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SŁOWO POŻEGNALNE 

DLA Ś.P. 

MAJORA ZBIGNIEWA FRANCISZKA PIER-PERŚCIANOWSKIEGO 

 

21 II 2020 

 

 
 

21 III 1921 – 17 II 2020 

 

Wielebny Ojcze Proboszczu! 

Wielebni Księża i Ojcowie! 

Szanowni Panowie Doktorowie 

Tadeuszu i Andrzeju! 

Droga Rodzino ś.p. Majora Zbigniewa Pierścianowskiego! 

Ekscelencjo, Panie Ambasadorze Rzeczypospolitej Polskiej! 

Panie Komandorze! 

Panie Generale Williams! 

Szanowni Państwo! 

Drodzy Przyjaciele! 

 

W poniedziałek 17 lutego 2020 roku, w godzinach rannych, odszedl do wieczności, opatrzony 

Najświętszymi Sakramentami i w otoczeniu Rodziny, nasz wierny Przyjaciel, człowiek nieprzeciętnego 

formatu, najdzielniejszy z dzielnych, oficer kadet, polski grenadier i bohater kampanii francuskiej 1940, 

spadchroniarz Special Forces (w ramach Polish Section, Special Operations Executive (SOE)), wierny 

żolnierz i oficer Rzeczypospolitej, Major Zbigniew Franciszek Pier-Pierścianowski.  

 

Major Zbigniew Pierścianowski urodził się 21 marca 1921 w Krakowie w patriotycznej rodzinie oficerskiej. 

dla innych. Dom, harcerstwo, szkoła i Kościół to były cztery podstawowe elementy wychowania pokolenia 
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Polski międzywojennej. Pokolenia, które poszło na walkę na śmierc i życie z wrogami Ojczyzny. Zbigniew 

Pierścianowski był jednym z najpiękniejszych jego reprezentantów.  

 

At the outbreak of WW2 he graduated as the Officer Cadet from the famous Cadet School No. 1 in Lwów. 

He took part in the beginning of the September campaign and following the Russian invasion, he escaped 

from Poland through Hungary, Yugoslavia and Italy to France where he joined the Polish forces under 

French Command. He fought at the famous battle of Lagarde as Grenadier of the 1st Polish Grenadier’s 

Division. Then he was captured and became a POW in Stalag VD Strassburg. He escaped and joined the 

Polish Resistance in France as a guide for escapees and important agents of the Allies, across the Alps 

from France to Switzerland. With the occupation of Vichy France he again escaped through the Pyrenees 

to Spain only to be captured and imprisoned first in Figueras, and then in Miranda de Ebro concentration 

camp. Following his release he managed to reach England via Portugal and Gibraltar. He again joined the 

Polish Forces under British command. He became a paratrooper commando with the Polish Independent 

Grenadier Company (Special Forces) initially as an instructor and finally as it’s last commanding officer. 

This company was trained as a part of the Polish Section of Special Operations Executive (SOE). In 1946 

he was posted to Oslo in Norway, as Senior Liaison Officer to the Allied Forces Headquarters. It was here 

that he met his life time partner and wife of 52 years, Zofia neé Majcherek, a law student at that time. 

Zofia i Zbigniew pobrali się w Anglii i założyli szczęśliwą i kochającą się rodzinę. Ostatnim etapem 

powojennej służby w Wojsku Polskim, było stanowisko zastępcy kwatermistrza w Whitley Camp, w 

hrabstwie Surrey, w Polskim Korpusie Przysposobienia i Rozmieszczenia (PKPR).  

They could not return to Poland occupied after the war by communists. Zofia and Zbigniew decided to 

start a new life in England. He joined the British Civil Service in 1948 and until 1962 he was Liaison 

Quartermaster for several Polish resettlement camps. Life stabilized for the young family when Zbigniew 

(Pier) was transferred to Daglingworth Hostel near Cirencester after the birth of two sons. At that time he 

developed an interest and became certified in all aspects of Civil Defense.  He moved to Local 

Government Services and was appointed Civil Defense Training Officer.  In 1970 he became the Chief of 

the Department of Civil Defense for Gloucestershire County, a position he held till his retirement in 1984. 

Z końcem 1984  Zbigniew przeszedł na emeryturę i postanowili wyemigrować z żoną Zofią, do Kanady, 

Chcieli żyć bliżej swoich synów, lekarzy, dermatologa Tadeusza w Ontario i chirurga Andrzeja w 

Brytyjskiej Kolumbii. 1 grudnia 1989  wylądowali na stałe w Kanadzie.  

 

Major Zbigniew Pierścianowski był przez całe swoje pracowite życie, człowiekiem niezwykle czynnym w 

każdej społeczności, w której przyszło mu żyć. Tak było podczas 41 lat pobytu w Anglii, i podobnie 

podczas 31 lat życia w Kanadzie. W Anglii działał w organizacjach kombatanckich, w SPK, Związku 

Kadetów, Związku Grenadierów, Związku Inwalidów a także w British Red Cross i w Sue Ryder 

Foundation. Udzielał się szeroko w kręgach polskich i londyńskich, m.in. w Skarbie Narodowym, w 

Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym (POSK), w Medical Aid for Poland, a także w lokalnych 

organizacjach brytyjskich jak Rada Organizacji w Cheltenham i również w polskim kościele – w Polskiej 

Wspólnocie Katolickiej w Cheltenham. 

