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W pierwszym dziesięcioleciu XIX wieku na rozległych obszarach kanadyjskich pre-
rii ciągle żyły jeszcze koczownicze plemiona indiańskie, głównie Cree, Assiniboine, 
Sarcee, Blackfoot, Stoneys. Od lat dwudziestych, przede wszystkim nad Red River, 
a następnie nad Assiniboine River zaczęły powstawać sezonowe i tymczasowe osiedla 
Metysów. Byli oni potomkami Indianek oraz francusko- i angielskojęzycznych (w du-
żym procencie szkockich) traperów wyprawiających się na prerie po futra. Biali polo-
wali tam, ale przede wszystkim prowadzili handel wymienny z Indianami. Kontrolę 
nad tym specyfi cznym, ważnym i przynoszącym ogromne zyski działem ówczesnej 
gospodarki, a praktycznie także nad wszystkimi sferami życia na całym północno-
-zachodnim terytorium Ameryki, sprawowali urzędnicy i pracownicy angielskiej 
Kompanii Zatoki Hudsona (HBC). Funkcjonowała ona od 1670 roku na podstawie 
przywileju otrzymanego od króla Anglii Karola II. W 1821 roku Kompania Zato-
ki Hudsona wchłonęła jeszcze North West Company i poprzez sieć fortów i faktorii 
rozszerzyła swe wpływy aż nad Mackenzie River oraz do wybrzeży Pacyfi ku. HBC 
była własnością prywatną, choć od 1863 roku kontrolowaną przez fi nansistów lon-
dyńskich1.

Utworzenie Dominium Kanady zapoczątkowało proces szybkich zmian na pre-
riach. W 1869 roku władze kanadyjskie zakupiły tereny HBC i na zachodzie oraz na 
północy stopniowo kształtowały nowe struktury administracyjne. Zapoczątkowało 
je utworzenie w 1870 roku prowincji Manitoba i Terytoriów Północno-Zachodnich. 
Z tych ostatnich w 1905 roku wyodrębniono kolejne prowincje: Sasktchewan i Al-
bertę. Od lat siedemdziesiątych XIX wieku władze kanadyjskie podjęły negocjacje 
z Indianami, w wyniku których podpisywano traktaty i organizowano rezerwaty in-

1 A.J. Ray, Hudson’s Bay Company [w:] Th e Canadian Encyclopedia. Cyt. za: http://www.thecanadian
encyclopedia.com/index.cfm?PgNm=TCE&Params=A1ARTA0003886 (5.05.2010); M. Conrad, A. Fin-
kel, History of Canadian Peoples. Beginings to 1867, Addison Wesley Longman, Toronto 2002, s. 318–325. 
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diańskie. O losie Metysów przesądziły dwa powstania członków tej społeczności z lat 
1869–1870 oraz 1885, ostatnie stłumione przez kanadyjskich ochotników i wojsko. 
Opisane wyżej wydarzenia oraz działania władz umożliwiły budowę ukończonej na 
przełomie lat 1885/1886 pierwszej transkanadyjskiej linii kolejowej Canadian Pacifi c 
Railway (CPR), która otwarła zachód dla osadnictwa. Akcję zasiedlania kanadyjskich 
prerii z ogromnym zaangażowaniem prowadził Cliff ord Sift on, minister do spraw 
zagospodarowania interioru w liberalnym rządzie Wilfrida Lauriera. Rezultat jego 
działań był niezwykły: w latach 1896–1911 do Kanady napłynęło ponad 2 miliony 
imigrantów, w tym ponad milion na tereny północno-zachodnie2. Rzadko zwraca się 
uwagę na fakt, że osadnicy pojawili się na kanadyjskich preriach zaledwie kilka, naj-
wyżej kilkanaście lat po zniknięciu z nich Indian. Nowi przybysze, poza nielicznymi 
wyjątkami, właściwie nie mieli kontaktu z dawnymi mieszkańcami prerii. 

Pierwsza fala osadników składała się głównie z francuskojęzycznych mieszkań-
ców Quebecu i Irlandczyków z Ontario. Nieco później zaczęli napływać przedstawi-
ciele różnych innych grup, głównie z USA i Europy. Wśród tych ostatnich było wie-
lu Niemców i Słowian. Imigranci słowiańscy w większości pochodzili z austriackiej 
Galicji. Władze kanadyjskie ceniły ich przede wszystkim za to, że obejmowali działki 
na niekorzystnych terenach, sprowadzali rodziny, karczowali lasy, żeby uprawiać zie-
mię, zbudować domy i na stałe zasiedlić prerie. Galicyjscy imigranci nie przywozili 
z sobą pieniędzy. Żeby zarobić na opłaty związane z objęciem ziemi oraz na narzędzia 
i wyposażenie gospodarstwa, często pracowali u sąsiadów, zatrudniali się sezonowo 
przy budowie linii kolejowych czy w kopalniach. Anlgosasi i frankofoni, choć sami 
tworzyli etniczną mozaikę, bardzo nieufnie odnosili się do przybyszów z dalekiej, 
wschodniej Europy. Nie rozumieli i nie rozróżniali ich języków. Sąsiadów nazywali 
często pogardliwie „Galicjanami” lub „ludźmi w baranich skórach”, gdyż wielu z nich 
ubierało się w kożuchy. „Galicjan” uważano za biednych ludzi, pozbawionych ele-
mentarnych zasad kultury; wytykano, że są brudni i nie mają domów, a mieszkają 
w ziemiankach3. Negatywne określenia obejmowały zbiorowo: Ukraińców, Rusinów, 
Polaków, Czechów, Słowaków, a także mieszkańców Bukowiny oraz Węgrów, Chor-
watów, a nawet Rumunów. Informacje o tych przybyszach pochodzących z Centralnej 
i Wschodniej Europy, którzy na kanadyjskie prerie docierali na przełomie XIX i XX 
wieku, są bardzo wyrywkowe. Przetrwały tylko nieliczne z zakładanych przez nich 
osiedli, po wielu nie zachowały się żadne ślady. Informacje o pierwszych doświad-
czeniach tych imigrantów, o ich losach, przygodach, życiu rodzinnym i stosunkach 
z sąsiadami są bardzo ograniczone, wyrywkowe i w znacznej mierze schematyczne. 
Bazują na opiniach anglojęzycznych sąsiadów lub doświadczeniach tych imigrantów, 
którzy po latach mogli się pochwalić przezwyciężeniem przeciwności losu i sukcesa-
mi, zawsze okupionymi ciężką pracą. Źródeł z okresu osadnictwa praktycznie bra-
kuje. Nieliczne zachowane dokumenty dotyczą głównie imigrantów osiadłych w pre-

2 R.D. Francis, R. Jones, D.B. Smith, Destinies. Canadian History Since Confederation, Harcourt Cana-
da, Toronto 2000, s. 63–73.

