
Edward Henzel   

(1906-1990) 

 

Edward Henzel, urodził się 23 marca 1906 roku w kolonii Lidievka na Kresach Wschodnich. Miał 

o kilka lat młodszą siostrę Renie. W latach młodzieńczych był zapalonym graczem piłki nożnej. 

Drugą jego pasją była gra w tenisa i jeszcze przed wojną był znanym w Polsce mistrzem. Pasję tę 

kontynuował przez wiele lat. 

Ukończył przed wojną wojskową Wyższą Szkolę Inżynieryjną. Wybuch II wojny światowej zastał 

go w stopniu kapitana łączności. Po kampanii wrześniowej znalazł się w niewoli w obozie 

jenieckim dla oficerów w Murnau am Staffelsee w południowych Niemczech. Po wojnie 

przebywał najpierw krótko w Belgii i we Włoszech a później w Wielkiej Brytanii. W okresie od 

13 czerwca 1947 r. do 1 września 1948 r. był wykładowcą Electrical College wykładając 

technologie elektryczną w Millom w Anglii, gdzie byli polscy żołnierze przygotowywali się do 

życia w cywilu.  

Jako zdemobilizowany żołnierz, na statku ASCANIA przyjechał z Londynu do Kanady w 1950 r. i 

zamieszkał w Edmonton. Tu ożenił się z poznaną w Anglii polską dziennikarką, uczestniczką 

Powstania Warszawskiego – panną Jadwigą Ołdakowską (pseud. Hanka). Wkrótce po przybyciu 

do Alberty zostaje członkiem Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, koło nr. 6. Zaczynał jak 

każdy kombatant – od ciężkiej pracy. Początkowo pracował w firmie budowlanej p. Andy’ego 

Solikowskiego, później na kolei.  Od kwietnia 1951 roku pracuje na miejskim lotnisku dla 

Northwest Industries.  

W okolicy Parlamentu w Edmonton były korty tenisowe, gdzie często stał przy nich i przyglądał 

się grającym. Tam poznał późniejszego przyjaciela Szkota, również zapalonego tenisistę, który 

pomógł mu w znalezieniu posady urzędnika państwowego, którą kontynuował do końca swojej 

kariery zawodowej. 

W październiku 1958 roku przyjmuje obywatelstwo kanadyjskie. 

Edward Henzel był człowiekiem o wielu talentach. Oprócz miłości do piłki nożnej i tenisa, w ciągu 

całego życia rozwija w sobie pasję literacką, rozpoczynając od wierszy, które powstały jeszcze 

przed wojną. W czasie długiego pobytu w obozie dla jeńców wojennych w Murnau pisze 

książeczkę „ Bez Osłonek” i wykonuje kilka pięknych szkiców rysunkowych. W latach 1951-1979 

napisał setki artykułów i reportaży do gazet: Głos Polski (Toronto), Czas (Winnipeg), Radia Wolna 

Europa (Monachium, Niemcy) oraz Orzeł Biały (Londyn, Anglia). Były to ciekawe opowiadania, 

wspomnienia i opisy ówczesnych zdarzeń zwane „Albertynkami” Wiele z tych artykułów było 

powtórnie publikowane w Kulisach Polonii polskim tygodniku ukazującym się w Edmonton w 

latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. 

W trosce o polskie słowo już w 1956 r. rozpoczyna w ramach Kongresu Polonii Kanadyjskiej, 

okręg Alberta – publikacje „Biuletynu”, który ukazuje się dwa razy do roku przez 10 lat. 



Upamiętnia w nim wydarzenia bieżące, nawiązuje do historii Polski, krzepiąc Polaków na 

obczyźnie jej chlubnymi kartami. Jest alfą i omegą tego przedsięwzięcia, które doczekało się 20 

numerów.  Poza biuletynem, jako redaktor opracował większą broszurę poświęconą naszemu 

wielkiemu astronomowi z okazji Roku Kopernikowskiego obchodzonego w roku 1973 z okazji 

500-lecia urodzin Mikołaja Kopernika. 

Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, koło nr. 6 w Edmonton znalazło w Nim doskonałego 

kronikarza, autora barwnej kroniki życia Koła, zamieszczanej w kombatanckim kwartalniku „SPK 

w Kanadzie”.  

Przez wiele lat, jako członek komitetu radiowego przy Stowarzyszeniu Polskich Kombatantów - 

koło nr 6, wraz z żoną Jadwigą prowadził polski program radiowy na falach 580 CKUA ten sam, 

który później prowadziła Maria Chrzanowska. 

