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Jak nietrudno zauważyć, ten numer 
„Dziennikarza Olsztyńskiego” poświęci-
liśmy naszemu zmarłemu Przyjacielowi 
– Henrykowi Leśniowskiemu. Wiceprze-
wodniczącemu Warmińsko-Mazurskiego 
Oddziału SDRP, ale przede wszystkim 
dziennikarzowi, historykowi i harcerzo-
wi. Może raczej w odwrotnej kolejności, 
bo Henio, jak Go nazywaliśmy, przepo-
jony był miłością do Związku Harcerstwa 
Polskiego, wręcz urodził się w harcer-
skim mundurku, jak to ktoś powiedział 
w publikowanych tutaj wspomnieniach. 
Harcerskie zasady kształtowały Jego cha-
rakter, określały Jego wybory, naznaczały 
całe Jego życie.   

Ten specjalny numer pełen jest wspo-
mnień. Mniej lub bardziej osobistych, ale 
pisanych z pewną radością, że znaliśmy 
Henryka. Nie wszyscy tak doskonale jak 
Jego żona zwana Myszką, jak córka Kata-
rzyna czy wnuczka Natalia (chociaż niektó-
re sekrety Henia wyszły dopiero po Jego 
śmierci, ale niech pozostanie to w rodzi-
nie). Najwięcej wspomnień dotyczy wła-
śnie harcerstwa, a na drugim miejscu upla-
sował się Grunwald. Zamieszczamy więc 
w numerze relacje byłych instruktorów 
ZHP, współpracujących kiedyś z harcmi-
strzem Leśniowskim, duży i kompetentny 
artykuł przedrukowany z harcerskiego pi-
sma „Motywy”, napisany przez ostatniego 
adiutanta marszałka Rydza-Śmigłego, ale 
także publikację samego Henryka, stano-
wiącą powiązanie tematu harcerskiego 
z grunwaldzkim.  Bo harcerze, jak to ujął 
Autor, pod Grunwaldem byli wśród pierw-
szych! Oczywiście nie w 1410 roku, ale kil-
ka wieków później. W jakim sensie i dla-
czego, odsyłamy do lektury artykułu.

Grunwaldowi poświęcone są rów-
nież inne publikacje Henryka i związane 
z red. Leśniowskim, jako pasjonatem tego 
wielkiego zwycięstwa oręża polskiego (li-
tewskiego i ruskiego też). W tym relacja 
z prawdziwie dziennikarskiego śledztwa, 
jakie przeprowadził Janusz Porycki na zle-
cenie Henia. Chodziło o sfotografowanie 
pomników i innych pamiątek grunwaldz-
kich, jakie powstały w 1910 roku z okazji 
500. rocznicy grunwaldzkiej wiktorii. Wła-
ściwie tylko w ówczesnej Galicji, czyli zabo-
rze austriackim, gdzie władze CK dawały 
Polakom dosyć duże swobody, w porów-
naniu do zaborów rosyjskiego i pruskie-
go. Dzięki temu we wsiach i miasteczkach 
Małopolski oraz Podkarpacia pojawiła się 
wówczas ponad setka mniejszych i więk-
szych pomników, krzyży i tablic. Janusz 
z pomocą żony Ireny, zaprzyjaźnieni z ro-
dziną Leśniowskich, w towarzystwie swo-
ich przyjaciół z górskich okolic, przez kilka 
lat odnaleźli i uwiecznili na kliszy około 60 
pamiątek grunwaldzkich. Wszystkie do 
starannie przygotowanej przez Henryka 
monografii, która – taką mamy nadzieję – 
wreszcie ukaże się w druku.

Charakterystyczne w tym numerze są 
wspomnienia o harcmistrzu Henryku Le-
śniowskim innych instruktorów z okresu 
Jego działalności w ZHP. Z tych opowieści 
wynika, że harcerstwo jak rzadko która or-
ganizacja bardzo wiąże ludzi, tworzy soli-
darną wspólnotę, wspierającą się również 
już po zakończeniu indywidualnej działal-
ności w Związku. Ale najbardziej wzrusza-
jące są wspomnienia żony Henryka – Ma-
rii zwanej Myszką oraz córki Katarzyny.

Zachęcamy do lektury
Zespół redakcyjny

słowem wstępu
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Dziennikarz, historyk,
pasjonat harcerstwa

Urodził się 23 maja 1937 roku w Żyw-
cu. Smak życia zuchowego, a potem 
harcerskiego poznał w Przeworsku na 
Podkarpaciu, przechodząc wszystkie 
szczeble kariery w Związku Harcerstwa 
Polskiego. Jako instruktor ZHP bywał na 
zlotach grunwaldzkich, a w 1967 roku 
został zastępcą szefa sztabu Operacji 
1001 – Frombork, jednej z największych 
akcji harcerskich, podjętej dla uczczenia 
500-lecia urodzin Mikołaja Kopernika. Za 

ogromne zaangażowanie w tej operacji 
otrzymał tytuł „Honorowego Obywatela 
Fromborka”. W 1970 roku został zastęp-
cą komendanta Warmińsko-Mazurskiej 
Chorągwi ZHP, by rok później awanso-
wać na „pełnego” komendanta, którym 
był do 1975 roku. W trakcie przewodze-
nia Chorągwii „Grunwaldzkiej” pogłębił 
swe naukowe fascynacje uzyskując tytuł 
magistra historii na Uniwersytecie Miko-
łaja Kopernika w Toruniu.

W sobotnie południe (4 maja) zmarł niespodziewanie w Olsztynie redaktor Henryk Leśniowski: 
historyk, dziennnikarz, działacz harcerski i społeczny, autor licznych publikacji, w tym na temat 
bitwy pod Grunwaldem. Miał 82 lata.
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W 1970 roku
został zastępcą 
komendanta 
warmińsko-
mazurskiej
chorągwi zhp,
by rok później 
awansować 
na „pełnego” 
komendanta,
którym był
do 1975 roku.

We Fromborku ujawniła się Jego kolejna pasja – ar-
cheologia. Wszystkie te zainteresowania znalazły ujście 
w dziennikarstwie, które uprawiał już jako korespon-
dent prasy lokalnej i harcerskiej. Etatowym dziennika-
rzem „Gazety Olsztyńskiej” został w 1976 roku i był nim 
do 1990 roku, gdy na kanwie przemian własnościowych 
w prasie przeszedł do Stomilu, gdzie redagował za-
kładowe pismo „Kormoran”. Publikował jednocześnie 
w innych tytułach regionalnych, m.in. w „Dzienniku 
Pojezierza”, zajmując się głównie tematyką historycz-
ną, w tym grunwaldzką i związaną z obiema wojnami 
światowymi.

Oprócz publikacji poświęconych Grunwaldowi był 
autorem monografii lotniska w Olsztynie pt. „Olsztyń-
skie skrzydła”, a także haseł w „Leksykonie ZHP” oraz 
– wraz z Romanem Tchórzem – sensacyjnej książeczki 
„Tajemnica monstrancji” (o kradzieży cennego zabyt-
ku z kościoła w Świętej Lipce). Mimo przekroczenia 
osiemdziesiątki nie wypuszczał pióra z ręki, wykazu-
jąc niezwykłą sprawność intelektualną i dziennikarską. 
Poświadczył o tym w tekstach napisanych w ostatnim 
czasie dla „Dziennikarza Olsztyńskiego”, kwartalnika 
warmińsko-mazurskiego oddziału SDRP. Na przykład 
o seniorze regionalnej prasy Stanisławie Protakiewi-
czu czy o sytuacji Warmii i Mazur po traktacie wersal-
skim i plebiscycie 1920 roku („Zamiast niepodległości 
przyszła klęska”). Na wydanie czeka Jego znakomicie 
udokumentowana książka o pomnikach grunwaldzkich 
stawianych w Galicji (skąd pochodził) z okazji 500-le-
cia grunaldzkiej wiktorii, czyli w 1910 roku. Ostatnio 
pracował nad monografią szpitalnictwa wojskowego 
w czasie I wojny światowej.

Od lat był członkiem Zarządu Oddziału Stowarzy-
szenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej w Olszty-
nie, a od maja zeszłego roku pełnił funkcję wiceszefa 
oddziału SDRP. Był wspaniałym, życzliwym kolegą, nie-
konfliktowym, przyjaznym innym ludziom. Cześć Jego 
pamięci!

marek książek

prZewodnicZący Zo sdrp w olsZtynie

(portal dziennikarzerp, 6.05.2019)
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Pożegnanie
w imieniu kolegów
Zmarłego 4 maja Henryka Leśniowskiego pożegnaliśmy tydzień później na cmentarzu 
komunalnym w Olsztynie. W imieniu oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy RP pożegnał Go 
red. Zdzisław Szymocha. Oto jego słowa w wersji drukowanej.

Jeśli Henryk ogląda nas teraz z wy-
sokiego nieba, to zapewne ocenia, że to 
„historyczna chwila”. I jak zwykle miałby 
rację o tyle, że dla nas tutaj zgromadzo-
nych, tę chwilę pożegnania przepełnia 
wielki żal.

Arvo Paart, wybitny estoński kompo-
zytor muzyki klasycznej tworzy utwory, 
w których muzyką jest ciszą następującą 
po jednym dźwięku. Cisza daje nieogra-
niczone możliwości słuchania sercem, 
duszą i wszystkimi zmysłami, a więc 
wzrusza, kreuje przeżycia, umacnia wspo-

mnienia. Chciałbym, żeby dzisiaj taka ci-
sza towarzyszyła pożegnaniu Henia. Żeby 
była tym dobrym wspomnieniem o Nim: 
serdecznym, pełnym pokory, szlachetno-
ści i dziękowania Opatrzności za to, że 
z nami był i pozostanie na zawsze w pa-
mięci.

Miałem szczęście pracować z Heniem 
w redakcji „Gazety Olsztyńskiej”. Zespół 
realizował pomysł na wakacyjną gazetę, 
gdzie turystom na Warmii i Mazurach 
dostarczaliśmy informacji o regionie 
w dziennikarskim menu. Pisałem o przy-
rodzie, a moja aktywność wyszła nieba-
wem poza obszar redakcji, bo jako lekarz 
weterynarii z zawodu zostałem poproszo-
ny o interwencję lekarską do Skrzydlatych 
Braci Państwa Leśniowskich.” Teraz upra-
wiasz prawdziwe dziennikarstwo” - zachę-
cił mnie Henio wręczając album przyrod-
niczy pod tytułem „Pieśń o lesie” (…).

Ten najprawdziwszy góral z Żywca – 
tam urodził się Henio - mieszkał wśród 
nas prawie pół wieku. W dzieciństwie 
postanowił, że zostanie marynarzem. Po 
latach zamienił jednak ciupagę, której 
nigdy nie nosił, bo jako dziecko opuścił 
Żywiec w wieku 2 lat, na pióro, którym 
władał znakomicie i pożytecznie. Nie ba-
wił się w wojnę z przyjemności, za to woj-
na zabawiła się z małym Heniem całkiem 
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serio: ciągłe wędrówki rodziny, różne 
miejsca, różni ludzie, strach i niepewność 
jutra. Na przykład w Oleszycach jego tata 
z nakazu został prezesem pierwszego, 
polskiego sklepu. Z kolei w Lubaczowie 
zostali ostrzeżeni o przymusowej wywóz-
ce na wschód, więc nocą zdecydowali się 
na przeprawę przez San, za co przewoź-
nicy wzięli spory haracz. W blasku księ-
życa łódkę z uciekinierami było widać 
jak pod latarnią, o czym przekonała ich 
seria z karabinu maszynowego. Ojciec 
rodziny ratował żonę z kilkumiesięcznym 
bratem, zaś trzyletniego, dryfującego He-
nia wyłowiła nastoletnia wówczas ciocia. 
Historia ujrzała światło dzienne podczas 
90. urodzin wybawicielki. Tonąca - tym 

razem we łzach ciocia-jubilatka zdradziła 
biesiadnikom, że od tego czasu unika ja-
kichkolwiek kąpieli w rzece, a szczególnie 
w listopadzie.

 Ratująca życie rodzina dotarła nie-
bawem do Przeworska, gdzie drobnej 
postury Henio ujawnił wojenne talenty 
przenosząc w fartuszku granaty, za co 
docenili go wojujący żołnierze. Choć lata 
wojny przesądziły o późniejszych wybo-
rach i zainteresowaniach Henryka, to lata 
szkolne ujawniły wyraźne zamiłowanie do 
pisarstwa. Podczas egzaminu maturalne-
go profesor od matematyki podzielił się 
swoją wątpliwością iż „nie wie, czy Henio 
będzie dobrym pisarzem, ale matematy-
ka mu nie grozi”.

