Szacunek dla historii

Józef Garliński z żoną Eileen, Londyn, lata 70. XX w., fot. Biblioteka
Uniwersytecka KUL.
Florian Śmieja (Mississauga, Kanada)
Historyk Józef Garliński (1913-2005) bezustannie przypominał Anglosasom o
polskim wkładzie w II wojnę światową. Dopominał się o uznanie zasług Polaków w
rozpracowaniu niemieckiej maszyny szyfrowej Enigma, informował o nieznanym
aspekcie obozu zagłady Auschwitz wydając książkę “Fighting Auschwitz” o
organizowanym przez Polaków ruchu oporu, mającym za zadanie przechwycenie
władzy w obozie w odpowiednim momencie.
Gdy zaproszony przez Klub Dyskusyjny do London, Ontario, przylecial z Londynu,
lokalna gazeta kanadyjska opublikowała ogromne zdjęcie jego przedramienia z
numerem oświęcimskim, wywołując konsternację i wielką dyskusję.

Józef Garliński, fot. Biblioteka Uniwersytecka KUL.
Z czasem Garliński stał się instytucją, po upadku rządów komunistów w Polsce
odwiedzał kraj z odczytami. Spotkałem go we Wrocławiu, w Anglii wręczył mi
nagrodę literacką w 1991 roku. Długo piastował prezesurę Związku Pisarzy
Polskich na Obczyźnie, był ambitny, ale także ofiarny i pracowity, a do społecznej
pracy niewielu się paliło.
Po wielu latach urzędowania zastąpił go prof. Mieczysław Paszkiewicz, poeta i
historyk sztuki, ale wkrótce umarł i wtedy jego funkcję objęła poetka i długoletni
wydawca Oficyny Poetów i Malarzy, Krystyna Bednarczyk.
***

Bohdan Jan Ejbich
Witałem sagę o polskiej eskadrze myśliwskiej 303 “A Question of Honour” Lynn
Olson i Stanley’a Clouda kilka lat temu z entuzjazmem i miło mi, że gościliśmy
autorów w Toronto i że ich książka wydana została po polsku. Pamiętam jeszcze,
że wystarczyło w owych czasach entuzjazmu dla polskich lotników – noszac polski
mundur wojskowy, nie płaciło się za transport publiczny w Anglii.
Tę sławę polskich skrzydeł pomnażał także mieszkający w Toronto, a zmarły w
2013 r. w wieku 97 lat, inż. Bohdan Ejbich. Zapisawszy piękną kartę bojową, 44
loty bombowe, jako kapitan pilot po kilku latach w Anglii przeniósł się do Kanady,
gdzie dał się poznać jako wiarygodny społecznik i autor ośmiu książek
opowiadających o przeżyciach własnych, a także kolegów i towarzyszy, m.in.
legendarnego płk. Bolesława Orlińskiego.