3 A. Sylla OMI, Memoirs. Sketches on Early Polish Settlements and Polish Roman Catholic Church in 
Western Canada, Missionary Oblats of Mary Immaculate Assumption Province, Toronto 1997, s. 209.
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ryjnych miastach, takich jak Winnipeg, Edmonton czy Calgary i angażujących się 
w działalność społeczności etnicznych. Niewiele jest niestety relacji z pionierskiego 
okresu osadnictwa poszczególnych grup „Galicjan” na kanadyjskich preriach. Pierw-
sze lata wypełniała im walka o przetrwanie, zdobywanie środków, utrzymanie rodzi-
ny, zagospodarowanie działki. Warunki mieszkania i pracy imigrantów nie sprzyjały 
prowadzeniu dzienników, notowaniu przeżyć czy pisaniu długich listów. Galicyjscy 
imigranci mieli ukończone najwyżej kilka klas szkolnych, a niektórzy nawet nie 
umieli biegle pisać; zdarzali się też analfabeci. Jedynie nieliczni po latach odtwarzali 
swe wspomnienia, wysyłając je na konkursy pamiętnikarskie. Niektóre relacje znamy 
więc ze wspomnień dzieci czy wnuków. 

W tej sytuacji niezwykle cenne są informacje zawarte w książce noszącej dość 
zawiły tytuł: Anthony Sylla OMI, Memoirs. Sketches on Early Polish Settlements and 
Polish Roman Catholic Church in Western Canada, która w niewielkim nakładzie 
ukazała się w 1997 roku Toronto. Udostępniono w niej materiały misjonarza należą-
cego do zgromadzenia oblatów, który był jednym z pierwszych polskich duchownych 
pracujących wśród słowiańskich osadników na kanadyjskich preriach. Ta angielsko-
języczna publikacja nie jest typowym pamiętnikiem. Przygotowujący ją do druku 
pięcioosobowy zespół redakcyjny, kierowany przez Andrzeja Kobosa (fi zyka, ale też 
dziennikarza i historyka amatora), nie miał łatwego zadania. Publikacja stanowi wy-
bór spuścizny ojca Sylli, na którą składały się zapiski i maszynopisy oraz rękopisy 
sporządzane w języku angielskim, polskim i niemieckim, a także artykuły, listy i al-
bumy z fotografi ami. Opublikowany materiał bazuje na fragmentach różnych wersji 
wspomnień i notatek oblata z jego pracy duszpasterskiej, zawiera także ponad 400 
fotografi i wplecionych w informacje na temat dziejów osiedli, do których trafi ał. Re-
daktorzy wykorzystali też zbierane przez duchownego materiały, wycinki oraz opisy 
prowadzonych przez niego rozmów i fragmenty wspomnień osób, z którymi się spo-
tykał. Publikacja jest właściwie rodzajem składanki, patchworku łączącego bardzo 
różne elementy.

Lektura, mimo rozbudowanego systemu redakcyjnych uzupełnień i przypisów, 
nie jest łatwa. Poszczególne problemy, wątki i postacie przewijają się i wracają w róż-
nych rozdziałach. Czytelnik musi sam cierpliwie i uważnie wyławiać interesujące go 
zagadnienia. Książkę można czytać na różne sposoby, także w innym porządku niż 
przygotowany przez redaktorów. Można ją też traktować jak rodzaj swoistego lek-
sykonu osiedli preryjnych oraz postaci, z którymi stykał się misjonarz. To kopalnia 
informacji źródłowych, ale także opisów osiedli i krajobrazu oraz osobistych, subiek-
tywnych uwag i refl eksji spisanych w większości w latach 1911–1920 lub na pod-
stawie materiałów pochodzących z tego okresu. Właśnie to stanowi główną wartość 
publikacji. Zgromadzone w niej materiały są ważne z jednej strony dla odtwarzania 
dziejów imigrantów z Galicji oraz ich wielkich i małych problemów, a z drugiej – dla 
odtworzenia historii i procesów związanych z organizacją osadnictwa i pierwszych 
osiedli na kanadyjskich preriach. Ojciec Sylla rejestrował przykłady wzajemnych re-
lacji różnych grup, ich stosunków z sąsiadami, współpracy, a także konfl iktów. Opi-
sywał dzieje budowy pierwszych rzymskokatolickich kaplic, kościółków i tworzenia 
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na preriach pierwszych, często wieloetnicznych parafi i. Utrwalił też i opisał losy po-
szczególnych osób i rodzin oraz zwyczaje wielu grup, które trafi ły na kanadyjskie 
prerie na przełomie XIX i XX wieku. Nie jest moją intencją recenzowanie tej inte-
resującej, choć nietypowej publikacji. Chciałabym raczej zaprezentować niektóre jej 
wątki oraz najbardziej, moim zdaniem, interesujące przykłady przedstawiające życie 
codzienne pierwszych polskich i słowiańskich mieszkańców dzisiejszych kanadyj-
skich prowincji preryjnych, głównie Ablerty i Saskatchewan. 

Ojciec Sylla niewiele napisał o sobie. Z kilku akapitów zamieszczonych w jego 
Memoirach uzupełnionych informacjami z opracowań oraz ze źródeł archiwalnych 
można zrekonstruować jego życiorys: na swój sposób interesujący, choć pozbawiony 
wielkich przygód i wydarzeń niezwykłych. Zakonnik żył bardzo długo, bo aż 97 lat. 
Nie zrobił jednak kariery ani w diecezjalnych strukturach kościelnych, ani w swo-
im zgromadzeniu. Zachowane dokumenty wskazują, że nigdy nie zabiegał o żadne 
godności. Miał opinię osoby ascetycznej, zasadniczej i pryncypialnej w kwestiach 
dotyczących wiary, ale równocześnie był bardzo obowiązkowy, pracowity i wrażliwy 
na ludzkie potrzeby i kłopoty. Sprawdził się też jako dobry organizator, z zaangażo-
waniem i poświęceniem działający w trudnych warunkach. Z niezwykłym oddaniem 
wykonywał swe duszpasterskie obowiązki. Nie był ani apodyktyczny, ani konfl ikto-
wy i dzięki temu potrafi ł zjednywać sobie ludzi. Urodził się w 1881 roku w polskiej 
rodzinie chłopskiej w Starym Popielowie na Opolszczyźnie, przynależącej wtedy do 
cesarstwa niemieckiego. Był najmłodszym z jedenaściorga rodzeństwa. Ukończył oś-
mioklasową niemiecką szkołę powszechną, po czym Niższe Seminarium Zgroma-
dzenia Oblatów w Valkenburgu w Holandii. Następnie studiował fi lozofi ę i teologię 
w Wyższym Seminarium Duchownym w Hünfeld w Niemczech. Po ślubach wieczy-
stych i święceniach kapłańskich złożonych w 1908 roku został w roku następnym 
skierowany do pracy w Kanadzie, w oblackim wikariacie Alberta-Saskatchewan4. 