W 1967 roku, tym razem już na stałe, Henryk Leśniowki wrócił na Warmię w roli zastępcy szefa Operacji 1001 Frombork. 
A zbliżała się pięćsetna rocznica urodzin Mikołaja Kopernika i na tę okoliczność miasto należało przygotować
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Marzenia o wojsku przybierały róż-
ne odcienie. Nie został majtkiem, jak 
wcześniej deklarował, bo gdzież szczy-
tom morskich fal do szczytów gór, więc 
wybrał dolę pogranicznika. W tym celu 
trafił do Oficerskiej Szkoły Wojsk Ochro-
ny Pogranicza w Kętrzynie. Dwa lata na 
granicy oczyściły go z romantyzmu za-
szczytnej służby. Za namową przyjaciela, 
wyruszył do Cieplic, do Centralnej Szko-
ły Instruktorów Zuchowych. Po kilku la-
tach o zdolnego i lubiącego harcerstwo 
młodzieńca upomina się stolica – Henio 
zostaje przeniesiony do Głównej Kwate-
ry ZHP.  Zachwyca się pracą w Warsza-
wie, gdzie zdradza swój organizatorski 
zapał. I tak w roku 1967, już tym razem 
na stałe, wrócił na Warmię w roli zastęp-
cy szefa Operacji 1001 Frombork, gro-
du wielkiego astronoma. A zbliżała się 
pięćsetna rocznica urodzin Mikołaja Ko-
pernika – 1973 rok – i na tę okoliczność 
miasto należało przygotować. W każdym 
turnusie uczestniczyło blisko dwa tysią-
ce młodych ludzi mieszkających w 16-20 
obozach rozrzuconych wokół Fromborka. 
Tuż przed pierwszym turnusem harcerze 
pozbawieni zostali opieki medycznej, bo 
zaplanowany lekarz poszedł w kamasze.

Przypadek ten gruntownie wpłynął 
na dalsze losy Heńka. Harcerze wytropi-
li bowiem w pobliskim Braniewie młodą 
lekarkę, która właśnie ukończyła studia 
i zafundowała sobie ostatnie wakacje nad 
Zalewem Wiślanym. Zgodziła się objąć 
wolne stanowisko, chociaż nie musiała, 
bo pracy dla lekarzy było w bród. Pół 
roku później Henryk i Maria stanęli na 
ślubnym kobiercu i odtąd też on zwracał 
się do żony mniej oficjalnie i bardziej bez-
pośrednio: per Myszko…

W roku 1970 zamieszkał w Olsztynie, 
dołączając do żony, która pracowała już 
w wojewódzkim szpitalu dziecięcym.  Wte-
dy też rozpoczął się jego życiowy mariaż 
z Grunwaldem, którego pierwszymi owo-
cami były książki „Tajemnice grunwaldz-
kiego pobojowiska”, „Sekrety krzyżaków”, 
„Mój Grunwald”. Henryk, komendant 
Warmińsko-Mazurskiej Chorągwi Związ-
ku Harcerstwa Polskiego im. Grunwaldu 
w stopniu harcmistrza PL zabrał się do 
krzewienie tradycji grunwaldzkich, a po-
tem ich popularyzacji najpierw w szere-
gach ZHP, a niebawem w mediach. Za-
wodowe zamiłowanie do historii, bo taki 
kierunek skończył na toruńskim UMK, 
plus zdobyta wiedza i nawyk popularyzacji 
Grunwaldu, przyniosły mu zasłużony auto-
rytet. Życiowa rola, którą będzie zachwycał 
do końca swojego życia, zapewni czytelni-
kom prawdziwą ucztę duchową.

Ale jest rok 1976 i nowe miejsce pracy 
– etat reportera w redakcji „Gazety Olsz-
tyńskiej”. Kiedy awansował na kierownika 
działu społeczno-oświatowego, ceniono 
Henia za prostolinijność, tolerancję, otwar-
tość na pomysły i ciekawych ludzi oraz 
ugodową pobłażliwość. Szybko więc To-
warzystwo Przyjaciół „Gazety Olsztyńskiej” 
dołączyło go do zarządu, który wspierał 
odtąd swoją aktywnością i pomysłami.

Transformacja ustrojowa 1989-1990 
sporo namieszała w życiu i pracy dzienni-
karzy „Gazety Olsztyńskiej”. W 1991 roku 
Heniek założył i prowadził Biuro Usług 
Dziennikarskich STOKOR i do 2003 roku 
wydawał miesięcznik Stomilu Olsztyn SA 
„Kormoran”. Współpracowała z nim Cze-
sława Kojro-Chodkowska, rzadki przypa-
dek dziennikarki posługującej się klarow-
ną polszczyzną.
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W 2013 roku z inicjatywy Aeroklubu 
Warmińsko-Mazurskiego Henio napisał 
książkę wydaną nakładem wydawnictwa 
„Edytor WERS” Tomasza Śrutkowskiego 
z okazji 100-lecia lotniska Olsztyn-Dajtki. 
Atrakcyjna graficznie i cenna merytorycz-
nie oraz bogato ilustrowana o tytule „Olsz-
tyńskie skrzydła”  przyniosła nam niezwy-
kle interesujące informacje o przeszłości. 
Setna rocznica wybuchu I wojny światowej 
dostarczyła okazji na kolejną książkę Jego 
autorstwa „ W cieniu bitwy pod Grun-
waldem – Tannenberg 1914 fakty, mity, 
legendy”, opatrzoną wieloma zdjęciami, 
świetnie przyjętą przez czytelników.

Jak widać XXI wiek w żaden sposób 
nie powstrzymał Henia od predylekcji do 
Grunwaldu. Powiem więcej, postanowił 
urealnić pomysł, z którym nosił się przez 
lata, więc pewnego dnia ruszył w Polskę. 
Poszukiwał pomników grunwaldzkich 
oraz innych śladów tej wiktorii. Efek-
tem był bogaty materiał faktograficzny 
z licznymi zdjęciami jako temat następnej 
książki, której już nie dokończy (książka 
jest praktycznie skończona, tylko trzeba 

ją wydać – przyp. red.). Na biurku zosta-
ły liczne rękopisy, przeróżne materiały 
i wiele znaków czasu, których tajemnice 
zabrał ze sobą.

„Będzie nam bardzo brakowało Taty, 
dobrego, mądrego, kochającego zwierzę-
ta i z nieodłącznym papierosem” –napisa-
ła Kasia, córka Henia w mailu do mnie.

Kasiu, my też takiego Henia zapamię-
tamy.

Dlatego za zakończenie podzielę się 
sensacyjną wiadomością, bo chyba wypa-
da mi to powiedzieć. Henio miał w swoim 
życiu prywatnym trzy kobiety, które ko-
chał ponad wszystko; żonę Myszkę, córkę 
Kasię i wnuczkę Natalię. Co więcej, do ro-
dziny dołączył Filip, partner Kasi, z którym 
Henio toczył ważne dyskusje w swoim 
stylu, czyli spokojnie i rzeczowo. Ale usta-
liłem też inny wątek, taki mianowicie, że 
ta miłość była odwzajemniona i te kobiety 
też kochały Henia (…).

 Our lives begin to end… the day we 
become silent about things that mat-
ter („Nasze życie zaczyna się kończyć, 
kiedy milkniemy na temat rzeczy, które 
mają znaczenie”) – słowa pastora Marti-
na Luthera Kinga, powiedziane na innym 
kontynencie, w innym czasie i okolicz-
nościach, nie straciły na aktualności i na 
znaczeniu. Grunwald, który stał się dzien-
nikarską i życiową pasją Henryka, znaczy 
więcej dla historii Polski, aniżeli przeciętny 
rodak jest w stanie sobie wyobrazić. Hen-
ryk niezrażony różnymi kolejami swojego 
losu, pozostawił nam i następnym poko-
leniom „coś z życia, które minęło” . Coś 
niezmiernie ważnego…

ZdZisław sZymocha

olsztyn, 11 maja 2019 roku,
cmentarz komunalny przy ul. poprzecznej
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Harcmistrz w roli rycerza spod Grunwaldu
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Wieczny zastępca
Myślałby kto, że zastępca to ktoś drugi, trzeci, mniej kompetentny, zwłaszcza jeśli „wieczny”. 
Tymczasem bardzo często to ten zastępca dźwiga na swoich barkach program, organizację lub 
inną zasadniczą odpowiedzialność. Jeśli jest to w dodatku człowiek z pasją, to można mieć 
pewność, że porwie do działania. Takim jest właśnie Henryk. Druh jeszcze młody, dla mnie 
nawet bardzo młody, ale już swoją drogę znaczący trwałymi tropami. Więc posłuchajcie.

Harcmistrz Polski Ludowej Henryk Le-
śniowski urodził się 23 maja 1937 w Żyw-
cu. Jest najstarszy ze swego rodzeństwa 
(brat i dwie siostry), dzieci żyjącej jeszcze 
matki i zmarłego już ojca, który z subiekta 
sklepowego, dzięki walorom charakteru, 
stał się kolejno kupcem, a potem wysoko 
kwalifikowanym fachowcem spółdziel-
czości rolniczej. Myślę, że mały Heniek 
dzięki ojcu rósł w poczuciu wartości pra-
cy, a dzięki matce przyswajał sobie trwały 
patriotyzm. Nie chciałbym jednak, aby 
ktokolwiek pomyślał, że ojciec Henryka 
nie był polskim patriotą, a matka lekce 
sobie ważyła codzienny trud bytowania. 
Po prostu taki był układ sił w domu: oj-
ciec inspirował w synu zamiłowania do 
precyzyjnej organizacji, rodzicielka, w cią-
głym bytowaniu z dziećmi, znajdowała 
czas, by np. czytać im książki pobudza-
jące do myślenia, „zarażające” polskością, 
kształtujące charaktery. Tak było niemal 
z konspiracyjnym (w czasie wojny) czyta-
niem „Krzyżaków”, które to dzieło Heńka 
zauroczyło i chyba już na całe życie zwią-
zało z Grunwaldem.

Henryk nie był w ZHP przed i w czasie 
wojny, nie brał udziału w walkach wrze-
śniowych r. 1939, ani w konspiracji lat 
następnych. Znając jego datę urodzenia, 
łatwo dociec, z jakiej przyczyny. Po prostu 

był małym dzieckiem. Ale zachował w pa-
mięci fragmenty ówczesnych doznań, pa-
mięta właśnie to konspiracyjne czytanie 
„Krzyżaków” i jakiejś książki o królowej 
Jadwidze, książki o tytule jednak do dzi-
siaj nierozpoznanym [najpewniej była to 
„Królowa Jadwiga” Lucjana Rydla, Poznań 
1910 – przyp. red. „Dziennikarza Olsztyń-
skiego”]. Mimo „szczenięcych lat” umiał 
także zinterpretować przyczyny opusz-
czenia przez całą rodzinę Żywca i prze-
niesienia się do Lubaczowa [Podkarpacie 
– przyp. DO]. To ojciec musiał „zmyć się” 
przed Niemcami. Z Lubaczowa zaś pa-
mięta... drewniane chodniki z dwóch de-
sek i kolejne „zmywanie się”, tym razem 
do Przeworska [sąsiedni powiat – przyp. 
DO]. Nie jedyne to oczywiście ślady 
w henrykowej pamięci.

W Przeworsku, który zrodził jego 
pasję „grunwaldzko-warmińsko-mazur-
ską”, wstępuje do Męskiej Szkoły Pod-
stawowej. W niej, w klasie trzeciej, a więc 
w roku 1946, przyszedł „Pan”. Namówił 
Heńka (i nie tylko jego) do posmakowa-
nia zuchowego życia – w Gromadzie „Sło-
necznych”. Indianie, wojowie, Słowianie. 
Budowa szałasów, pląsy w parku Lubo-
mirskich. Mundurki. I głowa „Wilczka”, do 
dzisiaj zachowana. I pierwsza finka, także 
jeszcze w posiadaniu Druha Henryka. Tak 



Kwartalnik Olsztyńskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej |11

oto zrodziły się związki z harcerstwem, 
które – jeśli nie liczyć przerw przymuso-
wych, nie z winy Henryka – trwają już 42 
lata. Dzisiaj mówi, że było to wtedy za-
smakowanie, ale jeszcze nie spełnienie. 
Swój komfort harcerski ratował zakupem 
z własnych oszczędności... spodenek kha-
ki i szarego sznura. Ale już się zdarzało, 
że bywał zastępcą. Nawet nie wiedział, że 
rósł na zuchmistrza.

Tymczasem w r. 1951 następują zno-
wu przenosiny, do Dębicy, w której kon-
tynuuje naukę w Gimnazjum Ogólno-
kształcącym. Przechodzi fascynację sensu 
obrony granic ojczystego kraju. Zostaje 
laureatem konkursu literackiego na ten 
temat i... zdaje do Oficerskiej Szkoły WOP 
w Kętrzynie. Ma też swoją pierwszą przy-
godę dziennikarską: zostaje korespon-
dentem „Granicy”. To procentuje laur li-
teracko-publicystyczny.

Jednak „człowiek strzela – Pan Bóg 
kule nosi”. W roku 1957 następuje re-
dukcja wojsk, a Henryk, mimo swoich wa-
lorów, na rok przed nominacją trafia za 
burtę. Na szczęście ma już „dużą matu-
rę”, dającą mu prawo wszelkich wyborów. 
No, powiedzmy: prawie wszelkich.

Z informacją, że znowu działa samo-
dzielnie harcerstwo, wraca do domu. Nie, 
nie do Dębicy. Tatę znowu przenieśli, bo 
umie organizować [spółdzielczość rolni-
czą – przyp. DO], tym razem do Strzyżo-
wa nad Wisłokiem. Henryk przejściowo 
pracuje w „Samopomocy Chłopskiej”, ale 
przede wszystkim zgłasza się do Komen-
dy Hufca ZHP. Doznaje rozczarowania: 
nie ma kwalifikacji instruktorskich, nie 
jest potrzebny. Ale... hm. Stanisław Wło-
darczyk, namiestnik zuchowy, powierza 
mu gromadę „Strzyżowskich Zuchów”. 