 

W Kanadzie natychmiast włączył się w życie polonijne na forum Koła nr 8 Stowarzyszenia Polskich 

Kombatantów w Kanadzie oraz w Kongresie Polonii Kanadyjskiej – Okręg Stołeczny w Ottawie. Pełnił 

szereg ważnych funkcji m.in. Sekretarza, Prezesa i Wice-prezesa Koła, a w KPK, był przez długie lata 

Wice-prezesem Okręgu Ottawskiego KPK. Prowadzili z Panią Zofią życie towarzyskie w kołach 
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patriotycznej Polonii, w grupie tzw. Niezłomnych, którzy nie poszli na żaden kompromis z okupacyjnymi 

władzami komunistycznymi jak również z władzami post-komunistycznymi już po 1989 r.  

 

W 1992 roku, pierwszy raz po wojnie,  mjr Pierścianowski odwiedził Polskę i wziął udział w Pierwszym 

Światowym Zjeździe Polskich Kombatantów w Warszawie i wtedy poprowadził w defiladzie, grupę 

ostatnich żyjących jeszcze Grenadierów z 1 Dywizji gen. Bronisław Ducha. Była to pewna rekompensata 

po odmowie udziału Polskim Siłom Zbrojnym na Zachodzie udziału w Paradzie Zwycięstwa w Londynie 

w 1945 r. 

 

Zbigniew Pierścianowski był czlowiekiem niezwykłego hartu ducha, na Jego słowie mozna bylo polegać, 

jak na Zawiszy. Najbliżsi Jego przyjaciele już wcześniej odeszli do Pana. Muszę tu wspomnieć, ś.p. Irenę 

hr. Ronikier-Bystramową, dr Jerzego Dobrowolskiego czy dr Jerzego Zarzyckiego. W ostatniej dekadzie 

ub. stulecia doprowadził do stworzenia Fundacji Koła nr 8 SPK w Ottawie, a w pierwszej dekadzie nowego, 

był współzałożycielem Fundacji Rodziny Ruebenbauerów. Był duszą i wielkim animatorem życia 

kulturalnego Polonii ottawskiej. Był to okres rozkwitu akademii Świąt Konstytucji 3 Maja i Odzyskania 

Niepodległości 11 Listopada. Zbigniew był wiernym parafianinem w polskim kościele p.w. św. Jacka 

Odrowąża, i jako lektor służył przy ołtarzu Pana. 

 

Major Zbigniew Pier-Pierścianowski był odznaczony wieloma odznaczeniami polskimi, francuskimi i 

brytyjskimi. Najważniejsze odznaczenia obejmują: 

Krzyż Kawalerski V Klasy Orderu  Narodowego Francuskiej Legii Honorowej  

(L’Ordre national de la Légion d’honneur), 
Krzyż Wojenny z Brązową Gwiazdą (1939-1945) (Croix de Guerre avec Etoile de Bronze), 

Medal Ucieczki (francuski) (Escapee’ Medal), 

Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami, 

Civil Defence Long Service Medal, 

Krzyże i medale wojenne polskie, francuskie i brytyjskie, 

oraz odznaki pamiątkowe: jak Korpusu Kadetów No. 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 

Special Forces (SOE), Spadochroniarzy i 1 Dywizji Grenadierów, oraz inne. 

 

Dzisiaj żegnamy Ciebie Panie Majorze, na Twoją ostatnią drogę. Dziękujemy Ci za wszystkie chwile 

spędzone z Tobą. Dziękujemy za Twoje polskie serce i za Twoje oddanie dla największej sprawy – dla 

wolności Ojczyzny. Twoje dziedzictwo zostanie na zawsze w nas, w naszych sercach i nikt nie zdoła go od 

nas oddzielić. 

 

Żegnaj Panie Majorze, 

Żegnaj wierny Przyjacielu, 

Żegnaj Zbyszku, 

 

Miałeś piękne i długie życie i za to dziękujemy świętej Opatrzności 

Niech Ci ziemia kanadyjska lekką będzie. 

 

Rodzinie i Przyjaciołom Zmarłego 

Składam najgłębsze wyrazy współczucia 

Dla Synów: Tadeusza z Heather, i Andrzeja, 

Dla Wnuków Adam, Mark, Alana, Jacob i James, 

Dla Prawnuków Emily i Oliver 
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i dla Rodziny w Polsce 

 

Our thoughts and prayers are with you. 

 

Niech dobry Bóg otoczy Was wszystkich swoją 

przemożną opieką w ten trudny czas. 

 

Z życia tak mało nam już zostało, 

tyle radości i młodości dla Kraju się dało. 

Dziś bez rozkazów i na niebie znaków 

na ostatnią wartę żegnamy wojaków... 

 

„Jak mało zostało” 

Józef Gabriel Zabielski ,,Żbik” 

z tomiku Wróca Orły” 

- wiersze o Cichociemnych, Londyn 1980 

 

 

Maciej Jabłoński 

 

Ottawa, 21 II 2020 

 