Zgromadzenie Oblatów Maryi Niepokalanej (OMI), do którego wstąpił, zostało 
założone we Francji w epoce ponapoleońskiej5. Jego celem była odbudowa Kościoła 
i życia religijnego zniszczonego w tym kraju w okresie rewolucji. Oblaci obejmowali 
parafi e pozbawione duchownych, stawiali sobie też za cel pracę wśród ubogich, jeń-
ców i więźniów. W 1841 roku w Brytyjskiej Ameryce Północnej stworzyli swą pierw-
szą placówkę poza granicami Francji i rozpoczęli działalność misyjną wśród Ludno-
ści Rodzimej na preriach. Stopniowo angażowali się też w opiekę duszpasterską nad 
napływającymi tam imigrantami. Budowali pierwsze świątynie i szkoły. W osiedlach 
preryjnych tworzyli misje, parafi e i diecezje. Byli tam pierwszymi proboszczami, 
a kilku oblatów objęło również nowo tworzone biskupstwa. Na początku XX wie-
ku ojcowie i bracia, głównie francuskojęzyczni, stanowili większość katolickich du-
chownych pracujących na kanadyjskich preriach. Na prośbę lokalnych hierarchów 
kościelnych, wykorzystując europejskie struktury zgromadzenia, sprowadzali tam 

4 A. Sylla OMI, Memoirs..., s. 507.
5 L. Głowacki, Duszpasterstwo Polonijne Oblatów Misjonarzy Maryi Niepokalanej [w:] Działalność 

męskich zgromadzeń zakonnych wśród Polonii, KUL, Lublin 1982, s. 459–461; Heritage Center. History of 
the Oblate Province of Manitoba. Cyt. za: http://www.shsb.mb.ca/histoire/oblate_history.htm (9.04.2010).
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również współbraci znających język niemiecki oraz języki słowiańskie. Duchowni ci 
podejmowali pracę przede wszystkim wśród imigrantów przybywających z Europy 
Centralnej i Wschodniej. Ojciec Antoni Sylla należał do tej właśnie grupy. W latach 
1909–1917 podróżował pomiędzy ponad trzydziestoma misjami, osiedlami górni-
ków, osadników rolnych i robotników kolejowych w rejonie Calgary i Edmonton 
w Albercie. Dojeżdżał także do Fernie i Coleman w Kolumbii Brytyjskiej. Prowadził 
tam działalność duszpasterską przede wszystkim wśród imigrantów polskich i ukra-
ińskich, ale także niemieckich oraz litewskich; stykał się również z wieloma innymi 
grupami osadników. Wielokrotnie odprawiał msze dla grekokatolików oraz katoli-
ków angielskojęzycznych, choć angielskiego pilnie uczył się dopiero w trakcie pracy 
misyjnej. Zakonnik angażował się też w budowę i wyposażanie nowo powstających 
kaplic i kościółków. W wielu miejscowościach wspierał również, a nawet aktywnie się 
włączał, w działalność organizacji zakładanych przez słowiańskich imigrantów: pol-
skiego i słowackiego Sokoła, słowackiej Jednoty, ukraińskiej Prosvity6. 

Ojciec Antoni opisał swoją podróż do Ameryki: wzruszające pożegnanie z ro-
dzeństwem i matką, która odprowadziła syna na stację kolejową we Lwówku, a na-
stępnie drogę przez Wrocław do Hamburga. Podróżował wspólnie z trzema innymi 
oblatami statkiem „S/S Cleveland”, należącym do America Line. Wspominał, że na 
Atlantyku bardzo cierpiał na chorobę morską. Dnia 4 października 1909 roku dotarł 
do Nowego Jorku. Lądowaniem w Ameryce był bardzo przejęty; martwił się też, że 
mimo nauki w seminarium nie rozumie angielskiego. Zakonnikami zaopiekował się 
niemiecki agent imigracyjny, który zajął się ich bagażem i zadbał o nocleg w mieście. 
Silne wrażenie zrobiła na ojcu Sylli podróż metrem (podziemną kolejką), która we-
dług jego opinii „(...) mknęła z prędkością światła”7. Zwrócił uwagę na siedzącego 
obok pasażera, który – mimo że ubrany był jak dżentelmen – żuł gumę. Podkreślił, że 
w Niemczech byłoby to uznane za niestosowne. Krótki pobyt w Nowym Jorku zakon-
nicy wykorzystali na zwiedzanie miasta. Oglądali kościoły, parki, muzea i drapacze 
chmur. Miasto zdecydowanie im się podobało. W dalszą drogę, przez Syracuse, Buf-
falo i Toronto do Winnipeg, wyruszyli koleją. Sylla podkreślił w swych wspomnie-
niach, że podróżował w komfortowych warunkach, a wagony były wygodniejsze 
i bardziej przestronne od tych, które spotykał w starym kraju. Ze względu na słabą 
znajomość angielskiego miał jednak problem z zamawianiem posiłków w wagonie 
restauracyjnym. Rozbawił go natomiast zwyczaj, że konduktor wykrzykiwał nazwę 
stacji, do której zbliżał się pociąg. Zakonnika dziwiły też ogłoszenia i plakaty umiesz-
czone wzdłuż torów kolejowych. Widok skał i lasów zachodniego Ontario zrobił na 
podróżujących ponure wrażenie. Znaczne bardziej podobał im się widok otwartych 
przestrzeni prerii. 

W Winnipeg A. Sylla rozstał się ze współbraćmi. W polskiej parafi i przez dwa 
tygodnie przygotowywał się do dalszej podróży. Już w październiku doświadczył 
pierwszych preryjnych mrozów i zimnego wiatru. Dostał futrzany płaszcz oraz ciepłą 

6 Archiwum Deschâtelets, Ottawa (zespół: Sylla Antoine); Archiwum Generalne OMI, Rzym (zespół 
Sylla Antoine: B-227). 

7 A. Sylla OMI, Memoirs..., s. 11.
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odzież i przez pokryte już śniegiem prerie udał się pociągiem do Banff , 80 mil na 
zachód od Calgary. Pierwsze relacje zakonnika po przybyciu na miejsce to opis wy-
sokich, pokrytych śniegiem gór i domów rozrzuconych wśród drzew. Zaskoczyło go 
ubóstwo małego kościółka, zbudowanego z drewnianych, obitych deskami bali. Sylla 
zanotował, że był daleko skromniejszy niż biedne świątynie w Niemczech czy na zie-
miach polskich. Duchownego rozczarował też widok plebani, którą opisał jako mały, 
zaniedbany domek z dwiema izbami. Żeby się ogrzać, trzeba było wynieść popiół 
i napalić w żelaznym piecyku8. W innych miejscowościach, które odwiedzał później, 
często nie było ani kaplicy, ani plebanii. Msze odprawiał w wagonach mieszkalnych 
lub w prywatnych domach. Zdarzało się również, że nocował razem z robotnikami 
czy osadnikami9.

