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Zofia i Zdzisław 
 

   11 listopada 1919 roku we Lwowie 

urodził się Zdzisław Zakrzewski. Rok po 

odzyskaniu przez Polskę niepodległości; 

dziewięćdziesiąt lat temu. Siedząc na 

tarasie jego domu i zachwycając się 

piękną panoramą miasta i zatoki San 

Francisco, namawiałem go aby 

opowiedział o swoim życiu. Ostatnie 

piątkowe, październikowe popołudnie 

2009 roku oraz dolatujące z kuchni 

zapachy przygotowywanego przez jego 

żonę – Panią Zofię, pysznego obiadu, 

każdego skłoniłyby do opowieści. Tak też 

się stało. Historii jego życia starczyłoby 

na grubą księgę, ja niestety musiałem 

podjąć się niełatwego zadania streszczenia 

przeżyć tego nietuzinkowego człowieka. 

Postanowiłem więc zacząć od ... końca. 

Jeszcze rok temu stał na czele 

północnokalifornijskiego oddziału 

Kongresu Polonii Amerykańskiej. 

Zdecydowany i energiczny. Tak jak i          

w latach 1972 – 1981, kiedy to udało mu 

się przyłączyć do KPA dziewiętnaście         

z dwudziestu dwóch istniejących na tym 

terenie organizacji polonijnych.                

W dalszym ciągu stoi na czele Fundacji 

Tadeusza Ungara. Bierze udział               

w zebraniach założonej dzięki jego 

inicjatywie Polsko – Amerykańskiej Unii 

Kredytowej „Polam” z główną siedzibą          

w Redwood City. To on w styczniu 1974 

roku, gdy otrzymali od rządu zezwolenie 

na jej otwarcie, założył konto z numerem 

– jeden. „Polam” tak jak i przedtem tak i 

teraz służy swą pomocą tutejszej Polonii, 

wspomaga miejscowe organizacje, szkołę 

polską oraz tak bliskie memu sercu 

harcerstwo. Zawsze można liczyć na 

pomoc tej zasłużonej instytucji. Po 

narodzinach „Solidarności” założył 

organizację „Help to Poland”, która 

zarówno w tym okresie raczkowania 

polskiej demokracji, jak i w późniejszym 

czasie Stanu Wojennego, pomagała 

polskiej opozycji. Oprócz pieniędzy 

wysyłali sprzęt, komputery, a nawet 

szpitalne łóżka. Pomagali także Polakom 

na wschodzie. Polski paszport uzyskał od 

konsula w roku 1989, na podstawie 

d wó ch  wyma gan ych  d o  t ego 

dokumentów; lwowskiej metryki 

urodzenia oraz zaświadczenia jakie 

podczas wojennej tułaczki uzyskał            

w polskiej ambasadzie w Belgradzie, 

proszącego o okazanie pomocy polskiemu 

o b y w a t e l o w i  –  Z d z i s ł a w o w i 

Zakrzewskiemu. Rok 1992 był 

zaskakujący. Po ogłoszeniu w polskiej 

gazecie poszukującej go, otrzymał 

przesyłkę - plecak ze swoimi 

dokumentami, odnaleziony pośród 

norweskich fiordów, świadków jego 

żo łnie rsk ich wa lk i  Brygad y 

Podhalańskiej, o Narwik. Spotkał się 

później z nadawcą - księdzem Chmielem 

z Norwegii, który otrzymał go od 

tamtejszych mieszkańców. Do Kalifornii 

zawitał w roku 1965, po czternastu latach 

spędzonych w Nowym Jorku, gdzie wraz 

z czwórką swoich dzieci działał                  

w harcerstwie i organizacjach 

polonijnych. Koniec wojny zastał go           

w Londynie. Zaczął kontynuować 

przerwane studia. Został Prezesem 

Studentów Polskich w Anglii. Wkrótce 

rozszerzył tę organizację na cały świat, 

90 lecie urodzin 
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powołując do życia – Stowarzyszenie 

Studentów Polskich za Granicą. Skończył 

studia. Ożenił się.  

