
Z wielkim zalem zawiadamiam PT. Czytelnik6w, ze w dniu 11maja hr. zmarl nasz wieloletni
i nieoceniony korespondent, kt6ry na lamach tygodnika "Zwi'lzkovviec", a poznie]

"Czas-Zwi~zkowiec" pisal artykuly zwiazane z historia Kanady oraz wyjasnial na naszych lamach niuanse
kanadyjskiej polityki.

s.P. Jerzy Slubicki
Urodzil sie w Warszawie 1maja, 1925 roku. Ukonezyl szkole powszechna, gimnazjum i liceum w szkole sw. Wojciecha
(G6rskiego) w Warszawie. W 1944 bral udzial w Powstaniu Warszawskim w Oddziale Oslonowym 6 Oddzialu Sztabu.
Walczyl na Woli, Powislu i Srodmiesciu. W polowie wrzesnia zostal ranny. Po upadku powstania dostal sie do niewoli

niemieckiej. Po uwolnieniu zostal przyjety do 2 Dywizji 2 Korpusu we Wloszech. Studiowal na uniwersytecie
w Turynie i Polish University College w Londynie.

Dyplom inzyniera uzyskal W'1951 roku.
W 1954 roku ozenil sie ina poczatku 1955 roku przyjechal do Kanady. Od 1956 do 1987 pracowal w Ministerstwie
Transportu rzadu ontaryjskiego, gdzie byl kierownikiem biura odpowiedzialnego za sprzet motorowy. W roku 1987

przeszedl na emeryture. Znany w Polonii dzialacz spoleczny, w tym miedzy innymi, kilkakrotnie byl prezesem
Stowarzyszenia Technikow Polskich (obecnie SIP) oraz przewodniczacym Komitetu Kongresu Polonii Kanadyjskiej

wspierania polskich studiow na Uniwersytecie Torontonskim.
Wyglaszal tez prelekcje i odczyty na tematy historyczne Polski iKanady.

Jerzy Slubicki, takjak wielu mu podobnych polskich zolnierzy-tulaczy, w poszukiwaniu wolnej ojczyzny, przybyl do
Kanady. Tutaj, w Toronto rozpoczal prace, Tutaj, pod flaga klonowego liscia, wybudowal sw6j rodzinny dom. Tutaj
urodzily sie jego dzieci iwnuczeta. Temu krajowi pozostal wierny, chociaz zawsze czul i z duma podkreslal, ze "jest

Kanadyjczykiem, ale i Polakiem". Nic 'vI((C dziwnego, ze chlonac wiedze 0 swojej drugiej ojczyznie - Kanadzie,
z czasem postanowil przekazywac ja, za posrednictwem polskojezycznych periodyk6w, w tym tygodnika

"Zvliqzkowiec", Polakom mieszkajacym w .Kraju Klonowego Liscia". Ta, niezwykle owocna i charytatywna praca
publicystyczna, trwala co najmniej kilkanascie lat i zaowocowala przeszlo 500. opublikowanymi tekstami, nie liczac
komentarzy politycznych i spolecznych oraz cotygodniowych felieton6w, kt6re Pan Jurekpisywal na moja prosbe

jako redaktora naezelnego, poczawszy od 1998 r. w tygodniku "Zwi£!zkowiec" pod ogolnym tytulem:
"Widziane z Toronto".

Kilka lat temu, z tych kilkuset artykulow wybralem niewielka czastke tego co w swoim dorobku mial Pan Jurek, ktory
do dzisiaj figuruje w stopce redakcyjnej "Zwiq.zkowca" jako bliski wspolpracownik. Wybralem - moim zdaniem -
takie teksty, kt6re chociaz byly pisane na przestrzeni wielu lat, stanowily niezwykla wartosc poznaweza iktore nie

poddawaly sie probie czasu. Tak powstala ksiazka "Zrozumiec Kanade".
Czytajac artykuly Pana Jerzego Slubickiego w .Zwiazkowcu", uczylem sie od Niego Kanady, takjak i czytelnicy, kt6rzy
dzieki Jego tekstom lepiej zrozumieli kraj, 0 kt6rym Amerykanie mawiaja " Kraj lezacy gdzies na Polnocy", a Polacy

- .Kra], ktory pachnie zywica". W tekstach Pana Jurka mozna znaleze bylo wszystkie zapachy tego kraju ...
Dzisiaj przychodzi mi pozegnac naszego oddanego wspolpracownika iwiernego Przyjaciela naszego tygodnika ...
Panie Jurku dziekuje za wiedze, ktora sie Pan z narni dzielil, za ozywione dyskusje w redakeji iwspolprace ...

Ubolewam, ze juz nie wroca ...

Rodzinie Zmarlego skladam wyrazy najglebszego wspolczucia,

STANISLAW STOLARCZVK
Z Zespolern tygodnika "Czas-Zwiqzkowiec"

Msza sw, zalobna odbedzie sie w piatek 0 godz. 10:00 w kosciele Annunciation Catholic Church, 3 Combermere Dr.
(Victoria Park Ave./York Mills) w Toronto.