W relacjach z podróży ojca Sylli po rozległych terenach zachodniej Kanady, po-
śród opisów odwiedzanych osiedli, spisów nazwisk spotykanych ludzi, statystyk 
udzielonych chrztów, ślubów, wysłuchanych spowiedzi i odprawionych nabożeństw, 
można odnaleźć wiele ciekawych historii, cegiełek odtwarzających epopeję imigran-
tów. Przykładem może być chociażby historia podróży do Kanady, którą w 1899 roku 
odbyła rodziny Florków z Sobótki Dziureńskiej w rejonie Czortkowa. Dojechali ko-
leją do niemieckiego portu w Hamburgu, a dalej przepłynęli parowcem linii „White 
Star” do Halifaxu w Nowej Szkocji; stamtąd przemieszczali się pociągiem pełnym 
imigrantów, przez Montreal, Winnipeg, Calgary do miejscowości Srathcona (obec-
nie dzielnica Edmonton), która była osiedlem na południowym brzegu Rzeki North 
Saskatchewan. W 1891 roku znajdowała się tam końcowa stacja północnej linii kolei 
CPR10. Florkowie trafi li do hali imigracyjnej, która stanowiła rodzaj etapu dla osad-
ników. Stamtąd agent o nazwisku Weleszczuk zabrał całą rodzinę i jej dobytek, do 
którego dokupili jeszcze worek mąki, konnym wozem. Na przeciwległy brzeg Rzeki 
North Saskatchewan przewiózł ich prom. Musiało to być wielkie przeżycie, bo szcze-
gółowo opowiadali o tym zakonnikowi. Dotarli ostatecznie do osiedla Wostok, gdzie 
znajdował się niewielki urząd pocztowy. W okolicy kupili jeszcze krowę. Nemyrsky, 
kolejny agent o słowiańskim nazwisku11, skierował ich na działkę, na której zamiesz-
kali. Teren okazał się podmokły i zarośnięty drzewami. W lesie można było polować 
na ptactwo oraz mniejsze lub większe zwierzęta; w pobliskim jeziorze roiło się od 
ryb. Mięso stanowiło więc ważny składnik diety osadników. Ze ściętych drzew, bez 
ich ociosywania, zbudowali sobie pierwsze schronienie. Konstrukcja została nakryta 
darniami. Florkom wystarczyło jeszcze pieniędzy na zakup wozu za 50 dolarów oraz 
pługu i brony. Na dalsze inwestycje musieli jednak zarobić. Ojciec rodziny, podobnie 
jak większość słowiańskich imigrantów, w kolejnych latach okres od wiosny do Bo-

8 Ibidem, s. 15. 
9 Ibidem, s. 18.

10 Canadian Pacifi c Raiway; P.J.Smith, Edmonton [w:] Th e Canadian Encyclopedia. Cyt. za: http://
www.thecanadianencyclopedia.com/index.cfm?PgNm=TCE&Params=A1ARTA0002525 (30.04.2010).

11 Th eodor (Fedor) Nemyrsky prowadził pocztę w Wostok. Do Kanady przyjechał z pierwszą grupą 
osadników ukraińskich, którą sprowadził dr Olekow, zachęcający galicyjskich chłopów do wyjazdu do 
Kanady. Ojciec Sylla zapisał, że Nemyrsky umiał czytać oraz pisać i był wyjątkowo zaradny. A. Sylla, OMI,  
Memoirs..., s. 305-306.
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żego Narodzenia spędzał, pracując na kolei, z dala od żony i dzieci. Uzupełniał także 
rodzinny budżet, polując na szczury piżmowe12. 

W rejonie Wostok, według relacji ojca A. Sylli, mieszkało wiele rodzin z okolic 
Czortkowa i Buczacza13. W pobliżu Round Hill i jeziora Demay osiedliło się kilka 
grup galicyjskich chłopów, z których jedna przyjechała ze wsi Trzciniec, druga z po-
łożonego w jego sąsiedztwie Mościska14. Grekokatolickie rodziny rusińskie i ukraiń-
skie, które osiedliły się w pobliżu Wostok, pochodziły z galicyjskiej wioski Nabyli we 
wschodnich Karpatach. Ojciec Sylla wymieniał ich nazwiska. Jest wśród nich kilku 
Melnyków, co pozwala sądzić, że imigranci mieli powiązania rodzinne15. W wielu 
zapiskach zakonnika powtarza się informacja, że osadnicy zaczynali pobyt na włas-
nych działkach od budowy prowizorycznej chaty, która zapewniała schronienie. Nie 
nazywano jednak tych konstrukcji domem. Ich podstawę stanowiły zwykle niskie 
ściany, budowane ze ścinanych drzew. Szpary zatykano trawą lub trzciną. Zadaszenie 
tworzono zwykle z darni. Przy dużych deszczach takie dachy przeciekały, a w środ-
ku zbierała się woda. Jedynym schronieniem okazywało się wtedy miejsce pod wo-
zem16. W takich pośpiesznie budowanych, prowizorycznych półziemiankach okna 
zastępowały otwory, a zamiast drzwi wieszano kawałek materiału. Piec budowano 
zwykle z trzech kamieni oblepionych gliną; na takiej konstrukcji układano metalo-
wą płytę lub kawałek blachy. Osadnicy mełli zboże za pomocą dwóch kamieni lub 
gotowali bez mielenia. Bywało, że głodowali. Uprawę ziemi zaczynali od wycinania 
zarośli w najbliższym otoczeniu własnej chaty, żeby posadzić jarzyny i ziemniaki. 
Prowadzili handel wymienny z sąsiadami, a najpotrzebniejsze towary nabywali zwy-
kle w najbliższym sklepie za jajka17. Worki wypchane sianem lub słomą zastępowały 
materace, a pierzyny i poduszki robiono z kurzych piór ciętych na kawałki. Ojciec 
A. Sylla zapisał, że: „(...) śpiąc na nich, czuło się ostre końce”18. Zakonnik zanotował 
też nazwisko osadnika, który w 1904 roku jako pierwszy w swojej okolicy pokrył 
dach własnego domu gontem, a na podłodze położył deski19. Niezaprzeczalnie zosta-
ło to uznane za osiągnięcie. 

Zakonnik odnotował wiele zasłyszanych od imigrantów opowieści o ich drodze 
na kanadyjskie prerie oraz o pierwszych doświadczeniach. Nietypowym przykładem 
były przeżycia Jozepha (być może Józefa?) Tomczaka, który z Galicji trafi ł do Holan-
dii. Chciał pojechać do Ameryki, ale nie miał pieniędzy na bilet. Udało mu się jed-
nak znaleźć statek, który przewoził bydło do Kanady, zgłosił się więc do pracy przy 
jego transporcie. Z portu Halifax, podróżując kilka dni na gapę, przejechał koleją do 
Coleman. Tam pracował i zarabiał pieniądze, które pozwoliły mu w 1912 roku objąć 

12 Ibidem, s. 315–317.
13 Ibidem, s. 292.
14 Ibidem, s. 193–195. 
15 Ibidem, s. 290.
16 Ibidem, s. 194. 
17 Ibidem, s. 302.
18 Ibidem, s. 302.
19 Ibidem, s. 194–195. 



