 
pamiątkową tablicą
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Oraz po angielsku
Give him eternal Rest, O Lord (w tłumaczeniu: Daj mu wieczny 
odpoczynek, o Panie).
Nagrobek ks. Plucińskiego zdobi obrazek Matki Boskiej Częstochowskiej 
oraz wyryty w kamieniu rysunek jego dzieła – Groty Najświętszej Marii 
Panny w Polonii. 
Czy polscy ksieża, obejmując w 1958 roku polską parafię w Skaro w 
Albercie borykali się na co dzień z podobnymi problemami? Z całą 
pewnością, chociaż mogli liczyć na pomoc innych polskich księży. Dzisiaj 
wszyscy spoczywają na miejscowym cmentarzu:
ks. Ignacy Lenckowski (1910-1973). Jak głosi inskrypcja: Kapłan na 
wieki.
ks. Adam Przysiężniak (1935-1995),
ks. Czesław Kochan (1929-1996) - 42 lata posługi kapłańskiej.

Polscy księża: franciszkanie, jezuici, redemptoryści, saletyńczycy, 
zmartwychwstańcy, oblaci, michalici, z Towarzystwa Chrystusowego są też 
kapłanami, nie tylko w polskich, ale i w  angielsko - francuskojęzycznych 
parafiach. Od Atlantyku po Pacyfik. Często spoczywają na cmentarzach 
wśród swoich braci zakonnych, tak jak polscy michalici w London w 
Ontario, gdzie na Cmentarzu św. Piotra w kwaterze zmarłych księży 
diecezjalnych i Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła (CSMA, łac. 
Congregatio Sancti Michaelis Archangeli), znaleźć można groby polskich 
księży z krótką tylko inskrypcją: nazwisko, data urodzenia i śmierci oraz 
data święceń kapłańskich:
Rev. Franciszek Malicki 
Born January 30.1918 
Ordained May 21.1950
Died December 17.1998.

Obok szary kamienny obelisk:
Rev. B. Slawinski C.S.M.A.
Born May 18. 1882
Ordained June 1. 1912
Died April 4,1971.

Z kolei na cmentarzu Cote des Neiges w Montrealu spoczywają polscy 
franciszkanie, m.in. w Kwaterze Fundacji Społeczno-Kulturalnej czy 
też w grupowej mogile, tak jak duszpasterze parafii Matki Boskiej 
Częstochowskiej, która powstała w 1915 roku i do dzisiaj służy polskim 

Groby polskich kapłanów 
znajdują się na 
cmentarzu św. Piotra 
w kwaterze zmarłych 
księży diecezjalnych i 
Zgromadzenia Świętego 
Michała Archanioła w 
London.
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wychodźcom w Montrealu. W jednym z grobowców na tym cmentarzu 
spoczywa trzech proboszczów:
o. Bernard Kaźmierczyk (1896-1955), który w latach 1930-1939 był 
proboszczem parafii Matki Boskiej Częstochowskiej.
o. Fryderyk Bałdyga (1909-1964), proboszcz w latach 1955-1964. 
o. Ryszard Gruza (1920-1968), proboszcz w latach 1966-1968.
Do grobowca prowadzą schody z wypisaną po polsku sentencją: 
Bóg widzi
Czas ucieka
Śmierć goni
Wieczność czeka
Czytając takie i podobne inskrypcje, trudno nie oprzeć się wrażeniu, że jak 
to wyraził Święty Jan Pawła II: Wszyscy, począwszy od narodzin do śmierci, 
każdy z nas znajduje się w szczególnej kondycji pielgrzyma, przechodnia, 
któremu czas ucieka, bo do tchnienia wiatru podobny jest człowiek, dni jego 
jak cień przemijają – jak z kolei wyznał przed Bogiem Psalmista 
(Ps 144, 4). 
A śmierć goni…

Na cmentarzu Cote des 
Neiges w Montrealu 
spoczywają polscy 
franciszkanie, którzy 
kierują się przesłaniem 
„Pokój i dobro”, w tym 
m.in. duszpasterze 
parafii Matki Boskiej 
Częstochowskiej: o. 
Bernard Kaźmierczyk 
(płaskorzeźba nagrobna), 
o. Fryderyk Bałdyga, 
o. Ryszard Gruza. 
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P o d z i ę k o w a n i e

Książka Tułacze wolności stanowi podstawową część projektu „Światło Pamięci”, którego celem jest 
opracowanie dokumentacji polskich grobów w Kanadzie, by utrwalić pamięć o naszych poprzednikach, 
którzy spoczywają na ziemi kanadyjskiej. Honorowy patronat nad tym projektem objął Jego Ekscelencja 
Ambasador RP w Ottawie dr Andrzej Kurnicki oraz Jego Ekscelencja Ambasador RP w Ottawie Witold 
Dzielski. Chciałbym im za to bardzo serdecznie podziękować. 
Dziękuje też osobom, które wzięły czynny udział w tworzeniu tego projektu, bez których książka ta byłaby 
uboższa. Dziękuję Pani Janinie Muszyńskiej, Pani Iwonie Jolancie Proszek-Mooney, Pani Maryli Hasek, 
Panu Kazimierzowi Jóźwinowi za przekazanie rodzinnych materiałów oraz niezwykle cennych wskazówek 
dotyczących pisania tej książki. 
Dziękuję Stefanowi Władysiukowi, Januszowi Zalewskiemu, Steli i Bogdanowi Żurakowskim, że pospieszyli 
mi z pomocą przy realizacji dokumentacji fotograficznej, Jolancie Barańskiej, która swój wolny czas poświęciła 
na redagowanie tej ksiażki oraz Andrzejowi Grudniowi za cenne konsultacje historyczne.  Jestem też ogromnie 
wdzięczny Czarkowi Stelmaszewskiemu, mojemu (od wielu już lat), wiernemu towarzyszowi w podróżach w 
celu dokumentacji polskich cmentarzy i grobów w Kanadzie. 
Dziękuję malarzowi i grafikowi, Zenkowi Nowackiemu, który ciągle dopingował mnie do realizacji tego 
projektu i cierpliwie oczekiwał na każdy rozdział tej książki.  
Książka „Tułacze wolności” powstała dzięki sponsorom polonijnych organizacji oraz osobom prywatnym. 
Wielka w tym zasługa Pana Williama Chodkiewicza, który był i jest swoistym ambasadorem tego projektu, 
za co mu gorąco dziękuję. 
Chciałbym wyrazić szczególną wdzięczność i złożyć specjalne podziękowanie wszystkim sponsorom za 
pomoc finansową pozwalającą na wydanie drukiem tej książki i realizację projektu „Światło Pamięci”. Bardzo 
serdecznie dziękuję…

