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  5 lipca zmarł w Kanadzie prof. Zbigniew Kabata, jeden z ostatnich żołnierzy 
oddziału partyzanckiego „Jędrusie”, autor wiersza „Armio Krajowa”. 
  Zbigniew Kabata urodził się 17 marca 1924 roku w Jeremiczach na Polesiu. 
W 1936 roku rozpoczął naukę w Pierwszym Korpusie Kadetów Marszałka 
Józefa Piłsudskiego we Lwowie, wstąpił do harcerstwa. Jako harcerz 
pływał pod dowództwem gen. Mariusza Zaruskiego na jachcie ,,Zawisza 
Czarny”.
  Po wybuchu II wojny światowej działał w konspiracji. Nosił pseudonim ,,Bobo”. 
Związał się z oddziałem partyzanckim ,,Jędrusie”. Zajmował się redagowaniem 
i kolportażem pisma konspiracyjnego ,,Jędrusiów” ,,Odwet”. Jako porucznik 
AK uczestniczył w akcjach zbrojnych oddziału. W marcu 1943 roku brał udział 
w rozbiciu więzienia w Opatowie i Mielcu. Po wkroczeniu sowietów z obawy 
przed aresztowaniem, przedostał się do stacjonującego we Włoszech II Korpusu 
Polskiego. W 1948 roku przeniósł się do Szkocji. Pływał na statkach dalekomor-
skich. W 1951 roku rozpoczął studia biologiczne na Wydziale Zoologii Uniwer-
sytetu w Aberdeen. W 1959 roku obronił doktorat z filozofii, a w 1966 roku z nauk 
przyrodniczych. W 1967 roku stanął na czele zespołu naukowo – badawczego 
Pacyfic Biological Station w Nanaimo w Kanadzie. Kierował laboratorium Para-
zytologii, nauki zajmującej się badaniem pasożytów i pasożytnictwa w przyrodzie. 
W 1975 roku rozpoczął pracę na Wydziale Rybactwa Morskiego, obejmującego 
część wód Pacyfiku, które stanowiły strefę ekonomiczną Kanady. W 1984 roku 
został profesorem uniwersytetu Simon Fraser w Burnaby. 
 W 1989 roku przeszedł ma emeryturę. Był autorem 153 prac naukowych z dzie-
dziny parazytologii. Jego prace zostały wydane w 15 krajach. Posiadał wiele 
odznaczeń kanadyjskich i polskich, min. ,,Order of Canada Member”, ,,Krzyż 
Walecznych” i ,,Srebrny Krzyż Orderu Virtuti Militari”. Otrzymał również 
tytuł doktora honoris causa Akademii Rolniczej w Szczecinie. Znany był także 
jako autor opowiadań i wierszy. Będąc na emigracji napisał ponad 50 utworów 
sławiących polski czyn zbrojny. 
  W 1964 roku wydał swój najbardziej znany wiersz ,,Armia Krajowa”. Stał się 
on nieoficjalnym hymnem środowisk patriotycznych, skupionych wokół legendy 
AK. Napisał także książkę biograficzną ,,Żniwa na głębinie”.

(Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej)

  W poniedziałek, 28 lipca, z inicjatywy Grupy Epizod odbył się w Stowarzysze-
niu Kombatantów Polskich w Vancouver wieczór poświęcony pamięci prof. 
Zbigniewa Kabaty. 
  Po przedstawieniu faktów z życia Zmarłego, głos zabrał Konsul Generalny 
RP, pan Krzysztof Czapla, w latach swojego urzędowania w Vancouver blisko 
związany z prof. Kabatą. Pan Konsul podzielił się swoimi wspomnieniami z tam-
tych, nieoficjalnych głównie, spotkań – osobistymi refleksjami i anegdotami to-
warzyszącymi owym kontaktom.
  Następnie rozpoczęła się część pt. „Mikrofon dla wszystkich”, w której wystą-
pili mniej więcej wszycy ci, którzy zawsze na organizowanych przez Grupę Epi-
zod wieczorach wystepują.
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