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Rudolf F. Falkowski  

Rudolf S. Falkowski urodził się w 26 kwietnia 1919 roku w Czortkowie, na 
Podolu. Kiedy jako dziecko zobaczył po raz pierwszy w życiu samolot,
postanowił zostać pilotem. Jeszcze jako uczeń gimnazjum w Stanisławowie 
ukończył dwa wakacyjne kursy szybowcowe. W lecie 1939 r. ukończył kurs 
pilotażu motorowego - we wrześniu miał odbyć swoje pierwsze loty w Szkole 
Podchorążych Lotnictwa. Tymczasem, po wkroczeniu bolszewików, wraz z 
kolegami ze swego rocznika został wywieziony w głąb ZSRR, a następnie 
wcielony do Armii Czerwonej. Zwolniony dzięki układowi Sikorski – Majski, w 
kwietniu 1942 r. trafił do obozu lotników w Kermine, w Uzbekistanie, a później 
do polskiego lotnictwa w Szkocji. Od czerwca 1942 do kwietnia 1948 r. - długa 
wojenna harówka. Rok szkolenia, latanie na dziesięciu typach maszyn - m.in. 
Hurricanes, Spifires, Mustangi - w czterech dywizjonach angielskich i w słynnym 
polskim Dywizjonie 303 (najlepsze lata jego życia). Po wojnie, postanowił nie 
wracać na łono „wyzwolonej” przez komunistów Ojczyzny. Jeszcze pod koniec 
pobytu w Anglii zapisał się na kurs dla kreślarzy w stacji doświadczalnej w 
Farnbourg, w ramach Polish Resettlement Corps. Później wyemigrował do 
Kanady.... 

Rudolf Falkowski to obecnie jeden z nielicznych żyjących w Montrealu pilotów, 
ktorzy brali udział w zmaganiach II wojny światowej Od dzieciństwa do czasu 
przyjazdu do Kanady prowadził zapiski. Wszystkie były ważne – autentyczne, 
pisane na gorąco, w Rosji - bardzo często w niebezpiecznych warunkach. 
Opracowane w ciągu siedmiu lat, zostały wydane w roku 200.. pod tytułem 
Żużle na dłoni. O Rosji i o wojnie napisano wiele wspomnień, ale większość z 
nich powstała post factum, po wojnie. Zapiski Falkowskiego mają nad nimi tę 
przewagę, że były spisywane na bieżąco, w akcji. 

 

W roku 2009 wydał swoją drugą książkę „Sprawa kapitana Amreicha”. Akcja tej 
powieści toczy się przed wojną na Ukrainie, a potem w powojennym Londynie i 
na emigracji w Kanadzie. Pełna detali, miejsc, ulic, urzeczywistnia historię. 
Śledząc losy bohatera, polskiego lotnika, zakochanego w pół-Polce, pół-
Francuzce, czytelnik patrzy na powieściowy świat, jak na życie, niesione przez 
dramatyczne prądy historii, uwikłane w narodowościowe i polityczne 
sprzeczności, pełne tęsknoty za miłością i normalnością. Powieść wzrusza i 
trzyma w napięciu. Wątki - sensacyjny, kryminalny, psychologiczny i 
romantyczny zazębiają się wzajemnie. Walorem jest też zawarty w książce 
materiał historyczny, szczególnie przydatny dla pokolenia urodzonego po 
wojnie, nie znającego przyczyn konfliktów na dawnych, wschodnich terenach 
Rzeczypospolitej. 
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Wkrótce ukaże się kolejna książka niestrudzonego Autora – powieść pt.  „In The 
Shadows of the Evil Men”.  
Książki do nabycia u autora lub w Bibliotece Polskiej (3479 Peel Street tel. 514 
398 6978) 

 