Anna Reczyńska704

działkę ziemi20. Inną drogą trafi ła do Kanady pochodząca z poznańskiego rodzina 
Banachów. Mieszkali najpierw w USA, w Tacoma w stanie Waszyngton. W 1895 
roku wraz z ośmiorgiem dzieci przypłynęli statkiem wzdłuż wybrzeży Pacyfi ku do 
Vancouver; stamtąd pociągiem dotarli do Calgary, a następnie do Sthadcony i w re-
jon Round Hill, gdzie objęli działkę. Na niej Banach, jak wszyscy osadnicy, wybu-
dował prymitywną chatę z drzew i darni. Jego żona przez pierwsze lata mieszkała 
z dziećmi w Sthadcona i pracowała jako sprzątaczka w hotelu, a sam Banach, żeby 
zarobić na parę koni i wóz, zatrudniał się u okolicznych farmerów21. 

W zapiskach ojca A. Sylli został również odnotowany ciekawy przypadek powrotu 
imigrantów do Galicji i ich ponownego przyjazdu do Kanady. Mateusz Malica i jego 
żona Zofi a pochodzili ze wsi Trybuchowice w powiecie buczackim. Do Kanady przy-
jechali z grupą osób ze swojej miejscowości. Nie zdecydowali się jednak na objęcie 
działki, ale zamieszkali w Winnipeg. Byli rozczarowani warunkami, w jakich przy-
szło im żyć, i nie mogli się przyzwyczaić do kanadyjskiej zimy. Z przerażeniem pa-
trzyli na śnieżyce w maju i wspominali, że w starym kraju mieli gospodarstwo, dom 
i nie musieli pracować u obcych, zmywając podłogi. Zdecydowali się wrócić, ale na 
miejscu okazało się, że nie mogą odzyskać części domu, którą sprzedali przed wyjaz-
dem. Na dodatek wśród mieszkańców wsi funkcjonował przesąd, że ten, kto wraca, 
wkrótce umrze. W tej sytuacji, po dwóch latach, Malicowie ponownie przyjechali do 
Winnipeg22.

Ojciec A. Sylla przez wiele lat odwiedzał osiedla położone na zachód od Calgary, 
w których mieszkali słowiańscy imigranci. Opisywał je, rejestrował początki ich ist-
nienia i zachodzące zmiany. Ciekawe są zapisy dotyczące nazw miejscowości, zwłasz-
cza tych związanych z imigrantami z centralnej Europy. Z relacji oblata wynika, że 
wiele preryjnych osad przejmowało nazwy od najbliższych urzędów, czy raczej stacji 
pocztowych, obsługiwanych zwykle przez jedną osobę. Sieć pocztowa najczęściej wy-
przedzała osadnictwo. Władze administracyjne przeważnie zgadzały się na zmiany 
nazw osiedli, jeśli ich mieszkańcy zwracali się z taką prośbą. Sylla przytoczył kilka 
takich przykładów. Jeden z nich dotyczył miejscowości Mudare w Albercie. Miesz-
kańcy nazwali ją Dombrowa, nawiązując do nazwy wioski, z której pochodziła część 
osadników23. W ciekawych okolicznościach jedna z miejscowości w Albercie została 
nazwana: Kopernik. Grupa polskich osadników żyjących w okolicy stacji pocztowej 
Quarrel, wsparta przez oblata Pawła Kulawego24, w 1907 roku wysłała do Ottawy pe-
tycję z prośbą o otwarcie poczty bliżej kościoła. Władze przychyliły się do tej prośby 
i nazwały nową pocztę Kopperville. Ksiądz wymyślił jednak, że dla polskich imigran-
tów prościej będzie nazwać ją „Kopernik” i takie rozwiązanie zostało w 1910 roku 

20 Ibidem, s. 230.
21 Ibidem, s. 164–165. 
22 Ibidem, s. 341–242.
23 Ibidem, s. 309.
24 Paweł Kulawy (1877–1941). W Kanadzie w latach 1903–1921, wrócił do Polski, gdzie współtworzył 

polską prowincję oblatów; aresztowany przez gestapo zginął w Oświęcimiu; był najmłodszym z trzech ro-
dzonych braci, którzy pracowali jako misjonarze na kanadyjskich preriach. Zob.: G. Carriére, Dictionnaire 
bibliographique des Oblates de OMI au Canada, University of Ottawa, Ottawa 1976–1979, wesja CD: 2005.
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przyjęte25. W innym rejonie, zasiedlonym przez Ukraińców, ojciec A. Sylla odnoto-
wał istnienie stacji kolejowej CPR o nazwie Vilna. Zakonnik wiązał ją z ukraińskim 
słowem oznaczającym według niego: wolność26. Opisał też przypadek rejonu, który 
przez pierwszych przybyszy, jego zdaniem imigrantów rosyjskich27, został począt-
kowo nazwany Wostok. Po pewnym czasie mieszkańcy wystąpili jednak o zmianę 
nazwy na St. Michael, bo galicyjska parafi a, z której pochodziła większość osadników, 
miała za patrona archanioła Michała28. W Albercie powstało też osiedle o nazwie Pra-
uge; jak się łatwo domyślić stworzyli ją Czesi, choć według ojca Sylli mieszkało z nimi 
także kilka polskich rodzin29. W tej samej prowincji, nad dużym jeziorem Beaverhill, 
przez wiele lat istniała też osada nosząca nazwę Kraków. Antoni Sylla zapisał ustne 
podanie, według którego było to miejsce, gdzie wcześniej często obozowali i łowi-
li ryby Indianie. Na początku XIX wieku osiedliło się w okolicy kilku anglojęzycz-
nych przybyszy z Ontario, którzy zajmowali się hodowlą koni. Od 1904 roku działa 
tam poczta oraz sklep. W 1897 roku trafi li tam pierwsi galicyjscy, głównie ukraiń-
scy, osadnicy z okolic Borszczowa koło Tarnopola. Za nimi przybyli następni, w tym 
polskie rodziny z okolic Jarosławia. Imigranci przejeżdżali po drodze przez Kraków, 
o czym ich dzieci opowiadały nawet po latach. Nazwa Kraków została jednak, zda-
niem ojca A. Sylli, nadana przez księdza Franciszka Olszewskiego, jednego z pierw-
szych polskich duchownych pracujących wśród galicyjskich imigrantów. Mieszkał on 
w tym osiedlu, wybudował tam w 1904 roku mały kościół, który po trzech latach 
rozbudował; stworzył też szkołę. Ksiądz Olszewski był postacią niezwykle aktywną, 
ale też – jak na duchownego – bardzo niekonwencjonalną. Założył w swoim Krako-
wie gospodarstwo rolne i hodowlę koni, próbował też stworzyć żeńskie zgromadze-
nie zakonne. Ostatecznie naraził się biskupowi i w 1910 roku wyjechał do Północnej 
Dakoty w USA, gdzie także pracował wśród polskich osadników30. Linia kolejowa 
wybudowana w 1906 roku w odległości około sześciu mil od Krakowa paradoksalnie 
przyczyniła się do upadku osady. Według informacji zebranych przez polonijnego 
dziennikarza Stanisława Stolarczyka, mieszkańcy przenieśli się do pobliskiego Mun-
dare, gdzie powstała stacja kolejowa. Przez kilkadziesiąt lat w Krakowie działa jeszcze 
poczta, ale w 1943 roku także ona została zamknięta31. 