Pracować z jakimiś dzieciuchami, gdy jest 
się dorosłym, prawie z oficerską nomina-
cją, wojskowo wyćwiczonym w arkanach 
przystających do młodzieży starszej?

Cóż było robić, gdy trawi bakcyl har-
cerski. Henryk „łapie się” za metodę naj-
lepszego – hm. Aleksandra Kamińskiego. 
I wygrywa. Co tu ukrywać: sam wpada 
na wiele lat w to instruktorsko-zuchowe 
pląsanie. Swój stopień podharcmistrza 
zdobywa ze specjalnością zuchową. Do 
dzisiaj zachował skrupulatnie prowadzo-
ną książkę pracy, w wielu późniejszych 
trudach podsuwającą mu sposoby roz-
wiązywania problemów.

Cieplice i Centralna Szkoła Instrukto-
rów Zuchowych, czyli „Zuchowa Chału-
pa”. Lata pod kierunkiem komendanta, 
organizatora, programisty hm. Adama 

Henio  z młodszym bratem
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Kiewicza dają Henrykowi instruktorską fa-
scynację. Od roku 1958 do 1966 żyje, jak 
we śnie, całkiem jednak konkretnie szlifu-
jąc siebie i innych. Przez kilka kolejnych lat 
zastępca do spraw organizacyjnych obo-
zów międzynarodowych, które z czasem 
staną się czołową pozycją akcji „Malta”.

Brak miejsca nie pozwala mi na dalsze 
rozwodzenie się nad wartościami tego 
okresu życia, od roku 1960 już harcmi-
strza Henryka Leśniowskiego. Dodam 
więc tylko, że w 1959 r. jest uczestnikiem 
zuchowego zlotu grunwaldzkiego, na 
stanowisku... zastępcy komendanta IV 
Hufca Zlotowego, zaś w latach 1966/67 
członkiem Chorągwi Dolnośląskiej. I wte-
dy i później pisuje do harcerskich czaso-
pism.

A w roku 1967, z oporami i warunkami, 
daje się sprowokować do przerzutu do-
słownie na drugi kraniec Polski. Zostaje... 
zastępcą szefa „Operacji 1001 Frombork”. 
Oczywiście zajmuje się sprawami organi-
zacji tej wieloletniej i chwalebnej akcji.

Co to Frombork, harcerski, każdy wie. 
Ale dodam, że „Wieczny Zastępca” tonie 
w archeologii, w przyciąganiu do ZHP lu-
dzi zaawansowanych wiekiem, że pochła-
nia go urealnianie dewizy: „z Krzyżem 
Harcerskim na kombinezonie”, że pocią-
ga go współpraca z harcerskimi radami 
resortowymi...

Wszystko gra! Henryk nie mówi już 
o niespełnieniu. A gdy w roku 1968 rysuje 
się nieoczekiwanie kryzys w zabezpiecze-
niu medycznym „Operacji”, ze skuteczną 
pomocą przychodzi naszemu Druhowi 
ledwie adeptka sztuki medycznej, phm. 
Maria Iwulska. Pomoc jest tak skuteczna, 
że Druhna Doktor, w pół roku później, 
tzn. w styczniu 1969 zmienia nazwisko 
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Dodatkowy urok harcerskiego życia
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na Leśniowska. Owocem tej współpracy 
harcerskiej – nie wiem, czy Henryk jest 
znowu zastępcą czy komendantem – jest 
dorodna, już bez mała 18-letnia pannica 
Katarzyna.

Frombork przynosi Druhowi Henry-
kowi zaszczytny tytuł „Honorowy Oby-
watel Fromborka”, potem nominację 
do stopnia harcmistrza Polski Ludowej. 
A w roku 1970 przejście na funkcję... za-
stępcy komendanta Chorągwi Warmiń-
sko-Mazurskiej (Olsztyńskiej). W latach 
1971-1975 jest jej komendantem (łamie 
się stereotyp).

No i nowa fascynacja, a właściwie 
powrót do dziecięcej iskry grunwaldz-
kiej. Gdy zda Chorągiew (jej prowadzenie 
umocni pogłębieniem własnych kwalifi-
kacji, uzyskując w r. 1973 stopień magi-
stra historii, zaliczy na swoje konto sze-
reg poczynań na rzecz Grunwaldu, jako 
miejsca chwały polskiej, wiele publikacji, 
poczucie odpowiedzialności spadkobier-
czej harcerzy z Warmińsko-Mazurskie-
go Hufca Związku Harcerstwa Polskiego 
w Niemczech, rozstrzelanych, pomordo-
wanych i poległych, także harcerzy Sza-
rych Szeregów, za polskość tych ziem. 
Pozostanie w Radzie Chorągwi, zostanie 
członkiem kolejnych „Komitetów Grun-
waldzkich”, na ostatnim Zjeździe ZHP, 
w imieniu zespołu instruktorów swojej 
Chorągwi głosi potrzebę podjęcia dłu-
gofalowej akcji „Harcerze – Grunwaldo-
wi”, ale pomyślanej szeroko i naukowo. 
Za swoją dumę ma „Grunwaldzki Klub 
Archeologiczny”. Sam wykreował się na 
udatnego przewodnika. Wszystko wie 
o Grunwaldzie, o Tannenbergu, o zapo-
znanym a morderczym obozie jenieckim 
Hohenstein (Olsztynek) I B.

Jest przewodniczącym chorągwianej 
Komisji Historycznej (m.in. chce odtwo-
rzyć historię polskiego  skautingu w Pru-
sach Wschodnich). Zawodowo – dzienni-
karz w „Gazecie Olsztyńskiej”, kierownik 
działu społeczno-oświatowego. Jest au-
torem i współautorem książek o tema-
tyce będącej jego pasją. Uhonorowano 
go Krzyżem za Zasługi dla ZHP, odznaką 
„Zasłużony dla Warmii i Mazur” i Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 
Żona, z czasem harcmistrzyni, prowadziła 
chorągwiany inspektorat drużyn sanitar-
nych. Wielbią ZHP, bo umiał przetrwać 
wszystkie wojny, burze i kataklizmy. Cza-
sem utyka, ale zawsze jest.

andrZej Fersten

czasopismo harcerskie „motywy” 39/88 
z 28.09.1988 r.
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Córka Kasia poszła w ślady ojca
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Honorowy obywatel
Fromborka
W 1977 roku znalazłem się wśród gości honorowych (w randze redaktora naczelnego 
„Panoramy Północy”) 10. rocznicy odbudowy Fromborka ze zniszczeń wojennych przez 
harcerzy i inną młodzież. Była to feta na miarę państwową, więc zjechali wysocy dostojnicy 
Kwatery Głównej ZHP. 

Przemówień było sporo, ale nikt 
nie nadmienił, że w 1945 roku dookoła 
Fromborka poległy tysiące żołnierzy Ar-
mii Czerwonej, nie wspomniano też nic 
o spowodowanej przez władze hitlerow-
skie tragedii ludności cywilnej nad Zale-
wem Wiślanym...

Zwróciłem się wówczas do stoją-
cego na uboczu Henryka Leśniowskie-
go z pytaniem, dlaczego jego szefowie 
z Warszawy prawią sobie komplementy 
i przypinają ordery, a pomijają te ważne 
fakty oraz duży udział harcerzy z Mazur 
i Warmii w odbudowie miasta? Henryk 
wówczas był zastępcą szefa sztabu Ope-
racji Frombork 1001. Odpowiedział, że 
przesłał odpowiednie informacje na ten 
temat do Warszawy, ale zlekceważono 
jego raport.

Henryk był kompetentny do wyraża-
nia opinii o dziejach Fromborka i szcze-
gólnie znawcą wydarzeń 1945 roku. 
Historii nauczył się w Toruniu, gdzie 
przecież urodził się sławny obywatel 
Fromborka Mikołaj Kopernik, prawie 10 
lat był wykładowcą  w Centralnej Szkole 
Instruktorów Zuchowych, potem historią 
zajmował się w Kwaterze Głównej ZHP 
i – co istotniejsze – w latach 1971-1975 
stał na czele Warmińsko-Mazurskiej Cho-

rągwi, pilnie utrwalając wiedzę o historii 
Warmii i Mazur.

W przerwie wspomnianej na wstępie 
„galówki” podszedłem do jednego z za-
stępców komendanta Kwatery Głównej 
ZHP, którego znałem z czasów wspól-
nych studiów w Warszawie, i zapytałem, 
dlaczego nie uhonorowano Leśniewskie-
go? Usłyszałem odpowiedź: „Byli lepsi”… 
Kolega kolegą, ale musiałem mu wyjaśnić 
niezbyt grzecznie, że Henryk jest HO-
NOROWYM OBYWATELEM FROMBOR-
KA! Gość z Kwatery Głównej nie wiedział 
o tym, ale przyrzekł, że po powrocie do 
Warszawy postara się o jakiś dyplom dla 
Henryka.

Bliżej druha Henryka poznałem, gdy 
ukończył 60 lat i zajął się syntezą histo-
ryczną na temat powojennych dziejów 
Warmii i Mazur. Mieliśmy od wtedy wspól-
ne zainteresowania, swobodę wypowie-
dzi i pasję głoszenia prawdy w powodzi 
oszczerstw pod adresem PRL. Henryk 
bardzo się zadręczał, że do szkół przenik-
nęło kłamstwo i nienawiść do przeszłości, 
a więc i do czynów takich jak odbudowa 
Fromborka. Pocieszałem go, że prawda 
jednak zwycięży, bo – jak mawiały nasze 
babcie – kłamstwo ma krótkie nogi.

Feliks walichnowski
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Pod Grunwaldem
byliśmy wśród pierwszych
Grunwald! Słowo-symbol, zarazem najlepiej znany fakt z naszych dziejów. I jedno z największych 
dokonań narodu. Choć mijały dziesięciolecia, wieki całe, słowo to nie straciło nic ze swojego 
blasku i wielkości. Było ciągle żywe. Dziś „Grunwald” to imię zakładów pracy, szkół, ulic, parków, 
klubów i zespołów sportowych, statków, a nawet mostów.

Najwięcej jednak Grunwald wyko-
rzystaliśmy my, członkowie ZHP. Tak 
naprawdę, to nie wie nikt ile drużyn, 
szczepów, hufców nosi imię sławne-
go pobojowiska, zwycięskiego króla 
i bohaterów tej bitwy. Jest Chorągiew 
Warmińsko-Mazurska im. Grunwaldu. 
Po morzach i oceanach świata pływa 
harcerski jacht „Zawisza Czarny”. Każdy 
harcerz składając przyrzeczenie, słyszy 
słowa potwierdzające ten fakt: „Na sło-
wie harcerza polegaj jak na Zawiszy”. 
Wreszcie 29 września 1985 roku, Związek 
Harcerstwa Polskiego odznaczony został 
Orderem Krzyża Grunwaldu w uznaniu 
bohaterstwa wszystkich harcerek i harce-
rzy, którzy wierni swoim ideałom polegli 
w walkach z hitlerowskim okupantem lub 
oddali swoje życie zamęczeni w obozach 
koncentracyjnych, katowniach gestapo, 
w publicznych egzekucjach.

Ale też harcerstwo było zawsze wier-
ne grunwaldzkiej tradycji. Byliśmy rów-
nież wśród tych, którzy jako pierwsi sta-
nęli na tym polu tak serdecznie bliskim 
i odzyskanym po przeszło pięciu wiekach. 
Stało się to 15 lipca 1945 roku - w nie-
spełna pół roku po powrocie na te ziemi, 
zaledwie w dwa miesiące po zakończeniu 
najokrutniejszej z wojen...

Idea zorganizowania 535. rocznicy 
grunwaldzkiej bitwy na sławnym pobo-
jowisku zrodziła się niemal natychmiast 
po przybyciu do Olsztyna pierwszych 
polskich osiedleńców. Autorami pomy-
słu byli dziennikarze „Polpressu”. Władze 
Okręgu Mazurskiego, bo tak się wtedy 
to województwo nazywało, pomysł za-
akceptowały. Jednakże z uwagi na trud-
ności komunikacyjne, aprowizacyjne 
i kadrowe chciały, by uroczystości miały 
charakter lokalny. Jednak inicjatorzy na to 
nie przystali. Byli gotowi pokonać wszel-
kie trudności i przekształcić manifestację 
w ogólnopolską. I z takim też projektem 
pojechali do Warszawy.

Dotarli do najwyższych władz pań-
stwowych i... otrzymali pełne poparcie. 
Na dodatek dotację w wysokości 5 mln 
zł na pokrycie kosztów zakwaterowania 
uczestników uroczystości, wyżywienie ich 
oraz zagospodarowania pola bitwy, pro-
pagandę. Natychmiast też olsztyński Ko-
mitet Grunwaldzki został przekształcony 
w ogólnopolski. Prace przygotowawcze 
nabrały rozmachu i przyspieszenia.

Jednymi z pierwszych, którzy zgłosili 
swoją gotowość pomocy, byli olsztyńscy 
pocztowcy. Po nich żołnierze stacjonu-
jącego w Olsztynie 50. pułku piechoty. 
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To oni wybudowali drogi dojazdowe do 
miejsca uroczystości przy walnej pomocy 
kilkuset harcerzy z Chorągwi Warszaw-
skiej przebywających w pobliżu na swoim 
pierwszym obozie.