Sponsor złoty
Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej, Ottawa,
William, Rose Chodkiewicz & Family, Edmonton,
Janusz Dziuba, Toronto,
Maryla Hasek, Edmonton,
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N O T A  O  A U T O R Z E

Stanisław Stolarczyk
Reporter, pisarz, dokumentalista polskich śladów w Kanadzie.

Po uzyskaniu tytułu magistra na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego ukończył 
Studium Turystyczne w Instytucie Turystyki oraz Studium Dziennikarskie w Stowarzyszeniu 
Dziennikarzy Polskich w Warszawie.
W Polsce etatowo związany z ogólnopolskim miesięcznikiem turystyczno-krajoznawczym 
Gościniec, współpracował z Telewizją Polską, pisał przewodniki turystyczne (Roztocze Środkowe, 
Nadbużańskie Podlasie). 
W 1983 roku wyjechał do Kanady. Mieszkając w Ottawie pracował jako dziennikarz w Polonijnym 
Komitecie Przyjęcia Jana Pawła II w Kanadzie, czego efektem było obszerne opracowanie Spotkanie 
Jana Pawła II z Polonią kanadyjską. 
Stypendysta The Royal Canadian Geographical Society; opracowanie dokumentacji o polskich 
nazwach geograficznych: The Polish Geographical Names in Canada. 
Po powrocie do Polski stworzył agencję prasową Polonia Service Press, jako reporter poszukiwał 
ukrytych przez Niemców w 1945 roku w Sudetach depozytów bankowych (seria reportaży z 
cyklu Złoto Wrocławia) i związał się z Expressem Wieczornym. Ponownie do Kanady przybył jako 
korespondent zagraniczny tego dziennika. 
Przez 20 lat był redaktorem naczelnym polonijnego tygodnika Związkowiec. Obecnie szef 
wydawnictwa Fakty, specjalizującego się w literaturze faktu i wydawaniu wspomnień oraz redaktor 
naczelny czasopisma Fakty-Czas w Toronto.

Autor książek: 
Gdzie stopy nasze (1991), 
Hobby Jana Pawła II - góry, narty, kajaki (bestseller w 1991 roku w Polsce), 
Tańcząc na wulkanie (1991, współautor: Anna Sukmanowska), 
Papież, jakiego nie znamy (1994 -1 wydanie, 2005 - II i III wydanie), 
Przepustka do raju. Notes kanadyjski (1994), 
Gdy wspominam Kaszuby. Notes kanadyjski (2000), 
Listy do Nieba (2006 - po polsku, 2007 - po angielsku), 
Kaszuby - nasza Polska kanadyjska (2010),
Portrety 1 – Galeria Stanisława Stolarczyka ( 2015),
Źródło powrotów (2020).
Wydawca i współautor trzech albumów o Świętym Janie Pawle II: 
Papa, we remember You (polski, angielski, francuski, włoski),
Papa, we are with You (polski, angielski),
Papa, we are listening to You (polski, angielski). 
Dokumentalista polskich śladów w Kanadzie w tym polskich ginących cmentarzy oraz kościołów 
w prowincjach: Manitoba, Saskatchewan, Alberta, Ontario, Quebec. 
Autor wystaw fotograficznych Raport o polskich cmentarzach w Kanadzie (Ottawa, Montreal, 
Warszawa, Lublin).
Laureat Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich za najlepsze publikacje roku 
oraz I nagrody na Międzynarodowym Konkursie Literackim Forum Mediów Polonijnych. 
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Dokumentacja miejsc spoczynku polskich oficerów, w 
tym 13 generałów, Kawalerów Wojennego Krzyża Virtuti 
Militari, Sybiraków, dyplomatów, księży, naukowców, 
ludzi kultury i sztuki, którzy chociaż przez całe życie 
marzyli o powrocie do wolnej Polski, to zmarli w 
Kanadzie i spoczęli na przyjaznej ziemi kanadyjskiej.
Książka zawiera 210 szkiców biograficznych Polaków, 
przeszło 300 zdjęć i została zrealizowana w ramach 
projektu

ŚWIATŁO PAMIĘCI
Pragniemy utrwalić pamięć o naszych poprzednikach. 
Pragniemy, aby pamiętano o nich podczas 
najróżniejszych uroczystości polonijnych, aby na ich 
grobach, które nieraz są zaniedbane i opuszczone 
zapalono znicze, 
a w sercach Światło Pamięci, aby zostały otoczone przez 
polonijną młodzież stałą opieką jako najcenniejsze 
świadectwa polskiego niepodległościowego wychodźstwa, 
dziedzictwa i kultury Polski, Kanady i Polonii. 