Inną ciekawą sferą zarejestrowaną w zapiskach ojca Antoniego Sylli są zwyczaje 
pierwszych osadników. Zakonnik znał język polski z domu i posługiwał się nim bar-
dzo dobrze, choć nie potrafi ł po polsku pisać. Chodził do niemieckiej szkoły i języka 
niemieckiego używał na studiach. W Kanadzie nauczył się angielskiego. W swej pracy 
duszpasterskiej posługiwał się wszystkimi wyżej wymienionymi językami i właściwie 

25 A. Sylla OMI, Memoirs..., s. 213.
26 Ibidem, s. 337.
27 Zakonnik miał najprawdopodobniej na myśli imigrantów rusińskich. 
28 Ojciec Sylla nie zwrócił uwagi na brak rozróżnienia archanioła od świętego; A. Sylla OMI, Memo-

irs..., s. 289.
29 Ibidem, s. 217.
30 Ibidem, s. 332; J. Matejko (red.), Polish Setlers in Alberta. Reminiscences and Biographies, Polish 

Alliance Press, Toronto 1979, s. 270–273.
31 S. Stolarczyk, Gdzie stopy nasze. Reportaże z Kanady, Arax, Białystok 1991, s. 50–58.
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funkcjonował na granicy kilku kultur. Polskie zwyczaje znał z domu rodzinnego na 
Śląsku, ale w wielu wypadkach były one odmienne od tych, które obserwował wśród 
galicyjskich imigrantów. Niektóre z nich duchowny odnotowywał i opisywał z zain-
teresowaniem, ale także z pewnym zdziwieniem. Dobry przykład stanowią relacje 
dotyczące praktyk związanych ze śmiercią i pogrzebem. Zakonnik zapisał np., że: 

„jak docierała wieść, że ktoś zmarł, to sąsiedzi, przyjaciele i krewni przychodzili wczesnym 
wieczorem do domu zmarłego, czuwali i zostawali do rana. Ciało zmarłego, odpowiednio ubra-
ne, było ustawione na prowizorycznej trumnie (domowej roboty) wraz z krzyżem i świecami 
u wezgłowia. Wszystkie lustra zasłaniano. Przychodzący klękali i modlili się przy trumnie, 
śpiewali pieśni mówiące o śmierci i klęcząc, odmawiali różaniec. (...) Kiedy czuli zmęczenie, to 
opuszczali izbę, rozmawiali między sobą lub palili. Czasami, według starego zwyczaju, najbliż-
si krewni stawali przed trumną i smutnym tonem recytowali biografi ę zmarłego oraz zdania 
o bolesnej stracie, którą jego śmierć sprowadziła na rodzinę. (...) Osoby uczestniczące w czu-
waniu były podejmowane posiłkiem. Ludzie uczestniczyli w czuwaniach z wielką wiarą”32.

W trakcie mszy odprawianej za zmarłego w kościele lub kaplicy ustawiano ka-
tafalk. Rodzina i przyjaciele stawali wokoło z długimi, zapalonymi świecami zro-
bionymi z taniego, nieczyszczonego wosku. Na szczycie katafalku kładziono jeden, 
a czasem kilka bochenków chleba i trochę owoców, głównie jabłek. Był to rodzaj wy-
nagrodzenia dla księdza za odprawienie ceremonii. Ojciec Sylla uważał ten zwyczaj 
za wpływy obrządku unickiego33. Odnotował też praktykę, z którą spotkał się w trak-
cie pogrzebu Rumuna. Po zakończeniu modlitw jeden z uczestników wyjął z kieszeni 
butelkę wina i częstował wszystkich obecnych. Sylla uznał to za zwyczaj przywieziony 
z kraju imigrantów34. 

Zakonnika dziwiły też praktyki obserwowane przez niego w kościołach, w któ-
rych przychodziło mu odprawiać nabożeństwa. Opisywał np., że przed zakrystianem 
zbierającym pieniądze na tacę chodził człowiek z zapaloną świecą. Ojciec Sylla był za-
skoczony przypadkami zbierania kolekt przez kobiety oraz faktem, że jeśli ktoś dawał 
na ofi arę więcej niż zwyczajowe pięć centów, to z tacy wydawano resztę35. W publika-
cji znalazły się też opisy urządzanych przez imigrantów wesel, na których tańczono, 
jedzono i wypijano duże ilości trunków; na jednym nawet trzy beczki piwa, po pięć 
galonów każda. Zakonnik dodał jednak, że było to piwo gorzkie, dwuprocentowe. 
Wspominał też o prezentach otrzymywanych przez nowożeńców, choć dziwił się, że 
dawano im głównie pieniądze36. 

Inne odnotowane przez Syllę zwyczaje wiązały się z Bożym Narodzeniem. W jed-
nej z osad zaobserwował np. praktykę rozrzucania w Wigilię siana i słomy po pod-
łodze „(...) na pamiątkę tego, że Jezus urodził się w stajni i leżał w żłobie na sianie”37. 
W części domów polskich imigrantów powszechne było, według opinii zakonnika, 
ustawianie snopka pszenicy lub owsa w kącie głównej izby, co miało „(...) upamięt-

32 A. Sylla OMI, Memoirs..., s. 300.
33 Ibidem, s. 301.
34 Ibidem, s. 112.
35 Ibidem, s. 301.
36 Ibidem, s. 300. 
37 Ibidem.
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nić fakt, że Chrystus był biedny” i zapewnić farmerom Boże błogosławieństwo na 
najbliższe zbiory38. Zakonnik opisywał również wystawiane jasełka, budowane szop-
ki oraz zwyczaj chodzenia z turoniem, który kończono przedstawieniem zarzynania 
go i wesołą zabawą połączoną z tańcami i śpiewami39. 