Wreszcie nadszedł ten niezwykły 
dzień grunwaldzkiej rocznicy. Przed try-
buną, przybraną flagami o barwach na-
rodowych i wizerunkiem Orderu Krzyża 
Grunwaldu, dwoma mieczami oraz napi-
sem: „1410-1945”, stanęły pododdziały 
różnych rodzajów wojsk, wśród nich pod-
chorążowie Oficerskiej Szkoły Piechoty 
z Krakowa oraz olsztyński 50. pp, którym 
dowodził płk Aleksander Filipiuk rodem 
z Kuźniecka, a zarazem potomek zesłań-
ca z 1863 roku. Obok żołnierzy stanęli 
mieszkańcy tej ziemi. Widać było barw-
ne, ludowe stroje Warmiaków i Mazurów 
oraz szare o różnym kroju ubrania prze-
siedleńców zza Buga i Wileńszczyzny, 
mieszkańców Warszawy, których wojna 
pozbawiła dachu nad głową.

Na trybunie honorowej zajęli miej-
sca przedstawiciele najwyższych władz 
państwowych, delegacje rządów państw 
ościennych, członkowie misji wojskowych 
Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, 
ambasadorzy Jugosławii i Francji. Rozpo-
częła się manifestacja. Tak ją zapamiętał 
i po latach opisał hm Zdzisław Kostrzew-
ski, doskonały lekarz-stomatolog, zna-
komity instruktor harcerski, wtedy uczeń 
olsztyńskiego liceum, członek 1. Drużyny 
Harcerzy im. Władysława Jagiełły, zwanej 
popularnie „czarną jedynką”.

W swoich wspomnieniach, Zdzichu, 
bo tak do niego mówiliśmy, pisał:

„Dyrektor gimnazjum Mieczysław 
Chomicki, zakomunikował: Harcerze, 
którzy pracując ciężko, przyczynili się do 

szybkiego otwarcia szkoły, w porozu-
mieniu z kuratorium i wojskiem pojadą 
na uroczystości do Grunwaldu… To było 
zwycięstwo moje osobiste. Zawsze po-
dziwiałem obraz Jana Matejki! (...) Drogę 
z Olsztyna do Stębarka przebyliśmy sa-
mochodami wojskowymi, następnie pie-
szo udaliśmy się na Pola Grunwaldzkie. 
Data pamiętna – 15 lipca 1945 r., w 535 
rocznicę zwycięstwa oręża polskiego nad 
Zakonem Krzyżackim. Nadszedł ranek 
piękny, niebo było jaśniutkie, słonecz-
ne. Utkwiły mi w pamięci sznury straga-
nów z jabłkami, napoje chłodzące (woda 
z wiadra z sokiem), wafelki, placki do-
mowe z kruszonką, korowaje wileńskie. 
I dużo, dużo żołnierzy i to w mundurach 
nie paradnych a polowych. W tych mun-
durach szli od Lenino do Berlina. Na wy-
płowiałych szynelach Krzyże Walecznych 

Plakat grunwaldzki z 1945 r.
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i medale. Im słodszy, tym ma ich więcej, 
aż zazdrość bierze. Uczestniczyć będzie-
my wspólnie w tych pierwszych po wojnie 
uroczystościach. Obchody grunwaldzkie 
przypomniały nie tylko rocznicę zwycię-
stwa oręża polskiego nad Krzyżakami. 
Dopiero co zakończyła się wojna i ana-
logie pomiędzy rokiem 1410 i 1945 były 
aż nadto pouczające i wyraźne. Idziemy 
w harcerskich mundurach w kierunku 
trybuny honorowej. Chcemy zobaczyć 
naszych dostojników, o których pisała 
codzienna prasa. Wojsko stoi w podod-
działach, oficerowie na czele...”.

„Przemawia marszałek Rola-Żymierski 
– pisze w zakończeniu swojej relacji Zdzi-
chu. – Następnie młodych podchorążych 
mianuje oficerami i po raz pierwszy na 
tych polach wręcza medale żołnierzom, 
oficerom, generałem. Ci starzy żołnierze 
mający poza sobą tysiące kilometrów, 
kilkadziesiąt bitew, po dekoracji, ze wzru-
szenia nie mogli wydobyć z siebie głosu, 
by powiedzieć: Ku chwale Ojczyzny! Sta-
łem obok dekorowanych i wraz z nimi 
przeżywałem (...) A potem defilada, pierw-
sza po wojnie i pierwsza po tylu wiekach. 
Harcerzy zaproszono na prawdziwą kawę 
wojskową z cukrem i grochówkę. Do dziś 
czuję jej zapach i smak”.

W prasowych sprawozdaniach z tam-
tej uroczystości wielokrotnie pojawia się 
to słowo: „pierwsza”. Rzeczywiście, wte-
dy na tym sławnym pobojowisku to była 
taka pierwsza manifestacja od czasów 
tamtej bitwy. Po raz pierwszy rozbrzmia-
ła tu pieśń „Jeszcze Polska nie zginęła” 
i Rota. Tej nigdy jeszcze tutaj nie słysza-
no. I wszyscy zdali sobie sprawę z do-
niosłości tego faktu. „Po wielu twarzach 
toczyły się łzy” – zanotował dziennikarz. 

Po raz pierwszy na tym polu defilował 
polski żołnierz. Pierwszy raz podchorą-
żych mianowano tu oficerami – podczas 
promocji sięgnięto do tradycyjnego ele-
mentu rycerskiego pasowania - uderze-
niem szablą w ramię. Tego dnia delegacja 
Warmiaków i Mazurów pobrała z pobo-
jowiska ziemię. Wsypano ją do woreczka 
biało-czerwonego z napisem „Grunwald 
1410-1945”. Ta sama delegacja zawiozła 
tę ziemię do Krakowa, gdzie została zło-
żona na kopcu Kościuszki.

Po południu w Grunwaldzie otwarto 
Urząd Pocztowy. Wszystkie prace związa-
ne z adoptacją pomieszczeń oraz wypo-
sażeniem placówki wykonali społecznie 
olsztyńscy pocztowcy. Był okolicznościo-
wy datownik. Od tego dnia wszystkie 
przesyłki wychodzące z tej sławnej miej-
scowości były oznaczane słowem „Grun-
wald”.

Kiedy w kilka dni później podsu-
mowano uroczystość, okazało się, że 
z przyznanych 5 mln zł dotacji wyda-
no zaledwie milion. Stało się to dzięki 
spontanicznej, serdecznej pomocy, jaką 
przyjezdnych otoczyli Olsztynianie. Po 
latach dziennikarz „Gazety Olsztyńskiej” 
Tadeusz Ostaszewski, wspominając tam-
te dni, napisze, że mieszkańcy „udzielili 
kwater i żywili uczestników zlotu za dar-
mo. Główną potrawą były wówczas ryby, 
jadano je trzy razy dziennie”. Oczywiście, 
były nie tylko ryby. Z gośćmi dzielono się 
również skromnymi racjami przydziało-
wej żywności.

W sprawozdaniu z przebiegu uro-
czystości korespondent krakowskiego 
„Dziennika Polskiego” napisał: „Są rocz-
nice martwe i są rocznice żywe. Jedne 
obchodzą specjaliści lub zbieracze oso-
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bliwości, drugie – cały naród albo i wiele 
narodów. Jedne są tematem fachowych 
rozważań i przyczynków – drugie mają 
szeroki wydźwięk społeczny i polityczny. 
Rocznica Grunwaldu miała zawsze wy-
mowę żywych, najżywotniejszych spraw 
i umiała zawsze, pokolenie po pokoleniu, 
trafiać swą treścią historyczną nie tylko 
do umysłów, lecz do serc. Spod piór hi-
storyków, ze szpalt gazet schodziła w po-
chód uliczny, na wiec pod pomnikiem, 
w cały naród. Dziś również, dziś bardziej 
niż kiedykolwiek”.

W następnych lata my, instrukto-
rzy i harcerze, byliśmy na tym sławnym 
pobojowisku w każdą kolejną rocznicę. 
Najprzeróżniejszym akcjom i impre-

zom nadawaliśmy grunwaldzkie nazwy. 
W 1959 roku odbył się tu I Ogólnopol-
ski Zlot Zuchowych Kręgów Pracy oraz 
Ogólnopolska Narada Namiestników Zu-
chowych. Wtedy właśnie po raz pierwszy 
stanąłem na pobojowisku. Wraz z uczest-
nikami obu imprez uczestniczyłem w sy-
paniu kopca Jagiełły na wzgórzu, z które-
go polski król bitwą dowodził. 

Wprawdzie historycy wiodą spór, czy 
rzeczywiście tu znajdowało się królew-
skie stanowisko dowodzenia, lecz z całą 
pewnością owo wzgórze było świadkiem 
tamtych zmagań. A już nie ulega wątpli-
wości, że widziało ono setki tych Zbysz-
ków i Maćków z tysięcy polskich Bog-
dańców, którzy przybyli tu spełnić swój 
obowiązek. I wypełnili go.

O tamtym sypaniu kopca niewielu już 
pamięta z nielicznych, ocalałych wzmia-
nek także trudno dowiedzieć się czegoś 
więcej. A tymczasem dla nas młodych 
wówczas instruktorów była to wspania-
ła przygoda, niezwykłe zetknięcie się 
z historią. W ciągu tych kilku dni zloto-
wych szczyt wzgórza został podniesiony 
o przeszło 5 metrów. Aby tego dokonać, 
musieliśmy zgarnąć około 8000 metrów 
sześciennych ziemi i ułożyć ponad 60 
metrów sześciennych kamieni polnych. 
Pracując na zmiany, od świtu do nocy, 
wbiliśmy 600 palików i słupków, obłoży-
liśmy darnią zbocza i ułożyliśmy schody 
oraz mur stanowiący obramowanie tara-
su mogącego pomieścić 200 osób. Praca-
mi kierowali również instruktorzy: dh. inż. 
Jadwiga i Jan Stańkowscy.

Nie były to łatwe dni. Panowały upa-
ły. Któregoś dnia, po południu zerwał się 
gwałtowny wiatr o sile niemal huraganu. 
W ciągu godziny zmiatał ziemię, którą 
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Kopiec Jagiełły na wzgórzu, z którego polski król 
dowodził bitwą z rycerstwem zakonu krzyżackiego
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zwoziliśmy przez cały dzień. Sytuacja 
stawała się z każdą chwilą groźniejsza. 
Nad kopcem unosiły się czarne chmury 
pyłu. Mówili później miejscowi, że to ani 
chybi tylko duchy poległych Krzyżaków 
obudziły się, by przeszkodzić uświetnie-
niu miejsca królewskiego. Nie ulękliśmy 
się tej, rodzącej się na naszych oczach 
nowej legendy. We wszystkich obozach 
zlotowych ogłoszono alarm. W ciągu 
kilku godzin, smagani wichrem, z zaczer-
wionymi oczami, zbudowaliśmy z ka-
mieni i faszyny wał umacniający, strome 
zbocza pokryliśmy darnią. 26 sierpnia 
o godzinie 23.45 na szczycie Kopca Ja-
giełły zapłonęło ognisko ogłaszające za-
kończenie budowy.

Te dni zlotowe wypełniały najprze-
różniejsze imprezy, konkursy, spotkania. 
Największą była po raz pierwszy w hi-
storii, rekonstrukcja przebiegu bitwy z 15 
lipca 1410 roku. Od kilku lat takie rekon-
strukcje to nic nowego, odbywają się 
każdego roku. Zjeżdżają na nie bractwa 
rycerskie nie tylko z Polski. Mają piękne, 
różnobarwne stroje, doskonałe uzbroje-
nie, prezentują wspaniałe popisy walk na 
miecze, łuki, topory zachwycając swym 
kunsztem dziesiątki tysięcy turystów. 
My mieliśmy jedynie drewniane tarcze, 
miecze z patyków, hełmy z tektury. Tyl-
ko Krzyżacy prezentowali się groźnie 
i prawdziwie: mieli z prześcieradeł płasz-
cze, na których nakleili czarne krzyże. Ale 
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Mieliśmy jedynie drewniane tarcze, miecze z patyków, hełmy z tektury. Tylko Krzyżacy prezentowali się groźnie 
i prawdziwie: mieli z prześcieradeł płaszcze, na których nakleili czarne krzyże
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cała bitwa przebiegła zgodnie z najnow-
szymi ustaleniami historyków, kierował 
zaś przebiegiem rekonstrukcji najlepszy 
znawca tamtych zmagań, autor mono-
grafii pt. „Wielka wojna z Zakonem Krzy-
żackim w latach 1409-1411” prof. Stefan 
M.Kuczyński.

Odbył się też wielki złaz. 55 wędru-
jących zespołów w ciągu 9 dni przemie-
rzyło po Warmii i Mazurach łącznie 1100 
km. Nie tylko wędrowały. W mijanych 
wsiach organizowały imprezy dla dzieci, 
ogniska i występy zespołów artystycz-
nych, pomagały w pracach polowych. Na 
zlecenie różnych instytucji olsztyńskich, 
instruktorzy przeprowadzili 82 wywiady 
wśród ludności autochtonicznej. Zespoły 
odnalazły i ujęły w sprawozdaniach 168 
gniazd białego bociana, 7 głazów narzu-
towych i 14 pomników przyrody, dla 98 
szkół wypełniły ankiety o ich stanie sani-
tarnym (...)