W swoich publikacjach kierował się mottem umieszczonym w napisanej przez niego książeczce 

„Bez Osłonek” Wszystko, co dzieje się w życiu, powinno być omawiane swobodnie i szczerze. Tylko 

tą drogą można dopiero bać się prawdy. Powinniśmy się zgodzić, że na świecie niema nic takiego, 

czego nie można byłoby uczciwie omawiać. 

W roku 1946 rozkazem T. Bór Komorowskiego generała Dywizjii Edward Henzel otrzymuje 

nominacje na majora w korpusie oficerów saperów. W roku 1964 rozkazem Władysława Andersa, 

Generała Broni otrzymuje nominacje na podpułkownika w korpusie oficerów saperów. 

Edward Henzel był z natury jednostką wyjątkowo uspołecznioną i człowiekiem wyjątkowej 

pracowitości i sumienności. Nigdy nie szukał rozgłosu ani zaszczytów. Zauważono jednak jego 

cichą służbie Polsce. Za wybitne zasługi w pracy niepodległościowej i społecznej w roku 1979 

zostaje mu nadany tytuł Kawalera Orderu Odrodzenia Polski. Został także odznaczony krzyżem 

zasługi, orderem Rządu RP na uchodźctwie „Polonia Restituta 1918”. Ponad to otrzymał War 

Medal 1939-1945, Virtuti Militari, Medal Wojska, Brązowy, Srebrny i Złoty Medal Kombatancki 

Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Kanadzie, odznakę pamiątkową 2-go Korpusu 

ustanowioną przez Władysława Andersa i Złoty Krzyż zasługi. 

Edward Henzel zmarł dnia 31 marca 1990 r. w wieku 84 lat, w Edmonton.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edward z matką i siostrą Renatą. Polska 1924 r. 



 

Z drużyną piłkarską. Edward stoi piąty w lewej strony. Polska 1925 r. 

 

W czasie rozgrywek piłkarskich. Edward stoi pierwszy z lewej strony. Polska 1926 r. 



 

W mundurze oficerskim pierwszy z prawej. Aleksandrów Kujawski 1930 r. 

 

Wojskowa Szkoła Inżynierii, nominacja Podchorążych na Podporuczników. Polska 1930 r. 

 



 

W czasie urlopu. Edward drugi z lewej. Polska 1934 r. 



 

Edward Henzel, Polska 1934 r. 



 

Pierwszy z lewej Edward Henzel. Polska 1938 r. 



 

Wiersz pisany dla siostry Reni. Polska, Wielkanoc 1939 r. 

 

 



 

Edward w obozie jenieckim dla oficerów w Murnau, Bawaria, Niemcy. 1940 r. 

 



 

Szkice rysunkowe zrobione w obozie w Murnau 

 



 

Książeczka „ Bez osłonek” napisana w obozie. Murnau, Niemcy 1943 r. 

 

 
Prawo jazdy wydane w 1945 r. 



 
 

We Włoszech 1945-1946 



We Włoszech 1945-1946 

 

 

 

Legitymacja saperów 1946 

 



 
Legitymacja Batalionu Saperów potwierdzająca otrzymanie medalu 

 
Rozgrywki tenisowe „Final double’a”  Henzel-Kusiak, Różycki-Kozioł 1947r. 



 
Z porucznikiem Skoniecznym, Rzym 1946 



 

Edward Henzel, Rzym 1946 

 



 

Nominacja na majora saperów przez Gen. Dywizji T. Bór-Komorowskiego 1946 r. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edward Henzel, Anglia 1947 r. 

 

 



 

 

 

Potwierdzenie ukończenia w roku 1931 Wyższej Szkoły Inzynieryjnej w Warszawie 

wydane w Anglii w 1947 r. 

 



 

Edward Henzel wśród wykładowców w Electrical College, Maghull, Anglia 1947 

 

Legitymacja Odznaki pamiątkowej 2 Korpusu Batalionu Saperów 

 



 

Świadectwa pracy w Electrical College, Anglia 1948 r. 

 

 



 

Legitymacja Szkół Technicznych PKPR Millom, Anglia 1948 r. 

 

Dokument demobilizacyjny Anglia 1949 r. 



 

 

Legitymacja uprawniająca do noszenia War Medal 1939-1945 



 

 

Tymczasowy paszport pozwalający na wyjazd do Kanady wydany w Londynie 

 

Karta emigracyjna, potwierdzająca wjazd do Kanady, 26, maj 1950 r. 