Zapisy ojca Sylli potwierdzają teorie mówiące o łańcuchowym charakterze imigra-
cji: większość imigrantów przyjeżdżała do krewnych lub znajomych. Zatrzymywali 
się u nich, czasem nawet przez rok, zanim nie objęli własnego gospodarstwa. Często 
też od tych znajomych i rodziny pożyczali pieniądze potrzebne na rejestrację działki 
i zakup pierwszych narzędzi. Antoni Sylla napisał, że niektórzy przybysze przywozi-
li z sobą spore bagaże, a w nich drewniane naczynia, pierzyny, święte obrazy, kosy, 
siekiery i strzelby. Te ostanie zabierali ponieważ: „(...) słyszeli wcześniej, że w Kana-
dzie jest dużo niedźwiedzi”40. Sam A. Sylla potwierdził zresztą tę opinię, wspominając 
w kilku zapiskach o „odwiedzinach” niedźwiedzi w chatach osadników. Wyciągały 
one wtedy wszystko, co mogło im smakować. Opisał nawet kilka groźnych, ale za-
bawnych historii, np. że niedźwiedź wszedł do domu i zabrał beczkę solonych ryb. 
Nie potrafi ł jej jednak otworzyć, więc tylko przeturlał i zostawił w najbliższej kałuży. 
W innym z kolei przypadku niedźwiedź miał toczyć krążek domowego sera zabra-
ny sąsiadom41. Takie opowieści, być może wbrew zamiarom zakonnika, utwierdzają 
czytelników w przekonaniu, że obawy przed niedźwiedziami nie były bezpodstawne.

Ojciec A. Sylla wielokrotnie wspominał spotkania z osadnikami, którzy nie umieli 
ani pisać, ani czytać; potrafi li się najwyżej podpisać i żałowali, że nie mieli szansy 
chodzić do szkoły. Ich dzieci pracowały, żeby wesprzeć rodzinę, i zwykle także się nie 
kształciły. Często zresztą, zwłaszcza w pierwszym okresie zasiedlania prerii, w okoli-
cy nie było szkoły.

W zapiskach A. Sylli jest też oczywiście bardzo wiele wzmianek, uwag i opisów 
ukazujących wieloetniczną i wielokulturową mozaikę, którą tworzyli imigranci. Od-
notował np., że w Canmore (dwie stacje za Banff ) w 1902 roku (a więc na kilka lat 
przed jego przyjazdem) grupa katolików składała się z: 

„20 Austriaków (głównie Polaków i Ukraińców), 31 Słowian, 11 Węgrów, 6 Polaków, 12 Gali-
cjan, 1 Rumuna, 2 Niemców i 40 Włochów... [kilka lat później] było już 156 katolików, wśród 
nich 6 Irlandczyków, 63 Włochów, 48 Belgów i 36 Słowian”42. 

W takiej sytuacji do pracy duszpasterskiej potrzebni byli duchowni, którzy zna-
li kilka języków. Największą grupę księży stanowili francuskojęzyczni oblaci. Część 
z nich pochodziła z Francji, pozostali z Quebecu. Zgromadzenie wysyłało do Kanady 
oblatów niemieckich i Polaków z terenu Niemiec. Ojciec Sylla wspominał też o Ho-
lendrze, Morawianinie oraz Belgu. Ten ostatni próbował nawet uczyć się polskie-
go, żeby pracować wśród Słowian. Dla hierarchii katolickiej duży problem stanowi-
li Ukraińcy, z których większość należała do Kościoła unickiego i domagała się nie 

38 Ibidem. 
39 Ibidem, s. 35–36.
40 Ibidem, s. 301.
41 Ibidem, s. 320.
42 Ibidem, s. 20.
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tylko księży znających ich język, ale także obrządek grekokatolicki. Biskupi wyrażali 
obawy, że unici, pozbawieni duchownych, zwrócą się w stronę Cerkwi prawosławnej 
lub – prowadzących na preriach aktywną działalność misyjną – Kościołów prote-
stanckich. Biskup Hénri Grandin OMI, wychodząc naprzeciw prośbom ukraińskich 
unitów, skierował nawet w 1911 roku dwóch młodych braci (Philipa Roux i Williama 
Gelsdorfa43) do Galicji. Mieli oni przez dwa lata nauczyć się u bazylianów w Buczaczu 
ukraińskiego. Ojciec Sylla odnotował dyplomatycznie, że ojciec Roux odniósł więk-
szy sukces, ale i tak nie został zaakceptowany przez unitów. Ojca Gelsdorfa skiero-
wano natomiast do pracy w polskiej parafi i w Edmonton, gdzie nieustannie douczał 
się polskiego; prowadził też chór i założył bibliotekę. Mimo tych usilnych starań był 
jednak przez większość parafi an uważany przede wszystkim za Niemca i krytykowa-
ny za brak znajomości języka polskiego. Załamany, wyjechał w 1916 roku do USA44. 

Ojciec Sylla podaje wiele przykładów współpracy różnych grup narodowościo-
wych. Często umożliwiano odprawianie nabożeństw dla imigrantów słowiańskich 
w kościołach niemieckich. Zdarzały się jednak przypadki, że Polacy nie chcieli chodzić 
na nabożeństwa niemieckie, tłumacząc się, że nie znają języka. Niektórzy duchowni, 
np. franciszkanin ojciec Bonifacy odwiedzający Polaków w Chipman, w stanie Alberta, 
próbowali w związku z tym uczyć się polskiego, żeby móc odprawiać msze dla tej grupy 
wiernych. Franciszkanin uzyskał na to zgodę swoich przełożonych. Według relacji ojca 
Sylli zwykle jedna z polskich parafi anek uczyła księdza Bonifacego przed mszą czytania 
Ewangelii45. W miastach i osiedlach położonych na preriach powstawały też parafi e 
wieloetniczne, tworzone przez Polaków, Słowaków, Litwinów. W niektórych miejsco-
wościach budowano wspólnie kaplice i kościoły. Gdy przyjeżdżał polski ksiądz, w wie-
lu przypadkach na nabożeństwa przychodzili Ukraińcy. Sylla przytoczył też przykłady 
rywalizacji i konfl iktów, np.: o ziemie – Polaków z sąsiadem, który był Norwegiem46, 
a także unitów z prawosławnymi o budynek kościelny w miejscowości Star47. 

W Memoirach można też znaleźć zabawne historie i opisy komplikacji wynikają-
cych z kłopotów językowych związanych z udzielaniem sakramentów przez duchow-
nych mówiących obcym językiem. Jedna z polskich imigrantek opowiedziała zakon-
nikowi, że ma wątpliwości co do ważności swojego małżeństwa, bo ślubu udzielał jej 
w 1904 roku ksiądz francuski i w czasie ceremonii niczego nie rozumiała48. Najwięcej 
problemów pojawiało się jednak przy spowiedzi, ponieważ ksiądz musiał rozumieć 
rozmówcę, a nie można było korzystać z pomocy tłumacza. Przykładu na rozwiązanie 
tego problemu dostarcza opisana przez ojca Syllę historia Stanisława Banacha. Osad-

43 Philip Roux pochodził z Francji, zmienił obrządek i do końca życia pracował wśród Ukraińców 
w Manitobie i Albercie. William (Franz) Gelsdorf pochodził z Niemiec. Biskup unicki w Kanadzie Nikita 
Budka nie zgodził się na jego pracę wśród Ukraińców bez zmiany obrządku i Gelsdorf został skierowany 
do parafi i, w których były inne grupy słowiańskie, zwłaszcza Polacy; w 1916 r. został przeniesiony do USA. 
Zob. G. Carriére, Dictionnaire bibliographique... 