Nadszedł rok 1966. We wszystkich 
drużynach, szczepach i hufcach warmiń-
sko-mazurskich rozpoczęły się przygo-
towania do nadania Chorągwi imienia 
Grunwaldu. Między innymi drużyny opra-
cowywały albumy ludzi zasłużonych dla 
regionu, poznawały przeszłość swojej 
miejscowości i jej zabytki. Uczestnicząc 
w licznych wędrówkach, harcerki i harce-
rze spotykali się z ludźmi, którzy dźwiga-
li z ruin miasta, fabryki i wsie, budowali 
nowe zakłady i szkoły, zagospodarowy-
wali pola. Harcerze poznawali ludzi, któ-
rzy na tej ziemi trwali, którzy o jej pol-
skość walczyli.

W lipcu ponad 2 tysiące członków 
z najlepszych drużyn spotkało się na zlo-
cie zlokalizowanym w pobliżu Pól Grun-
waldu. Inni wyruszyli ze swoich miast 

i wsi pieszo. Jak każe harcerski obyczaj, 
nie tylko wędrowali. Dziewczęta i chłopcy 
pomagali rolnikom, spotykali się z cieka-
wymi ludźmi zasłużonymi dla regionu, 
organizowali ogniska dla dzieci, gro-
madzili materiały dotyczące przeszłości 
Warmii i Mazur i ich obecnego rozwoju.

15 lipca, w 556. rocznicę bitwy, ruszyli 
na pobojowisko. Wiele drużyn przyjecha-
ło z odległych miejscowości autobusami 
i ciężarówkami, niektóre na rowerach. 
O godz. 15 ponad 10 tysięcy harcerek 
i harcerzy zebrało się na Wzgórzu Zwy-
cięstwa wokół pomnika grunwaldzkiego. 
Byli przedstawiciele najwyższych władz 
państwowych i gospodarze wojewódz-
twa. W ich obecności odczytano uchwałę 
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsz-
tynie nadającej imię Grunwaldu War-
mińsko-Mazurskiej Chorągwi ZHP. „To 
miano-symbol – powiedział ówczesny 
naczelnik ZHP hm Wiktor Kinecki. – Przy-
pomnienie wielkiego zwycięstwa polskich 
chorągwi nad Krzyżakami. Wypisane na 
sztandarze chorągwi harcerskiej jest wy-
różnieniem zaszczytnym, wyrazem uzna-
nia społeczeństwa dla osiągnięć harcerzy 
i instruktorów Warmii i Mazur w pracy 
społecznej i wychowawczej”.

Grunwaldzka działalność harcerstwa 
Warmii i Mazur nie zakończyła się na 
tym zlocie. W ciągu następnych lat, dru-
żyny poprzez całoroczną pracę ubiegały 
się o tytuł Drużyny Grunwaldzkiej. Spo-
ro drużyn zdobywało go systematycznie 
przez wiele kolejnych lat. Od 1977 roku 
kontynuacją tej działalności była akcja 
„Godni imienia Grunwaldu” (...)

henryk leśniowski

skrócona nieco gawęda z książki

„mój grunwald”, olsztyn 2010
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Z Henrykiem po drodze
Dopiero w dniu śmierci Henryka uzmysłowiłem sobie, że znaliśmy się 43 lata. Ja miałem
w tym  momencie (1976 rok) pięcioletni etatowy staż w „Gazecie Olsztyńskiej”, On o dziewięć 
lat dłuższe doświadczenie życiowe i zawodowe, chociaż poza mediami. 

Gdy nasze drogi zawodowe się ze-
szły, szybko znaleźliśmy wspólny ję-
zyk. Łączyła nas dusza związkowców. 
Lubiliśmy wspierać i pomagać innym. 
Mieliśmy też wspólne zainteresowania. 
Chociaż Henryk – zawsze w rozmowie 
ze mną podkreślał, że na sporcie się nie 
zna, to naszą wspólną pasją była histo-
ria, z tym że moją na średnim poziomie, 
a Jego wyższym, dzięki studiom na UMK 
w Toruniu.

Obaj mieliśmy „bzika” na tle bitwy 
grunwaldzkiej, z tym że znów Henryk 
na poziomie akademickim i prac nauko-
wych. Ja na poziomie lektury szkolnej 
i udostępnionych mi przez Niego licz-
nych własnych publikacji oraz książek 
z Jego obszernej domowej biblioteki.

Nasza wieloletnia sympatia posze-
rzyła się w chwili, gdy zamieszkaliśmy na 
tym samym osiedlu. Od tego momentu 
nasze drogi krzyżowały się i po kilka razy 
dziennie. Spotykaliśmy się na osiedlo-
wym sklepiku podczas rannych zakupów, 
w drodze do miasta i  pracy. Spędzaliśmy 
całe godziny na jednej z przydomowych 
ławeczek (dopóki jeszcze były), dywa-
gując o historii i turystyce, a najczęściej 
o Grunwaldzie i Fromborku. Spotykając 
się w domu, byliśmy pierwszymi degusta-
torami licznych nalewek mojej żony Ireny. 
Chętnie zgłaszaliśmy swoje uwagi i słowa 
pochwały, by dostać następny „napar-
stek” z kolejnej flaszeczki.

Kiedyś gościł u mnie Czesław Budzik, 
mój przyjaciel z dalekiego Tarnowa. Roz-
mawialiśmy oczywiście o Grunwaldzie. 
Gość w Małopolski chciał koniecznie do-
ciec, skąd na jego terenie tyle grunwaldz-
kich pomników. W pewnym momencie 
Henryk zaczął opisywać szczegóły zwy-
cięstwa oręża polskiego. Uważający się 
za równie dobrego znawcę historii Cze-
sław zripostował: „Mój drogi, na polach 
w Grunwaldzie to zwyciężyli Litwini, a Po-
lacy im tylko dzielnie asystowali, a Jagieł-
ło miał przez całą bitwę portki pełne stra-
chu, na szczęście czuwał nad wszystkim 
książę Witold”.

Był to oczywisty żart, który wyraźnie 
nie podobał się Henrykowi. Złagodzenie 
sytuacji kosztowało mnie beczułkę (1/2 
litra) truskawkowej nalewki.

Z rodziną państwa Leśniowskich łączy-
ły nas i inne związki. Maria, żona Henry-
ka nazywana przez najbliższych Myszką, 
uważana była przez moją żonę za najlep-
szego w Olsztynie lekarza pediatrę. Przez 
ponad trzydzieści lat opiekowała się z du-
żym powodzeniem obojgiem moich dzie-
ci (Czarkiem i Anią). Była do ich i naszej 
dyspozycji – z dobrym skutkiem – o każ-
dej porze doby. Ja z Ireną podziwiamy 
nie tylko jej fachowość i pracowitość. Od 
wielu lat mogła korzystać z zasłużonej 
emerytury i wypoczywać w swym domku 
letniskowym nad Szelągiem w Starych Ja-
błonkach. Tymczasem bywali tam rzadko. 
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Myszka uważała, że czekają na nią dzieci, 
bo pediatrów w Olsztynie jak na... lekar-
stwo. Dopóki zdrowie pozwalało, łączyła 
pracę w szpitalu z koniecznymi całodobo-
wymi dyżurami oraz w pogotowiu. Dosko-
nale zdawała sobie sprawę, że jej pomocy 
potrzebują nie tylko młodzi pacjenci, ale 
córka z dorastającą wnuczką, a i Henryk 
coraz częściej wymagał wsparcia żony, 
a tym bardziej żony-lekarza.

Nasze stosunki koleżeńskie wzmoc-
niły także przeżycia w chwili zmian wła-
snościowych w prasie. O „Gazetę Olsztyń-
ską” ubiegało się kilka podmiotów, w tym 
jeden zarządzany przez partię kojarzoną 
z braćmi „co ukradli księżyc” Kaczyński-
mi. Do rywalizacji włączyli się też olsztyń-
scy dziennikarze, próbując przekształcić 
„GO” w medium niepodlegające pełno-
mocnikowi RSW, mecenasowi Józefowi 
Lubienieckiemu i Brunonowi Reichowi, 
nazywającemu się samowolnie jego asy-
stentem. Powstała nawet grupa założy-
cielska. Ja zostałem  sekretarzem, Henryk 
członkiem ścisłego kierownictwa. Po po-
wrocie naszej czteroosobowej delegacji 
z Warszawy, gdzie spotkaliśmy się z kie-
rownictwem Komisji Likwidacyjnej RSW, 
wszyscy otrzymali wypowiedzenia. W tym 
oczywiście i Leśniowski. Ja uniknąłem to-
pora, bo nowi „bossowie” RSW  niezbyt 
starannie przestudiowali Prawo pracy i nie 
uwzględnili lub nie wiedzieli, że mnie jako 
przewodniczącego związku zawodowego 
nie można zwolnić ot tak sobie. Śmiechu 
było co niemiara. Nowi decydenci pró-
bowali odzyskać pismo skierowane do 
mnie, a które ich po prostu ośmieszało, 
ja postanowiłem pozostawić je sobie na 
pamiątkę jako dowód nonszalancji oraz 
ignorancji... prawniczej.

Będąc niedaleko zawodowej mety, 
Henryk stracił nagle pracę w wyniku ewi-
dentnej decyzji politycznej. Kilka miesięcy 
chodził bez zajęcia i jakichkolwiek docho-
dów. Co prawda wspólnie ze Zbyszkiem 
Zemanowiczem, Markiem Książkiem 
i Jurkiem Pantakiem  wydawaliśmy „Głos. 
Pismo mieszkańców Warmii i Mazur”, ale 
o zyskach nie mogło być jeszcze mowy. 
Ja byłem w tym czasie członkiem zarządu 
OKS Stomil, pisującym do zakładowej ga-
zety fabryki opon i wiedziałem o szykują-
cym się wakacie w „Kormoranie”. Dzięki 
szefowi kadr Stomilu i kierownikowi sek-
cji piłki nożnej Bogusławowi Rudnickie-
mu, Heniu otrzymał etat w zakładach, 
pociągnął za sobą Czesławę Kojro-Chod-
kowską i kierował redakcją tego pisma 
przez dwanaście lat, a ja redagowałem 
tam kolumnę sportową. Później powró-
cił jeszcze na moment do „Olsztyńskiej”,  
bo chodziło o dopracowanie do wieku 
emerytalnego. Nawet sam płacił za siebie 
składkę ZUS.

janusZ porycki
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Prawo do pisania
Transformacja ustrojowa w Polsce przełożyła się w zasadniczy sposób na życie zawodowe
(jak również prywatne) Henryka Leśniowskiego. Podobnie jak kilka innych osób został 
zwolniony z „Gazety Olsztyńskiej”. 

Został zwolniony nie za niesłusz-
ny w tym momencie światopogląd czy 
członkostwo w PZPR, do której należała 
zdecydowana większość dziennikarzy 
partyjnej „GO”, ale za udział w grupie, 
która ubiegała się o przejęcie tytułu, 
a konkurencyjnej wobec tej, której osta-
tecznie komisja likwidacyjna RSW gazetę 
przekazała – o czym wcześniej wspomina 
Janusz Porycki. Henryk szukał wtedy swe-
go miejsca w nowej rzeczywistości i bro-
nił prawa do pisania. Dziś pewnie mógłby 
to prawo realizować np. w internecie, lecz 
wtedy sytuacja była mniej komfortowa. 
Opisuje to w liście do swego przyjaciela 
Kazimierza Kapli, olsztyńskiego pedago-
ga (później dyrektora V LO) i  harcmistrza, 
komendanta Chorągwi Warmińsko-Ma-
zurskiej w latach 1986-1989, który po 
zakończeniu kadencji w ZHP przebywał 
jakiś czas w USA. Oto cała treść listu prze-
kazanego nam przez adresata:

                    
Drogi Kaziku!
Choć od Twojego telefonu minęło 

ponad trzy miesiące, ciągle go wspomi-
nam. Był najprzyjemniejszą niespodzian-
ką tamtego dnia i wydarzeniem, które 
jeszcze bardzo długo będę pamiętał. 
Dziękuję Ci za ten podarunek. Wybacz, 
że dopiero teraz piszę, lecz chciałem 
podziękować Ci listem dobrym, opty-
mistycznym, serdecznym. Niestety, po 
tamtym dniu przyszedł zły czas. Broni-

łem swojego prawa do pisania i miejsca 
w redakcji. Ciągle w stresie, w nieustan-
nym napięciu. I nie obroniłem. Nie ma 
już „Dziennika Pojezierza”, „Naszej Wsi”, 
„Warmii i Mazur”. Potem przyszła kolej na 
„Gazetę”. Wśród pierwszej grupy zwol-
nionych znalazłem się i ja. Jestem bezro-
botnym. Przez długi czas nie mogłem się 
z tym pogodzić. Bo też nigdy, w najczar-
niejszych myślach nie przypuszczałem, 
że takie coś może być moim udziałem. 
A jednak dopadło mnie. Wtedy również 
uzmysłowiłem sobie, że przecież ja nic 
innego nie umiem robić. Tylko pisać. Że 
mam ponad 50 lat a starych drzew się nie 
przesadza, więc nawet nie zdążę się tego 
nowego nauczyć. Rozpacz!