   Wojna zastała tego dwudziestoletniego 

studenta Politechniki, we Lwowie. 

Rodzice uciekinierzy przed bolszewicką 

rewolucją 1917 roku; Matka – Czeszka, 

Ojciec – Polak, który uciekł z Kijowa. 

Tak jak i mieszkający tam Powstańcy 

1863 roku, zaskoczeni byli, że Anglia i 

Francja nie pomagają. Pośród debat czy to 

Stronnictwa Narodowego, czy też 

Młodzieży Wszechpolskiej, zastanawiali 

się co robić. Wyszkolenie w Legi 

Akademickiej dało przygotowanie do 

walki. Rozkaz zwrócenia mundurów, 

panika wśród policji i objęcie przez 

studentów - komisariatów, przyjazd 

generała Langnera z wojskiem i w końcu 

wyjście ze Lwowa - to początki wojny. 

Pamięta wędrówkę na wschód, 

bombardowania, pozakrywane nazwy 

stacji kolejowych, dojście do punktu 

zbornego w majątku Bogdanowiczów. 

Podczas Mszy polowej 17 września 

chłopak podbiegł do księdza i szepnął mu 

coś na ucho; ksiądz przerwał ją na chwilę 

i powiedział, że bolszewicy przeszli 

granicę Polski. Nie było wiadomo w tym 

momencie czy to pomoc, czy też atak na 

Polskę. Pośród debat zapadła decyzja, aby 

iść do Francji. Jadąc wozami, idąc               

w stronę granicy Rumuńskiej napotkali 

sowieckich żołnierzy. Puścili ich. 

Następnego dnia w antypolskiej wiosce, 

prowadzeni przez wieś i obrzucani 

obelgami cudem uniknęli śmierci. 25 

października przekroczyli granicę. Po 

tygodniu uciekł do Jugosławii, stamtąd do 

Grecji, aby polskim statkiem po 

pięciodniowej podróży dotrzeć do 

Marsylii; po serii niesamowitych przejść 

22 października był we Francji. Czekał 

tam na nich nowy rząd polski. Mimo, że 

było tam miejsce dla polskiego wojska, do 

końca roku chodzili obdarci. Dopiero         

w styczniu 1940, dostali błękitne mundury 

halerczyków. Ćwiczyli podczas surowej 

zimy, kończąc w marcu podchorążówkę. 

Brygada Podhalańska, była pierwszym 

oddziałem polskim, który zaledwie kilka 

miesięcy po wybuchu wojny był 

doskonale wyszkolonym i gotowym do 

walki. Mieli wziąć udział w wojnie 

Finlandsko-Sowieckiej, ale zanim 

przygotowano w pełni wojsko i zaplecze – 

Finlandia podpisała pokój z Sowietami. 

Zatrzymano ją w ostatniej chwili. 

Wybuchła wtedy sprawa Norwegi. Strarta 

okrętów; między innymi polskiego – 

Grom. Ponieważ byli nie tylko gotowi do 

walki, ale i przygotowani na zimowe 

warunki zdecydowano się wraz                   

z francuskim oddziałem tam ich wysłać. 

Przybyły przed załadowaniem na statki 

generał Sikorski w bardzo podniosły 

sposób przemówił do mającego nastąpić, 

pierwszego występu polskiego wojska. Po 

paradzie 23 kwietnia załadowani na statek 

Mexico, pod francuską banderą, 

wypłynęli na północ. Był w kompani 

broni towarzyszącej. Podczas trwającego 

24 godziny dnia, walki trwały dwa 

tygodnie. Kilkuset z jego kolegów nigdy 

nie wróciło. Po zarządzonym odwrocie i 

porzuconym zgodnie z rozkazem 

uzbrojeniem - wraca 16 czerwca do 

Francji. Francja poddała się 20 czerwca. 

Pięć dni po kapitulacji szli w polskich 

mundurach. Spotkali generała Szyszko-

Bogusza, który dał im rozkaz zniszczenia 

broni i ściągnięcia mundurów oraz 

przejścia do Angli i zgłoszenia się tam do 

wojska. Rozkaz wykonali. Przeszli strefę 

demarkacyjną. Demobilizacja w Tuluzie. 