44 A. Sylla OMI, Memoirs..., s. 133.
45 Ibidem, s. 308–311.
46 Ibidem, s. 193.
47 Ibidem, s. 279.
48 Ibidem, s. 214.
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nik zamieszkał wraz z rodziną na działce w Round Hill, w Albercie. Latem 1898 roku 
szukał księdza znającego język polski, bo jego starzy rodzice chcieli się wyspowiadać. 
Dowiedział się, że biskup w St. Albert49 zna wiele języków. Przystosował więc wóz 
do dalekiej, wygodnej podróży i zawiózł tam rodziców. Okazało się, że biskup Vital 
Grandian OMI nie rozumiał po polsku, ale znalazł sposób, by wyspowiadać Polaków. 
Poprosił, żeby w pustej kaplicy każda ze spowiadających się osób wyznała swe grzechy 
Bogu po polsku, a biskup udzielił im rozgrzeszenia i zadał pokutę przez tłumacza50. 

Ojciec Sylla przytoczył też inny przypadek ilustrujący zderzenie kultur oraz niepo-
rozumienia, które z tego wynikały: Stanley (Stanisław) Sarnecki pochodzący z Laszek 
w Galicji trafi ł wraz z rodziną do Calgary w kwietniu 1897 roku, na tydzień przed 
Wielkanocą. Agent imigracyjny skierował go do Leduc w Albercie. Sarnecki posta-
nowił zadbać o święcone dla bliskich. Przed wyjazdem z miasta kupił chleb i kiełbasę, 
wstąpił do napotkanego kościoła i postawił zakupy przy ołtarzu, chcąc, żeby ksiądz je 
poświęcił. Trafi ł na zasłużonego oblata francuskiego, ojca Alberta Lacombe51, który 
pomyślał, że doby człowiek przyniósł mu prezent i wysłał zakrystiana, aby zabrał dar. 
Sarnecki nie chciał oddać, ale nie znał ani angielskiego, ani francuskiego i miał spory 
kłopot z wytłumaczeniem duchownemu swojej prośby i związanego z nią zwyczaju52.

Powyższy przykład pokazuje, że w pracy misjonarzy zdarzały się też sytuacje hu-
morystyczne. Niezwykle ważna okazywała się wtedy osobowość duchownych, ich 
otwartość na obcych przybyszów oraz odmienne zwyczaje. Działania pierwszych 
duchownych na preriach wymagały też sił do nieustannych podróży, odporności na 
związane z nimi trudy, a przede wszystkim poświęcenia. Roman Mazurkiewicz, któ-
ry w drugiej połowie lat dwudziestych pracował w Kanadzie w polskich placówkach 
konsularnych i w związku z tym odwiedzał zarówno osiedla polskie, jak i polskich 
duchownych, napisał znamienne zdania: 

„Oglądałem te pierwsze sadyby naszych wychodźców i widziałem kanadyjski step w zimie, 
chociaż już poprzecinany torami linii kolejowych i drogami jezdnymi. Dlatego prawdopodob-
nie mogę należycie ocenić technikę tej ciężkiej pracy misyjnej i wynikające z niej trudności, 
do przezwyciężenia których przyczynić się mógł jedynie tylko duch misjonarski tych księży. 
I sądzę, iż imiona tych pierwszych misjonarzy, z których wielu spotkałem i z którymi spędzi-
łem niejedną godzinę, słuchając opowieści o ich pionierskich wysiłkach – zostaną na długo 
w pamięci osadników w zachodniej Kanadzie”53.

49 St. Albert jest miastem położonym w pobliżu Edmonton; powstało jako misja oblacka, prawa miej-
skie uzyskało w 1902 r., a od 1919 r. było siedzibą biskupa. Zob. Eric J.Halmren, St. Albert [w:] Th e Cana-
dian Encyclopedia. Cyt. za: http://www.thecanadianencyclopedia.com/index.cfm?PgNm=TCE&Params=
A1ARTA0007050 (7.05.2010).

50 A. Sylla OMI, Memoirs..., s. 165.
51 Albert Lacobme był jednym z pierwszych oblatów pracujących na preriach, najpierw wśród In-

dian i Metysów, a następnie wśród imigrantów. Zob. J.G. Macgregor, Lacomb, Albert [w:] Th e Canadian 
Encyclopedia. Cyt. za: http://www.thecanadianencyclopedia.com/index.cfm?PgNm=TCE&Params=A1AR
TA0004451 (7.05.2010).

52 A. Sylla OMI, Memoirs..., s. 149.
53 R. Mazurkiewicz, Polskie wychodźstwo i osadnictwo w Kanadzie, Naukowy Instytut Emigracyjny, 

Warszawa [?1930], s. 86. 
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Ojciec Antoni Sylla był niewątpliwie jednym z najbardziej zasłużonych polskich 
misjonarzy pionierów. Jego działalność doceniła społeczność polska na emigracji. 
Rząd RP na Uchodźstwie odznaczył go w 1964 roku Orderem Odrodzenia Polski, 
a Kongres Polonii Kanadyjskiej w 1966 roku Złotym Medalem Millenium. Za pra-
ce dla rozwoju Kanady otrzymał w 1971 roku najwyższe odznaczenie kanadyjskie – 
Order of Canada54.

Można żałować, że ojciec Sylla sam nie przygotował swoich materiałów do druku. 
Być może miałyby inny kształt, być może coś jeszcze zdołałby w nich uzupełnić. Ze-
spół redakcyjny wykonał jednak ogromną pracę, przygotowując do druku zachowa-
ne teksty i udostępniając je czytelnikom. Są prawdziwą skarbnicą wiedzy dla badaczy 
zajmujących się zarówno dziejami i kulturą polskich emigrantów, jak i osadników 
należących do innych grup etnicznych. Zawierają też wiele ważnych informacji na 
temat przeszłości Kościoła katolickiego na kanadyjskich preriach.

54 W 2008 r. władze polskiej prowincji OMI w Kanadzie zadecydowały o zwrocie orderu Sylli na znak 
protestu po przyznaniu tego odznaczenia dr. H. Morgentalerowi, znanemu propagatorowi aborcji (Życio-
rys Antoniego Sylli autorstwa A. Kobosa, złożony do PSB – maszynopis na prawach rękopisu).