 

Jadwiga Ołdakowska-Henzel (pseud. Hanka) 



 

Edward i Jadwiga Henzel, Edmonton 1954 r. 

 

 



 

Rozgrywki Tenisowe pracowników rządowych, Edmonton 1960 r. 



 

Honorowa nominacja na Podpułkownika Korpusu Saperów nadana przez gen. W. Andersa 



 

Korespondencja z Radiem Wolna Europa, Monachium 1971 r. 



 
 

 

Edmontoński Komitet wykonawczy obchodów 500-lecia urodzin Mikołaja Kopernika 1973 r. 

Siedzą od lewej: Jan Chrzanowski, Hanka Bednarska, Ks. P. Klita, gen. Romuald Wolikowski, 

Kosjan Koskowski, Joanna Matejko, Maria Chrzanowska, Edward Henzel. Stoją od lewej: 

Rajmund Pierzchajło, Lechosław Gruszczyński, Tadeusz Kiryczuk, Jadwiga Pierzchajło, Helena 

Żydek, Danek Możdżeński, Giga Możdżeńska, F. Loehdie, Piotr Czartoryski, Ryszard Makowski, 

Jan Bednarski, J. Karwowski 

 



 

Dyplom i złoty medal Stowarzyszenia Polskich Kombatantów 



 

Jadwiga i Edward Henzel na wakacjach w BC, 1982 r. 

 

Jadwiga i Edward Henzel w Górach Skalistych 1984 r. 



Obrona Warszawy  

Nieprzyjaciół przemożną nawałą 
Już ze wszystkich swych stron 
otoczona 
Znów Warszawa zamienia się cała 
W jedną wielką redutę Ordona 
  
Czwarty tydzień stolica się krwawi 
Czwarty tydzień trwa dzielna obrona 
Ale głód już panuje w Warszawie 
Brak i wody i światła i schronów 
 
Nieprzerwanie trwa dział kanonada 
Atakują eskadry lotnicze 
Żołnierz nie śpi już i nie dojada 
Lecz zaciętość ma w swoim obliczu 
  
Całe miasto wciąż walczy z uporem 
Choć wróg zalał ojczyznę już całą 
Ulec mogą, lecz ulec z honorem 
Jak na Polskich żołnierzy przystało 
 
Ale przedtem chcą światu pokazać 
Że był sens w tym bezmiarze 
zniszczenia 
Raczej to – niźli honor ze skazą 
Niźli rysą na Polskim imieniu 
  
Ze nie zdadzą się tam kompromisy 
Gdzie najświętsza rozstrzyga się 
sprawa 
Bóg ten w sercach nam prawdę 
wypisał 
Iż symbolem wolności – Warszawa 
 
Legła w gruzy pod młotem granatów 
Ogień domy popielił i niszczył 
Ale duch jej urąga wciąż światu 
Ale duch jej nie zginął wśród zgliszczy 
 

 

 

 



 

 

 

A mogiły uliczne niczyje 
A budynków sterczące kikuty 
Czarno siny dym cicho spowija 
Wielką wstęga orderu Virtuti 
 
Nie zdzierżyła – wróg wkroczył w jej 
mury 
Defiladą zbezcześcił ulice 
Przyjął naród najeźdźców ponurym 
Nieprzyjaznym i zimnym obliczem 
 
Dni mijają zabliźnia czas rany 
W czasie walki zadane stolicy 
Ale w sercach trwa mrok nieprzejrzany 
Ale w sercach wre duch buntowniczy 
 
Przyszły Święta w dzień Bożych 
Narodzin 
Napełniły się serca miłością 
Jednak wrogo spoglądał przechodzień 
W pełne buty oblicza swych gości 
 
Nawałnicą przez kraj przeszła wojna 
Lecz jej grzmoty wciąż słychać z daleka 
A Warszawa o przyszłość spokojna 
Z niezachwianą pewnością wciąż czeka 
 
Czeka z wiarą na Polskie sztandary 
Czeka wiernie na swoich żołnierzy 
Rozpłomienia się serca pożarem 
Rozkołysze się mocą uderzeń 
 
Przejdą morze i Wisłę i Wartę 
Poprzez trudy, śmierć rany i blizny 
Nie zginęła, choć wróg chce zażarty 
Skołatania, krwawiąca Ojczyzna 
 
Edward Henzel kpt. 
23 XII 1940 
 



 