Na szczęście mam to już poza sobą. 
Pomogła mi taka nowa Oficyna Wydaw-
nicza. Zleciła prowadzenie miesięczni-
ka „Horror”. Podjąłem się. Nadaję mu 
charakter wyrażony w sześciu słowach. 
A więc „H” wczoraj, dziś i jutro (co nas 
straszyło w przeszłości, nawet przed wie-
kami, co dziś straszy i co jutro będzie 
strachem). Wreszcie „H”, który straszy, ale 
też uczy i bawi. Do takiego miesięcznika 
znalazłem w całym kraju ponad dzie-
sięciu współpracowników. I właśnie do 
redagowania takiego pisma chciałem 
i Ciebie zaprosić. Pomóż mi! Mógłbyś 
zbierać i przysyłać mi wycinki prasowe 
z gazet polskich i obcych o sektach (np. 
satanistów, czcicieli zła itp.), o mordach 
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rytualnych, dziwnych i niewytłumaczalnych zjawiskach. 
O obecnie działających wróżbitach, przepowiadaczach 
przyszłości – wraz z fragmentami takich przepowiedni 
dla świata i ludzkości. Zainteresowany jestem osobowo-
ściami takich wróżbitów, przywódców sekt, szamanów, 
nawiedzonych.

Interesują mnie także wycinki z prasy polskiej i obcej 
(bo tłumaczy mam) zawierające opinie o Polsce, Pola-
kach i sprawach polskich. Raczej negatywne, gdyż po-
chwalnych mamy w tej chwili istny potop, jeszcze ich 
więcej niż w minionej, gierkowskiej dekadzie sukcesów. 
Jeżeli nie sprawi Ci to kłopotu i wydatków i jeśli ze-
chcesz zabawić się w redagowanie takiego miesięczni-
ka, to będę Ci wdzięczny. A może sam zechcesz pisać! 
Zamieszczałbym te korespondencje pod Twoim nazwi-
skiem lub pseudonimem. Chodzi tylko o to, żeby one 
były z dreszczykiem, niesamowite. No bo ludzie lubią się 
bać! Mogą to być zdarzenia aktualne lub z bliższej lub 
dalszej przeszłości, wizje katastroficzne przyszłości, co 
czeka ludzkość i Ziemię, nas wszystkich.

A czy w Stanach istnieją tego typu pisma? Myślę, że 
tak! Gdyby nie były drogie i mógłbyś przysłać mi takie 
na wzór. Chcę zobaczyć, jak się je robi. No, po prostu 
wolę się uczyć na cudzych sukcesach niż własnych błę-
dach.

Ostatnio dowiedziałem się, że w Stanach obchodzo-
ne było Święto Duchów. Na czym ono polega, jak prze-
biega, kto je organizuje i od jak dawna?

Kaziku! Czy nie odmówisz mi pomocy? Czy spróbu-
jesz wziąć udział w tej mojej próbie ratowania prawa do 
pisania? Proszę Cię o to bardzo. Byłaby to pomoc nie-
zwykła, wręcz nieoceniona.

Napisz! Odpowiem natychmiast.
Ściskam Cię serdecznie, życzę wytrwałości i co tu 

dużo mówić – podziwiam Cię za odwagę. Myślę, że 
mnie nie byłoby na to stać.

Do następnego, listowego spotkania. Pomóż Kaziku!
Henryk

(podpis odręczny z P.S. Pozdrowienia od mojej 
rodziny, Olsztyn, 2.11.1990)

wybacz,
że dopiero teraz 
piszę, lecz chciałem 
podziękować ci 
listem dobrym, 
optymistycznym, 
serdecznym.
niestety,
po tamtym dniu 
przyszedł zły czas. 
broniłem swojego 
prawa do pisania 
i miejsca w redakcji. 
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W poszukiwaniu
zagubionych pomników
Zbliżał się rok 2010 i rocznica 600-lecia bitwy. Wiedziałem, że Henryk przygotowuje kolejne 
wydanie książki, poświęcone tym razem związanym z nią pomnikom. 

Brakowało mu ilustracji. A te były 
w zdecydowanej większości na południu 
kraju. Gdy jeszcze prowadził samochód, 
sam uzupełniał swoje zbiory. Ale później 
były z tym problemy. Ja od lat w pierw-
szym tygodniu lipca wyjeżdżałem na 
urlop w Beskidy. I tym razem przed rocz-
nicą bitwy kończyłem pakowanie bagażu, 
gdy niezauważenie podszedł do mnie 
Leśniowski.

– A kolega to gdzie się wybiera? – 
usłyszałem za plecami głos Henryka.

– W góry, w góry, miły bracie – odpo-
wiedziałem.

Kiedy poznał miejsce i cel podróży, 
ujawnił swoje potrzeby. Było jednak zbyt 
późno, by poznać szczegóły i zapewnić 
wykonanie zadania.

Plany związane z poszukiwaniem po-
mników przełożyliśmy na następny rok. 
Tym razem zostałem wcześniej dokształ-
cony. Dowiedziałem się, że przez stule-
cia każdy 15 lipca był dniem wolnym od 
pracy. W kościołach odprawiano uroczy-
ste msze, szły barwne procesje, w których 
uczestniczyło wielu dostojników z królem 
na czele. Tak było aż do rozbiorów, bo 
zaborcy zabronili świętowania tej rocz-
nicy. Dopiero w 1810 roku, na terenie 
Księstwa Warszawskiego, zorganizowali 
obchody 400-lecia wiktorii. Potem nastą-
piła cisza.

Pod koniec dziewiętnastego wieku, 
przede wszystkim w Galicji, rozgorzała 
dyskusja nad sensem upamiętniania rocz-
nic powstań narodowych zakończonych 
klęskami. Coraz częściej wspominano 
Grunwald. 15 lipca 1902 roku w miastach 
Małopolski (i nie tylko) znów biły dzwony. 
Każdego następnego roku tych uroczy-
stości organizowano coraz więcej. W 500. 
rocznicę bitwy Ignacy Paderewski ufun-
dował w Krakowie pomnik, który wyszedł 
spod dłuta Antoniego Wiwulskiego. Pra-
ce dobiegły końca tuż przed wielką pa-
triotyczną demonstracją  zorganizowaną 
na krakowskich błoniach. Była to impre-
za gigantyczna. W gronie setek telegra-
mów opublikowanych później w księdze 
okolicznościowej „Wieniec Grunwaldzki 
z 1910 roku” jest i taki: „Pozdrowienia 
Sokołom, hołd i cześć zwycięzcy. Rodacy 
z Lubawy zebrani na polach Grunwaldu”. 
Telegram przesłał też Andrzej Samulow-
ski z Gietrzwałdu: „Rocznica pięć wieko-
wa Grunwaldu. Niech żyje naród Polski 
– Warmiak”. Tak się podpisał, bo pod za-
borem pruskim inaczej nie mógł.

Najważniejsze obchody przypominały 
Polskę światu. Jeden z korespondentów 
francuskich napisał: „Jeżeli Polska prze-
stała być wielkim  państwem, to Polacy 
pozostali wielkim narodem”.

janusZ porycki
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Ruszamy do Galicji
Uroczystości podobne do krakowskich, chociaż w mniejszej skali, odbyły się niemal we 
wszystkich miastach i większości wsi Galicji, a więc w miarę liberalnym zaborze austriackim. 
Aby mogli w nich uczestniczyć wszyscy mieszkańcy, uroczystości trwały od maja do 
października 1910 roku w każdą sobotę i niedzielę.

W setkach miejscowości kończono 
je odsłonięciem trwałej pamiątki. Były 
to pomniki różnego kształtu i wielkości, 
krzyże, tablice okolicznościowe, kopce 
usypane rękami ludzi. Nie była to pomni-
komania. Monumenty powstały z potrze-
by serca i stanu kas utworzonych ze zbió-
rek mieszkańców.

Ot, i to z grubsza cała tajemnica. Do-
dać też wypada, że w latach 1902 – 1914 
powstało blisko dwieście osiemdziesiąt 
znaczniejszych publikacji oraz trudna do 
zliczenia liczba broszur. Poza wspomnia-
nymi uroczystościami i wydawnictwami, 
przeprowadzano odczyty, które spowo-
dowały, że Polacy ocknęli się z porozbio-
rowego letargu.

Podczas naszych spotkań Henryk 
opowiadał, że czytając po stu latach spra-
wozdania z galicyjskich uroczystości, za-
skoczony był ich ilością, różnorodnością 
i pomysłowością. Zaskakiwało, że orga-
nizowali je ludzie wywodzący się z naj-
uboższej części społeczności dawnego 
Królestwa Polskiego.

Pamiątek, o których wspomniałem, 
nikt dokładnie nie zliczył. Henryk wspo-
minał, że było ich z pewnością ponad set-
kę. Sam dotarł do osiemdziesięciu i spisał 
ich dzieje. Z pomocą przyszły mu lokalne 
muzea, ośrodki kultury, historycy-regio-
naliści, szkoły oraz harcerze, najliczniej ze 
Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich ZHP. 

Tylko ja powiększyłem archiwum foto-
graficzne Henryka o blisko sześćdziesiąt 
pomników. Tylko jednego roku po Be-
skidach przejechałem ponad 1200 km, 
a więc więcej niż z Olsztyna do swojej 
wakacyjnej bazy (a był to ośrodek szko-
leniowo-wczasowy Ochotniczych Hufców 
Pracy w Gródku nad Dunajcem) i z po-
wrotem.  

Pierwsze dużego rodzaju zaskoczenie 
związane było z Gręboszowem. Wśród 
pliku dokumentów przekazanych Hen-
rykowi znalazła się kserokopia rozdziału 
książki pt. „Major Henryk Sucharski”. Po 
otwarciu przesyłki Leśniowski uznał to 
w pierwszej chwili jako pomyłkę. Tymcza-
sem okazało się, że powstały tam pomnik 
stanął w pobliżu pól Stanisława Suchar-
skiego. Jego 12-letni wówczas syn Hen-
ryk, późniejszy major i dowódca obrony 
Westerplatte, brał udział w sypaniu kop-
ca, na którym następnie stanął pomnik.

Po tych kilku dydaktycznych spo-
tkaniach opracowaliśmy itinerer trasy. 
W pierwszym znalazło się piętnaście 
miejscowości. Od razu założyłem, że 
podczas tego wyjazdu nie zaliczę wszyst-
kich, chociażby ze względu na duże od-
ległości. Po dniu relaksu zaatakowałem 
pierwszą miejscowość. Chodziło o Świ-
niarsko w gminie Chełmiec, najbliżej po-
łożoną koło Nowego Sącza. Tym razem 
za pilota posłużyła mi żona Irena, która 
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szczególnie uważnie obserwowała trasę 
w momencie przejazdu przez Świniarsko 
i najbliższą okolicę. Niestety, bez rezul-
tatu; nigdzie pomnika nie dostrzegliśmy, 
a pytani po drodze mieszkańcy nic o ta-
kim nie słyszeli.

Podczas kolejnego wypadu do na-
szej ekipy dołączył w roli pilota Zbyszek 
Włodyga,  rodowity sądeczanin, inny 
mój przyjaciel z tamtych stron. Zawodo-
wy kierowca podróżujący ciągle po całej 
Polsce, przejeżdżający przez Świniarsko 
tysiące razy. Mimo mocnego wsparcia 
znów nie osiągnęliśmy sukcesu. Pomy-
ślałem nawet, że Henryk pomylił nazwę 
miejscowości lub że to może i Świniarsko, 
ale położone w innym rejonie Małopolski. 
A takich przypadków mieliśmy później kil-
ka. Dopiero trzecie podejście zakończyło 
się powodzeniem. Okazało się, że obok 
poszukiwanego pomnika przejeżdżali-
śmy – w pewnej odległości – kilkanaście 
razy. Potraktowaliśmy go jednak jako na-
grobek. Stał na łące kilkanaście metrów 
za jej ogrodzeniem. Po pokonaniu dziury 
w płocie dotarliśmy na miejsce. Dojrze-
liśmy kamienny krzyż z metalową figurą 
Chrystusa, obelisk z ociosanego kamienia, 
a na nim tablicę z napisem: „Ku wieko-
pomnej pamięci obchodu pięćsetletniej 
rocznicy bitwy pod Grunwaldem – Kółko 
Rolnicze w Świniarsku 1410-1910”.

krZyż prZy grunwaldZkiej

Początek został więc zrobiony. Uzmy-
słowił nam, że zadanie wytyczone mi 
przez Henryka Leśniowskiego nie będzie 
łatwe do wykonania. Bodaj najwięcej kło-
potów dostarczyło nam poszukiwanie 
pomnika w Limanowej. Tym razem nasza 
ekipa liczyła sześć osób. Dołączyły do nas 

małżeństwa Budzików i Włodygów. Po-
szukiwania rozpoczęliśmy od studiowania 
mapy turystycznej miasta prezentowanej 
na centralnym placu grodu. Niestety, nie 
było nawet śladu pomnika. Nic o nim 
nie słyszeli napotkani przechodnie. Inna 
sprawa, że byli to w większości turyści. 
Po wielu próbach poprosiliśmy o pomoc 
taksówkarzy. Na pobliskim parkingu sta-
ło kilkanaście samochodów. Żaden z py-
tanych przez nas kierowców nie potrafił 
jednak wskazać drogi do pomnika, co nas 
mocno zdziwiło. Ktoś wreszcie skierował 
nas do mieszkającego pod miastem na-
uczyciela historii z „ogólniaka”, który miał 
znać w powiecie każde ciekawe miejsce. 
Mieliśmy jednak pecha, bowiem pan pro-
fesor wyjechał z młodzieżą harcerską na 
obóz. Po kilku godzinach mieliśmy już za-
miar opuścić pięknie położoną – a znaną 
mi z dzieciństwa –  Limanową. I wówczas 
przed nami zatrzymała się czarna škoda 
z kogutem na dachu. „Skojarzyłem sobie, 
że skoro mamy ulicę Grunwaldzką, radzę 
tam szukać. To niedaleko, ale wysoko” – 
powiedział taksówkarz.

