Muzeum im. Bolesława Orlińskiego
w Kanadzie.
Muzeum i Archiwum im. Płk. Pilota Bolesława Orlińskiego w Domu Seniora
Wawel Villa przy 880 Clarkson Road S. Mississauga, Ontario, L5J 4N4
Canada.

Muzeum im. Bolesława Orlińskiego w Mississaudze.
Henryk Radecki
Muzeum i Archiwum im. Bolesława Orlińskiego zostało otwarte 24 lutego 2002 r.
Znalazły się nim pamiątki i spuścizna po słynnym „Ojcu polskiego lotnictwa” oraz
jego kolegach i przyjaciołach.
Płk. pilota Bolesława Orlińskiego rozsławił pierwszy w historii przelot z Warszawy do
Japonii w 1926 r. Za ten niezmiernie trudny i bardzo niebezpieczny wyczyn otrzymał
najwyższe odznaczenia od Cesarza Japonii jak i też od Prezydentów Francji i Polski.
Po jego śmierci w lutym 1992 r. koledzy i przyjaciele z lat Walk Powietrznych o
Wielką Brytanię (the Battle of Britain) w 1941 r., tacy jak Stanisław Skalski, Janusz
Żurakowski, Władysław Potocki i wielu innych zadecydowali uczcić pamięć ich
przyjaciela i kolegi założeniem Muzeum jego imienia. Muzeum zostało oficjalnie
otwarte w siedzibie Wawel Villa, gdzie jest czynne do dziś, pozostając pod opieką

pierwszego i do tej pory głównego kuratora, Jerzego Kowalczyka.

Wejście do siedziby Domu Seniora Wawel Villa w Mississaudze, gdzie mieści się
Muzeum im. Bolesława Orlińskiego.
Pierwsze zbiory pamiątek ograniczały się do polskiego lotnictwa, ale szybko doszły
inne przedstawiające wszystkie rodzaje Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, dary
Polonii miejscowej i innych skupisk polonijnych w okolicach torontońskiej metropolii.
Po stosunkowo niedługim czasie Muzeum mogło urządzać wystawy eksponatów nie
tylko lotnictwa, ale też Wojska Polskiego, Marynarki i nawet Brygady
Spadochronowej. W maju 2012 r. Muzeum wzbogaciło się o zbiory z nieczynnego
Polonia Museum, aktywnego przez parę lat przy Polskiej Placówce Kanadyjskiego
Legionu 418 w St. Catharines, Ontario.
W 2016 r. powstał dodatkowy dział – „Pokój Andersa”, przedstawiający działalność
Wojskowych Szkół Junackich w Związku Sowieckim i na Środkowym Wschodzie w
latach 1941-1947. Zbiory tej sekcji muzealnej przedstawiają wzory mundurów
kadeckich, junackich, młodszych ochotniczek i młodego lotnika. Między innymi są
tam składy podręczników szkolnych, wydawnictw z Jerozolimy w latach 1943 i
później, ręcznie sporządzane skrypty, odznaki szkolne i albumy z oryginalnymi
zdjęciami z tamtych lat. W toku publikacji jest obszerna Historia Wojskowych Szkół
Junackich w latach 1941-1947 autorstwa jednego z kustoszy/woluntariuszy.

Pokój Andersa w Muzeum im. Bolesława Orlińskiego, z mundurami kadeta, lotnika,
młodszej ochotniczki i junaka.
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Biblioteka przy Muzeum z ponad tysiącem pozycji prac historycznych,
dokumentalnych i pamiętnikarskich, jak też obszerne i ważne składy dokumentacji

archiwalnej, mogą służyć badaczom, naukowcom i młodzieży w pracach
akademickich.
W maju 2016 r. w rocznicę Bitwy pod Monte Cassino, grono
woluntariuszy/pracowników zorganizowało Akademię z programem wystaw,
przemówień, śpiewów i wyróżnień jeszcze żyjących uczestników tej Bitwy. Pod egidą
Muzeum została też wydana dwujęzyczna, ilustrowana broszura.
Niektórzy kuratorzy/woluntariusze są głęboko zaangażowani w historię 22-tysięcznej
Polskiej Ochotniczej Armii, która ćwiczyła się w Niagara-on-the-Lake w Ontario, a
potem walczyła we Francji w 1918 r. i jako część Armii Hallera w latach 1919-1920 i
brała udział w walkach o granice Polski. W Muzeum miasteczka Niagara-on-the-Lake
ci kuratorzy/woluntariusze zorganizowali bogatą wystawę pamiątek po tych
żołnierzach, jak i zdjęć czy plansz z życia obozowego. Wielu z
kuratorów/wolontariuszy bierze udział w specjalnych uroczystościach na polskim
wojskowym cmentarzyku w tym miasteczku.

Płk. Bolesław Orliński, fot. Muzeum im. B. Orlińskiego w Mississaudze.

Płk. Bolesław Orliński, fot. Muzeum im. B. Orlińskiego w Mississaudze.
Woluntariusze/pracownicy organizują wystawy zbiorów muzealnych na spotkaniach z
młodzieżą Szkół Polskich w okolicach metropolii torontońskiej czy też w St.
Catharines, Ontario. Organizowane są również wystawy Muzeum na dorocznych
polonijnych Festynach takich jak „Festiwal ulicy Roncesvalles” w Toronto czy „Dzień
Polski” w Mississaudze, Ontario.
Stała ekspozycja w Muzeum Orlińskiego przedstawia zbiory wielu ważnych i
niezwykłych pamiątek, mundurów i wysokich odznaczeń wojskowych, oryginalnych

obrazów i albumów z fotografiami z czasów II wojny światowej. W składach można
znaleźć oryginalne dokumenty, legitymacje, świadectwa, dyplomy i inne bezcenne
archiwalia.
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Muzeum Orlińskiego bez zastrzeżeń może twierdzić, że nie istnieją tak bogate zbiory
pamiątek czy też materiałów historycznych dotyczących Wojska Polskiego z okresu II
wojny światowej przy jakiejkolwiek grupie lub organizacji polonijnej w Kanadzie.
Zapraszamy wszystkich chętnych do zwiedzania Muzeum Płk. Pilota Bolesława
Orlińskiego.

Galeria

Order „Wschodzącego Słońca” oraz Dyplom od Cesarza Japonii w uznaniu zasług dla

pilota, fot. Muzeum im. B. Orlińskiego.

Płk. Bolesław Orliński, fot. Muzeum im. B. Orlińskiego w Mississaudze.

Płk. Bolesław Orliński przed PZL P.6, Cleveland 1931, fot. Muzeum im. B.
Orlińskiego w Mississaudze.

Płk. Bolesław Orliński, fot. Muzeum im. B. Orlińskiego w Mississaudze.
Linki:
https://roundme.com/tour/146038/view/369478/
http://tinyurl.com/mywj3nr
https://goo.gl/photos/bMJBXQtq9k9wf2Xv6