Obóz pod Marsylią. Kupują yacht i 

wypływają do Anglii. Rozbijają go 

niedaleko wybrzeża Barcelony i trafiają 

do obozu koncentracyjnego w Hiszpanii. 

W roku 1943 Hiszpanie ich zwolnili, 

przerzucili do Portugalii i wywożąc na 

pełne morze przeładowali na okręty 

angielskie. Trafia do Dywizjonu 304 

imienia Ziemi Śląskiej. Bombardują U-

boty. Później Jałta i koniec wojny. 

   W międzyczasie dołączyła się do 

rozmowy jego żona – Zofia. Dodała kilka 

szczegółów, otarła załzawione chyba od 

zachodzącego słońca oczy. Jedliśmy w milczeniu prawie, myśląc o tych wszystkich 

wydarzeniach jednego człowieka. A ja myślałem o tym mechanicznym ołówku, o którym 

jako student marzył i który dostał na Boże Narodzenie 1938 roku. Idąc na wojenną 

tułaczkę poczuł, że ma go w kieszeni. Wrócił i położył na biurku, aby nie zgubić. Myślał 

o nim, a nie, że rzuca na szalę swe młode życie. 

   Podporucznik Zdzisław Zakrzewski, oficer Wojska Polskiego, inżynier, wojenny tułacz 

i żołnierz, działacz polonijny, prezes wielu organizacji, ojciec i mąż, Polak – zasługuje w 

tym szczególnym dniu swoich urodzin na moc najserdeczniejszych życzeń, co też                 

z wielką radością czynię. 

   Wszystkiego najlepszego Panie Zdzisławie.   ❒ 
 

__________ 

   Pierwszego listopada 2009 roku podczas harcerskiej Mszy Świętej w kalifornijskim 

Martinez, na którą wchodziliśmy ze sztandarami hufców „Mazowsze” i „Kraków” oraz 

przywiezionym w jego peregrynacji po Ameryce przez przewodniczącego zarządu okręgu 

– Ryngrafem, modliliśmy się szczególnie za wszystkich zmarłych. Na zakończenie mszy, 

harcmistrz Zbigniew Pisański opowiedział o orginale ryngrafu, który został złożony          

w podziękowniu Matce Bożej za stuletnią opiekę nad ZHP, na Jasnej Górze. Kopia jego, 

która do nas tego dnia przybyła zostanie złożona w amerykańskiej Częstochowie.  

Hufcowy hufca „Kraków”, podharcmistrz Patrycjusz Grobelny mówił o Polakach           

w Kazachstanie; o naszej corocznej akcji pomocy, o tomiku „Zatoka Poezji”, z którego 

sprzedaży całkowity dochód przeznaczamy właśnie dla nich. Do stojących przy wyjściu  

z kaplicy harcerskich czapek nazbieraliśmy ponad sto dolarów. Dziękujemy wszystkim, 

którzy otworzyli nie tylko swe serca, ale i portfele. 

   Po lunchu harcerska grupa udała się na pobliski cmentarz na grób patrona miejscowej 

drużyny harcerzy – podharcmistrza Tadeusza Butlera. Przy zapalonych przez dzieci 

zniczach, pochyliły się nad nim w modlitwie harcerskie sztandary. Odwiedziliśmy także 

grób pierwszego prezesa organizacji, która jest właścicielem miejscowego ośrodka – 

Krzysztofa Zająca.     

   Pogrążeni w zadumie nad życiem i śmiercią rozeszliśmy się do domów.  Czuwaj! 
 

niedopalone świece 
 

z twarzy 

ukrytych w płomieniach zniczy 

kapią łzy 

może rozstania 

szczęścia 

tylko Bóg gaszący je o zmroku 

zna odpowiedzi 

ulatujących zapachem wosku 

dusz 
 

__________ 

Listopad miesiącem pamięci o zmarłych 
Ryszard Urbaniak, hm 