Ulica o dużym nachyleniu zmusiła 
nas do znacznego wysiłku. Co kilkadzie-
siąt metrów o cel marszu pytaliśmy doj-
rzanych w przydomowych ogródkach 
mieszkańców. Wszyscy wzruszali ze zdzi-
wieniem ramionami i rozkładali ręce, 
bądź dopytywali sąsiadów. Coraz bar-
dziej zmęczeni i zawiedzeni pokonywa-
liśmy kolejne metry Grunwaldzkiej. Tylko 
Irena pomaszerowała dziarskim krokiem 
wyżej. Zatrzymaliśmy kolejną mieszkankę 
Limanowej, ta tłumaczyła nam, że tę uli-
cę pokonuje od trzydziestu lat kilka razy 
dziennie i zna każdy kamień, każdą dziurę 
w chodniku i nigdy na taki pomnik się nie 
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natknęła. W tym momencie usłyszeliśmy głos z oddali: 
„Jest!”. Ruszyliśmy niemal biegiem. Kilkadziesiąt metrów 
dalej i wyżej, na drugiej stronie jezdni i skraju urwiska 
stał drewniany krzyż, otoczony sześcioma dorodny-
mi klonami. Z gęstej trawy wyłaniał się postument. Po 
jej odgarnięciu dostrzegliśmy napis: „Grunwald 1410-
1910”. Nagle pojawiła się dopytana przez nas wcześniej 
kobieta. „No, tego się nie spodziewałam, nie kojarzy-
łam tego znanego mi krzyża z bitwą pod Grunwaldem 
– usłyszeliśmy. – A skąd państwo są, dlaczego to was 
interesuje?” Gdy usłyszała odpowiedź, była wyraźnie za-
skoczona.

skała Zwana piekłem

Po dwóch dniach zdecydowaliśmy ruszyć na wschód 
regionu. Niedawne powodzie utrudniały podróż. Często 
musieliśmy znacznie nadrabiać dystans. Ale zdarzała się 
i jazda skrótami. Mniej wygodna i bezpieczna, ale za to 
atrakcyjna, przełęczami i graniami, w większości dukta-
mi. Na szczęście moja zastava to wszystko wytrzymała 
i bez uszczerbku dotarła na miejsce. Tak było w przy-
padku jazdy do Cieżkowic, Z wcześniejszej lektury o tej 
miejscowości wiedziałem, że w Grunwaldzie walczyli jej 
mieszkańcy. Byli w 46. chorągwi herbu Gryf. Dowodził 
nią Zygmunt ze znanej mi Bobowej. Ze wskazaniem 
miejsca związanego z Grunwaldem nie mieliśmy kłopo-
tu, gorzej było z dotarciem. Powód? Pozrywane mostki 
na niewielkiej zwykle rzece Białej, która odgradzała nas 
od rezerwatu przyrody Skamieniałe Miasto, położonego 
po drugiej stronie rzeki na Pogórzu Ciężkowickim, kilka-
set metrów za centrum. Interesujący nas obiekt znajduje 
się tuż przy szosie prowadzącej z Krynicy do Tarnowa. 
Okolicznościową tablicę wmurowano w jedną ze skał. 
Wiatr, deszcz, słońce, mróz nadał im różny kształt. Jest 
więc Ratusz, Kościół, Warownia i Piekło. I właśnie na 
niej zainstalowano tablicę ufundowana przez Ignacego 
Paderewskiego z treścią: „1410 Bohaterom Grunwaldu 
w 500-letnią rocznicę zwycięstwa – Ciężkowice 1910”. 
Piekło to najwyższa, licząca 22 metry skała przypomi-
nająca kształtem basztę. Po uroczystościach zmieniono 
jej nazwę i obecnie zwie się Grunwald. W 2006 roku ją 

piekło
to najwyższa,
licząca 22 metry 
skała przypominająca 
kształtem basztę. 
po uroczystościach 
zmieniono jej nazwę 
i obecnie
zwie się grunwald. 
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oświetlono, a teraz skała i znajdujące się 
u podnóża wejście mają bardzo efektow-
ny wygląd. Legenda mówi, że raz w roku 
otwiera się w tej skale szczelina, przez 
którą widać leżące na jej dnie skarby. Kie-
dy jednak ktoś wejdzie do wnętrza groty, 
ta zamyka się odcinając drogę odwrotu. 
Mieszkańcy uważają, że poszukiwaczy 
skarbów było wielu.

Na tym naszą wyprawę w tym roku 
i rejonie zakończyliśmy. W drodze po-
wrotnej do Olsztyna odnaleźliśmy jeszcze 
pomniki w Łęgu koło Tarnowa i Czarko-
wach koło Nowego Korczyna. Wsi bę-
dącej przed wiekami własnością rodów 
Czartoryskich, Radziwiłłów, Moskorzew-
skich herbu Pilawa i Pusłowskich herbu 
Szeliga.

Lęg Tarnowski (dawniej Łęg Klikowski) 
leży w odległości zaledwie 9 km na pół-
noc od centrum Tarnowa i 5 km na połu-
dnie od Żabna w dolinie łęk zalewowych 
Dunajca. W 1910 roku powstał tam obe-
lisk w postaci prostopadłego bloku beto-
nowego z wykutym napisem „Grunwald 
1410 – 1910”. Podczas przebudowy drogi 
w 1952 roku został zasypany i zaasfal-
towany. Trzydzieści trzy lata później Jan 
Panek – dawny uczeń miejscowej szkoły, 
uczestnik wydarzeń w 1910 roku, który 
deklamował patriotyczne wiersze, posta-
nowił odnaleźć grunwaldzką pamiątkę. 
Przy pomocy grupy kolegów z miejsco-
wego koła ZSL odnalazł dawny pomnik. 
Wraz z władzami gminy podjęli działania 
zmierzające do jego restauracji. W krót-
kim czasie udało się ustawić obelisk przed 
dawnym pałacem Zborowskich i wzbo-
gacić o dwa kamienne miecze. Wmuro-
wano też nową tablicę z napisem o treści: 
„Kamień grunwaldzki ufundowany przez 

społeczeństwo okolicznych wsi w 500 
rocznicę zwycięstwa pod Grunwaldem, 
przeniesiony i odnowiony 15.IX.1985 
w 90-rocznicę politycznego ruchu ludo-
wego z inicjatywy Zjednoczonego Stron-
nictwa Ludowego z Łęgu Tarnowskiego. 
Ponownego odsłonięcia dokonano 15 
lipca 1985 roku”.

W miejscowości Czarkowy w powie-
cie Busko Zdrój zastaliśmy mocno zanie-
dbany, zarośnięty krzewami, pozbawiony 
wielu kamiennych elementów  kopiec 
o wysokości 12 metrów, średnicy podsta-
wy 30 metrów. Na jego szczycie znajduje 
się głaz z wykutym napisem: „Grunwald 
1410-1910”. Dawniej był otoczony ka-
miennym kręgiem. U podnóża dwa głazy, 
od których prowadzi na szczyt serpen-
tynowa ścieżka – pisał w swej książce: 
„Kopce w krajobrazie kulturowym Polski” 
Grzegorz Gill.

praojcom na chwałę

Przygotowania do następnej eska-
pady w południowe rejony Polski były 
jeszcze staranniejsze. W naszym wykazie 
znalazło się kilkadziesiąt miejscowości, 
a zaczęliśmy od Wierzchosławic. Byliśmy 
przekonani, iż w tym przypadku pój-
dzie nam bardzo łatwo. W tej bogatej 
w ogromne tradycje historyczne gminnej 
wsi jest wiele instytucji, które powinny 
wskazać nam drogę, ale najważniejsze 
to: Urząd Gminy, Centrum Kultury Wsi 
Polskiej – mieszczące się w gmachu daw-
nego Uniwersytetu Ludowego, bibliote-
ka, Muzeum Wincentego Witosa i dwie 
szkoły: podstawowa i gimnazjum. Do 
rodzinnej wsi byłego premiera przyjecha-
liśmy od strony Mościc, bo wstąpiliśmy 
po drodze po wspomnianego już przyja-
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ciela Czesława Budzika. Obiecał nas wes-
przeć w poszukiwaniach, jako że od 50 lat 
mieszkał w Tarnowie, stolicy ówczesne-
go województwa sąsiadującego z gminą 
Wierzchosławice. Po wstępnych oględzi-
nach miejscowości i odnalezieniu kilku-
nastu kapliczek, pomników i tablic oko-
licznościowych, nie natrafiliśmy na żaden 
ślad pamiątki grunwaldzkiej. Ruszyłem 
więc do siedziby gminy. W sekretariacie 
spotkałem mężczyznę drobnej postury, 
którym okazał się wójt we własnej oso-
bie. Krótko wyjaśniłem cel wizyty, on kiw-
nął znacząco głową i chwycił za telefon 
wzywając do siebie pana Darka, czyli sze-
fa gminnej kultury. Obaj nie kojarzyli so-
bie pomnika związanego z Grunwaldem. 
Wójt stwierdził nawet, że bardzo mu 
takiej pamiątki brakuje, tym bardziej że 
zbliża się rocznica 600-lecia bitwy. Opu-
ściłem biuro w minorowym nastroju. Na 
parkingu czekali na mnie Irena i Czesław. 
Z daleka widziałem, iż są uradowani. Po 
chwili dowiedziałem się, że znów najbar-
dziej spostrzegawcza okazała się Irena. 
Odnalazła pomnik w niedalekim sąsiedz-
twie urzędu, tuż przy wejściu do prawej 
nawy kościoła. Była to okazała figura Mat-
ki Bożej Pocieszenia – patronki kościoła. 
Stała na dwuczęściowym cokole. Ten przy 
stopach imitował królewską koronę, her-
by Polski i Litwy (Orła i Pogoń), pod nimi 
zwykle przykryte świeżymi kwiatami dwa 
skrzyżowane miecze. Na dolnym głazie 
znajdowała się tablica z napisem: „1410 
– 1910 w 500-letnią rocznicę zwycięstwa 
pod Grunwaldem parafianie pomnikiem 
tym uświetniają”.

Po obejrzeniu „odkrycia” odwróciłem 
się na pięcie i szybkim krokiem pomasze-
rowałem z powrotem do gminy. Wójta 

z panem Darkiem zastałem na holu. Byli 
najwyraźniej zaskoczeni moim powro-
tem. Gdy opowiedziałem im na co tra-
filiśmy wyraźnie się ucieszyli. Burmistrz 
powiedział nawet: „Będę musiał wystąpić 
z wnioskiem  do Rady Gminy o nadanie 
tej pani tytułu „Honorowego Obywatela 
Gminy”. Tej pani, czyli mojej żonie...

Po kilku dniach wróciliśmy w rejon 
Limanowej. Ruszyliśmy w kierunku Szczy-
rzyca w nadziei odnalezienia nie tylko 
grunwaldzkiego pomnika, ale domu ro-
dowego rodziny Gębików oraz grobu 
spoczywającego na tamtejszym cmenta-
rzu doktora Władysława Gębika. Osoby 
wielce zasłużonej dla polskiego szkolnic-
twa w Prusach Wschodnich, a po wojnie 
– dla  Warmii i Mazur. Ojca znanego olsz-
tyńskiego lekarza i motocyklisty sporto-
wego Andrzeja. Po drodze zahaczyliśmy 

Pamiątka grunwaldzka w Wierzchosławicach...
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o Mszanę Dolną i Skrzydlną. Na odwie-
dzenia Mszany zależało mi szczególnie, 
bo z tą miejscowością związane są pewne 
moje tradycje rodzinne (według opowia-
dań ojca tam właśnie osiadł po zakończe-
niu działań wojennych 1939 roku). Aby 
odczytać napis na krzyżu stojącym na 
szczycie okolicznej góry, musieliśmy się 
sporo natrudzić. Do wysoko położonego 
szpitala w Mszanej dotarliśmy samocho-
dem, ale dalsze kilkaset metrów musieli-
śmy już przebyć piechotą. Spod krzyża był 
wspaniały widok na rozłożone w kotlinie 
miasto. Na głazie, będącym jego podsta-
wą, znajduje się napis: „W 580-rocznicę 
Bitwy Pod Grunwaldem Społeczeństwo 
Mszany Dolnej”. Podobnie w Skrzydlnej. 
Tu również krzyż postawiono na wzgórzu, 
a pod nim jest napis: „1410 – 1910 Praoj-
com na chwałę, braciom na otuchę”.

