
 
 

DĘBY WOLNOŚCI 

NA 100-LECIE ODRODZONEJ OJCZYZNY 

 
Gdańszczanie i ich Sympatycy zrzeszeni w Stowarzyszeniu Gdańszczan w 

Kanadzie wystąpili z inicjatywą uczczenia 100-lecia odzyskania niepodległości 

przez Polskę zasadzeniem 100 DĘBÓW WOLNOŚCI tu w Kanadzie, w miejscu 

zamieszkania.  

Ten pomysł PONAD PODZIAŁAMI został przyjęty z aplauzem przez szeroko 

pojętą społeczność polonijną. Uzyskaliśmy pozwolenie z City of Mississauga, 

otrzymaliśmy nieodpłatnie zaplanowane drzewa i miejsce ich zasadzenia oraz datę 

realizacji pomysłu. Pozostało tylko działać. I, jak się okazało, było to wielkie 

wydarzenie. Te drzewa, nie bez przyczyny, w tym wypadku białe i czerwone 

gatunki dębów – to nasze barwy narodowe, to symbol siły i przetrwania. 

Wierzymy, że mocno zapuszczą korzenie, a potem po latach, będą z nas dumne 

nasze dzieci, wnuki i ... prawnuki kiedy owe dęby zostaną trwałym śladem naszej 

obecności w Kanadzie. Bardzo intensywne i konstruktywne „rozmowy e-mailowe” 

z władzami miasta na ten temat prowadziła p. Basia Gilewicz w imieniu Zarządu 

SG, przedstawiając nasz projekt. Nie czekaliśmy długo. Mississauga bowiem w 

ramach inicjatywy zadrzewienia miasta milionem drzew do roku 2032 na pewno z 

radością przyjęła i naszą propozycję.  

Na 22 września 2018 została wyznaczona data tej akcji.  

Tego dnia mieliśmy wielu gości, których powitała prezes Barbara Duda. 

Począwszy od Konsula RP Krzysztofa Grzelczyka i włodarzy miasta, Mayor 

Bonnie Crombie (to jedyna szefowa municypalnego zarządu w Ameryce Północnej 

o polskim pochodzeniu), naszych posłów z Queen’s Park: Rudy Cuzzetto, Kaleed 

Rasheed (Mississauga East – Cooksville), naszej posłanki Natalii Kusendowej aż 

po przedstawicieli polonijnych organizacji. Był z nami prezes Oddziału KPK w 

Mississaudze p. Leszek Błaszczak, wiceszef tegoż oddziału Eric Szustak i nasz 

polonijny publicysta, historyk, częsty gość spotkań z gdańszczanami, p. Michał 

Wojciech Wojnarowicz, który w prasie i radiu mówił o gdańskiej inicjatywie jako 

najprostszym, a jakże wymownym symbolu uczczenia stulecia odzyskania 

wolności przez Polskę. To za jego sprawą wszyscy dowiedzieli się o tej gdańskiej 

inicjatywie i jej pomysłodawczyni Zuzannie Stupak, która na V Światowym 

Zjeździe Gdańszczan 2018 r. została Honorowym Ambasadorem Gdańska w 

Kanadzie.  

Licznie zjawiła się młodzież i dzieci, „gdańskie” wnuki też (naliczyliśmy już sporą 

gromadkę, ale wciąż zbyt małą jak na nasze polonijne oczekiwania). Byli też i 

wolontariusze. Ze Związku Narodowego Polskiego przyjechały do nas panie z 



Klubu Seniorów. Przygotowywały nam biało-czerwone kokardki umieszczane na 

każdym drzewku, bo seniorkom panowie nie pozwolili kopać. Związek 

Nauczycielstwa Polskiegow Kanadzie dzielnie reprezentowali panowie Ryszard 

Sopala i Janusz Drzymała. Federacji Kobiet nie zawiodła p. Magda Szewczyk. 

Zaprosiliśmy oczywiście Polish TV Credit Union, która kamerą prowadzoną też 

przez gdańszczanina Henryka Bartula uwieczniła sadzenie tych drzew. Były z 

nami polonijne media, „Goniec” z redaktorem naczelnym Andrzejem Kumorem i 

naczelny redaktor „Związkowca” Stanisław Stolarczyk. Prasa wie, że warto 

promować takie pomysły. Już ukazały się relacje z tego dnia i z tej akcji. Ponad stu 

uczestników nie przeraził ani wiatr, ani chłód. Wszyscy rozgrzali się już po kilku 

machnięciach łopatą.  

Tylko nieco ponad godzinę sadziliśmy dęby, a potem je zabezpieczalismy białym 

plastikiem, zawiązując kokardki – znak naszych narodowych barw. Będziemy 

teraz je obserwować i dbać o nie. Potem, po radosnej i niezbyt ciężkiej pracy, 

niezawodna firma pp. Węsierskich, naszych stałych członków, uraczyła wszystkich 

pysznymi pączkami. Była też gorąca kawa dla spragnionych przyniesiona przez 

pp. Kluzów, a którzy też od rana „montowali” hasło i wykonywali zaplanowane 

zadania. Dzięki operatywności i szybkości działania Mirka Śliwińskiego i jego 

przyjaciół z grupy „piechurów” (też uczestników gdańskiej akcji) mieliśmy dobre 

nagłośnienie.  

Zdjęcia, które mamy pokazują, że wszyscy zasadzili swoje drzewko. One świadczą 

też o tym, że i goście nie próżnowali. Z każdym z nich ma swoje zdjęcie nasza p. 

prezes Basia Duda, która dzielnie im wszędzie asystowała.  

Narazie mamy jedną tabliczkę informującą, że teren przy Brickyard Park (3061 

Clayhill Rd.) w Mississaudze obsadzony dębami noszą nazwę:  

 

100 OAKS OF FREEDOM 

ON THE 100TH ANNIVERSARY OF THE REVIVAL OF POLAND 

1918-2018 

Polish Cultural Association of Gdansk in Canada 

Gdańskie Dęby Wolności 

 

Tę tabliczkę ufundował Krzysztof Korczyński, a sprawą jej umocowania zajął się 

Piotr Duda. Wkrótce zaprojektowana zostanie tabliczka, którą można będzie kupić 

i zaznaczyć „swój” dąb. Stowarzyszenie Gdańszczan zadba o estetykę takich 

tabliczek i ich ujednolicenie. Zarząd SG w składzie: Barbara Duda, Elżbieta Kluz, 

Barbara Gilewicz, Mirosław Sliwiński, Jarosław Kluz i Zuzanna Stupak byli 

dumni z udanej akcji sadzenia „Dębów Wolności”.  

Relacja z tego pięknego czynu i zdjęcia wykonane przez Basię Gilewicz zostaną 

umieszczonae na gdańskiej stronie internetowej przez jej siostrę Katarzynę Oleś. 

Ona to robi doskonale i za to należa się jej słowa podziękowania. Pozostaje tylko 

zachęcić wszystkich Państwa do oglądania strony gdanszczanie.ca  

A gdańska dewiza pozostaje ta sama: „Kiedy z gdańszczanami coś zaczynasz 

musisz dobrze to wykonać”. ZS 