Wreszcie nadszedł moment wyjaz-
du do Ryglic. Planowałem go znacznie 
wcześniej, ale zawsze stanęło coś na prze-
szkodzie, najczęściej z powodu warunków 
atmosferycznych i kapryśnej Szwedki. 
Niewielkiej rzeczki, która po połączeniu 
z Rygliczanką i Żelasówką potrafi zamienić 
się w sporą rzekę i zniszczyć wszystko co 
napotka po drodze. Najgorzej, że odcina 
szlaki komunikacyjne. Przez 30 kilometrów, 
jakie dzielą Ryglice od Tarnowa, zastana-
wiałem się czy potrafię zlokalizować wy-
mieniony w spisie Henryka pomnik. Byłem 
pełen obaw, bo pochodzący z tego miasta 
Czesław Budzik o pomniku nawet nie sły-
szał. Problem z ustaleniem jego lokalizacji 
miał też mieszkający nadal w Ryglicach 
brat Czesława – Jacek.  Spacer po mieście 
długo nie przynosił efektu. Kilka napotka-
nych osób wskazywało  na różne miejsca. 
W końcu postanowiliśmy sprawdzić posąg 
strażaka stojący w centrum miasteczka. Po 
wdrapaniu się na nasyp ujrzeliśmy na dole 
pomnika napis: „1410-1910 Bohaterom 
z pod Grunwaldu”, z takim właśnie drob-
nym błędem. Pomnik strażaka powstał już 
w 1860 roku, ale tablica pół wieku później. 
Pewnie dlatego miejscowi nie kojarzyli go 
sobie z Grunwaldem.                                                     

***
Moja przygoda z grunwaldzkimi po-

mnikami trwała pięć czy sześć lat. Dzięki 
temu rozszerzyłem wiadomości o tym 
wydarzeniu zwiedziłem kawał południo-
wych rejonów naszego kraju. Przeko-
nałem się jak piękne są nasze miasta, 
miasteczka i wsie. Zdaję sobie sprawę, 
że gdyby nie Henryk nigdy nie trafiłbym 
tam, gdzie trafiłem.

Henryku, dzięki Ci za to.
janusZ porycki

...i w Ryglicach koło Tarnowa
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Do końca wierzył
w harcerskie idee
Z druhem Henrykiem Leśniowskim harcerska przygoda złączyła ich wiele lat temu, w czasach, 
gdy byli młodzi, pełni zapału i wiary w ideały. Dziś, z bagażem doświadczeń, nadal kroczą przez 
życie wyznając proste zasady, z których „polegać jak na Zawiszy” należy do najważniejszych. 
Poczytajmy, jak harcmistrza Henryka wspominają koleżanki i koledzy z Chorągwi Warmińsko-
Mazurskiej, która w 1966 roku przyjęła miano Grunwaldzkiej.

maria gotcZenia

– Pierwszy raz spotkałam Henryka 
w Cieplicach Śląskich, dokąd jako mło-
dą nauczycielkę wiejską skierowano 
mnie do Centralnej Szkoły Instruktorów 
Zuchowych ZHP. Zjeżdżali się tam har-
cerze z całej Polski na trzy tygodnie, bo 
tyle trwał kurs instruktorów, który przy-
gotowywał kadrę do pracy metodycznej 
w drużynach. Henryk w tej szkole był 
wtedy oboźnym, czyli zastępcą komen-
danta do spraw organizacyjnych. Miał 
więc na głowie całą logistykę i pokazał, 
że doskonale potrafi sobie z tym radzić. 
On pracował tam na etacie, już po służ-
bie w Wojskach Ochrony Pogranicza, co 
pewnie tylko ułatwiało mu zadanie. I tam, 
w Cieplicach, został doceniony przez 
Główną Kwaterę ZHP, która skierowa-
ła go na zastępcę komendanta Operacji 
1001 Frombork. Tam mnie nie było, a po-
nownie spotkałam Henryka, gdy praco-
wałam już w Komendzie Hufca w Iławie, 
skąd po pięciu latach, w 1974 roku prze-
szłam do Chorągwi Warmińsko-Mazur-
skiej. Henryk przyjmował mnie do pracy 
na stanowisku kierownika wydziału star-
szoharcerskiego.

Jakim był szefem? Nasuwa mi się 
jedno określenie: akuratnym. Wszystko 
miał poukładane, zorganizowane, jasno 
i klarownie wyznaczał zadania. Pierwszy 
rozkaz, jaki od niego dostałam, dotyczył 
wyjazdu na Zlot Grunwaldzki, bo – jak 
wiadomo – Henryk był pasjonatem Grun-
waldu, potrafił o nim opowiadać godzi-
nami i czynił to wspaniale! Oprowadzał 
nas po miejscu bitwy, pokazując gdzie 
co się działo, jakby sam był uczestnikiem 
tej batalii. Już po zakończeniu kaden-
cji komendanta Chorągwi, nadal działał 
w Komitecie Grunwaldzkim, który miał 
siedzibę w budynku organizacji młodzie-
żowych przy ul. Zwycięstwa 32. Prywatnie 
zaprzyjaźniłam się z nim i jego żoną Ma-
rią, zwaną Myszką, a podczas domowych 
spotkań rozmawialiśmy na różne tematy, 
lecz w końcu i tak dyskusja schodziła na 
wątek harcerski.

halina płocha

– Nasza znajomość zaczęła się w 1962 
roku w Cieplicach, gdzie byłam trzy razy 
i już się z Henrykiem rozpoznawaliśmy. 
Byłam też na zlocie w Grunwaldzie, gdzie 
15 lipca 1966 nasza Chorągiew przyjmo-
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wała imię Grunwaldzkiej. Dla mnie było 
to szczególne przeżycie, bo wraz z innymi 
w 1959 roku sypałam tam Kopiec Jagieł-
ły na wzgórzu, skąd król dowodził swoją 
armią. Kopiec sypali uczestnicy Zlotu In-
struktorów Zuchowych, wśród których był 
też Henryk, o czym pisze w swojej książ-
ce „Mój Grunwald”. Przy czym to nie on 
wymyślił nazwę Chorągwi Grunwaldzkiej, 
lecz Kazik Marcyniuk (był jej komendatem 
w latach 60. – przyp. red.), który jednak 
przekazał Henrykowi wszelkie uprawnie-
nia z tym związane i obaj do końca żyli 
w przyjaźni. Z Grunwaldem utrwalił się 
taki zwyczaj, że zawsze w rocznicę bitwy, 
w gronie najbliższych druhów, wśród któ-
rych był oczywiście Heniek, jeździliśmy 
składać kwiaty pod pomnikiem grun-
waldzkim. Jeździł z nami nawet abp Ed-
mund Piszcz, który wywodził się z drużyny 
Aleksandra Kamińskiego, jednego z przy-
wódców Szarych Szeregów i odtwórców 
ZHP w okresie „odwilży” 1956 roku.

O Henryku mówiono „wieczny zastęp-
ca”, bo był zastępcą komendanta w Cie-
plicach, potem we Fromborku... Ale to na 
nim spoczywała największa odpowiedzial-
ność jako zastępcy do spraw organizacyj-
nych. Na jego barki spadał główny ciężar 
roboty, co wymagało od niego koordyna-
cji zadań, z czym sobie znakomicie radził. 
Frombork był dla niego kolejną szkołą ży-
cia, poznał tam wielu harcerzy z naszego 
regionu, bo przecież pochodził z Żywca, 
a działalność zuchową zaczynał w Prze-
worsku na Podkarpaciu. We Fromborku 
poznał zresztą swoją żonę Myszkę.

W Komendzie Chorągwi pełniłam 
różne funkcje, byłam kierownikiem wy-
działów kultury, zuchowego i organiza-
cyjnego, a potem komisji historycznej, 

więc z Heńkiem miałam częsty kontakt. 
Prywatnie był najlepszym kolegą, jeżeli 
trzeba było komuś pomóc, on był pierw-
szy, ale i sam nie krępował się o tym po-
wiedzieć, jeśli był w potrzebie. Ale dla 
mnie i moich kolegów był prawdziwym 
guru. Dlatego zajęłam się organizacją 
jego pogrzebu, który przybrał wymiar ty-
powo harcerski, co było w naszym regio-
nie zupełną nowością.

helena rusiecka

– Z Henrykiem spotkaliśmy się pod-
czas Operacji 1001 Frombork, gdy pra-
cując w Hufcu Braniewo na bieżąco 
spotykałam się z zastępcą komendanta. 
A na pewno byłam bardzo zaangażowa-
na w organizację rajdu na koniec opera-
cji. Nawet przyczyniłam się do zawarcia 
znajomości między nim a Myszką, z którą 
wkrótce się ożenił. Kiedyś przyjechała do 
mnie kadra z Fromborka z prośbą, abym 
znalazła jakiegoś lekarza dla uczestników 
operacji. A że Maria Iwulska już wcześniej 
pracowała na obozach harcerskich, więc 
ją chętnie zarekomendowałam. I tak zo-
stała lekarką zgrupowania we Fromborku. 
Nic dziwnego, że wpadła w oko Henryko-
wi, a i on nie był jej obojętny jako życzli-
wy, sympatyczny i odpowiedzialny młody 
człowiek, na dodatek przystojny.

Jako komendat Chorągwi bardzo 
mnie namawiał, żebym w niej została 
na etacie. Odmówiłam, bo uważałam, że 
dotychczasowe doświadczenie w har-
cerstwie mi wystarczy i powinnam wkro-
czyć na nową ścieżkę zawodową. Wtedy 
przeszłam do Kuratorium Oświaty i Wy-
chowania, zaś Henryk wziął na swego za-
stępcę mojego męża (Józefa Rusieckiego, 
później założyciela i pierwszego rektora 
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Olsztyńskiej Szkoły Wyższej – przyp. red.). 
Co prawda niezbyt często spotykaliśmy 
się na gruncie prywatnym, ale zawsze 
z radością, choćby w Braniewie przy oka-
zji zjazdu harcerskiego.

wojciech FranusZ

– Z Heńkiem Leśniowskim spotkaliśmy 
się we Fromborku; on był bardzo poważ-
nym wiceszefem tej operacji, a ja takim 
skromnym harcerzykiem, co wynikało tak-
że z różnicy wieku. Potem on był komen-
dantem Chorągwi, a ja zostałem kierow-
nikiem wydziału harcerskiego. No, zacny 
człowiek, o dużej wiedzy, mądrości obywa-
telskiej, doświadczeniu, sprawny organiza-
tor, można powiedzieć, że taki ówczesny 
menedżer, a na dodatek ostoja spokoju. 
On dla mnie zawsze był guru, a potem, jak 
z kolei ja zostałem komendantem Chorą-
gwi (1991 – przyp. red.), a Heniek był prze-
wodniczącym komisji historycznej, przy-
chodził do mnie z różnymi problemami; 
a to potrzebne mu były pieniądze na jakiś 
projekt, a to książkę chciał wydać... Nie mu-
szę dodawać, że cały czas żył ideą Grun-
waldu i był dumny z tego, że nasza Chorą-
giew nosiła miano Grunwaldzkiej. Dlatego 
teraz, mimo że harcerzy mamy w regionie 
mniej niż kiedyś, tak ważne jest kultywo-
wanie tej idei, która znakomicie podtrzy-
muje pamięć o druhu Henryku.

andrZej marcinkiewicZ

– Z Henrykiem zaczęliśmy współpracę 
w 1974 roku, gdy on był już komendan-
tem Chorągwi. Ja wraz z Basią Bogdańską 
wiele lat pracowaliśmy w komisji rewi-
zyjnej  i w sezonie letnim mieliśmy obo-
wiązek zwizytować wszystkie obozy har-
cerskie na terenie województwa. A było 

ich dużo. Nasze wizytacje zaczynały się 
w pokoju komendanta, przy mocnej ka-
wie i w oparach dymu papierosowego, 
bo wtedy można było palić w miejscu 
pracy, zaś Henio ćmił nałogowo, co mu 
zostało do końca życia, choć to nie przy-
stawało do zasad harcerskich...

Henrykowi zawdzięczam, że po stu-
diach zostałem w Olsztynie. W pewnym 
momencie, już po ukończeniu filologii 
polskiej w Wyższej Szkole Pedagogicznej, 
dostałem propozycję pracy jako wykła-
dowca w Centralnej Szkole Instruktorów 
ZHP w Oleśnicy pod Wrocławiem. Byłem 
tam nawet na próbnych zajęciach, ale że 
Henryk wiele lat pracował w podobnej 
szkole w Cieplicach, zapytałem go, co 
o tym sądzi. Powiedział, że w takich pla-
cówkach dominuje ideologia, a jak za 3-4 
lata coś się zmieni, zostanę bez roboty. 
Uwierzyłem mu i dzięki temu zostałem 
w Olsztynie, co mnie cieszyło, bo tu mia-
łem rodziców. Z Henrykiem już trochę 
współpracowałem we Fromborku, po-
nieważ z zespołem harcerskim „Tataraki” 
dwukrotnie występowaliśmy tam przed 
harcerzami biorącymi udział w  operacji 
z okazji 500-lecia urodzin Mikołaja Ko-
pernika. Potem, już jako dyrektor Woje-
wódzkiej Biblioteki Publicznej, miałem 
z Henrykiem kontakt bardziej naukowy; 
pomagaliśmy mu w dostępie do biblio-
grafii, a on wspierał nas bogatą wiedzą na 
temat Grunwaldu i regionu.

Henryk był skromnym i uczciwym 
człowiekiem, co w tych czasach samo 
w sobie stanowi ogromną wartość. To był 
wieczny harcerz, który do samego koń-
ca wierzył w idee harcerskie i na którym 
można było polegać jak na Zawiszy.

notował: marek książek
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Od pierwszego wejrzenia
Henryk tak mi wyznał: „Słuchaj, zakochałem się w tobie od pierwszego wejrzenia”.
Wpatrywał się we mnie jak w obrazek. I wszystko mu się podobało. Łącznie z niebieską 
sukienką, która potem całe lata wisiała w domu, ponieważ Henryk nie pozwolił jej wyrzucić. 

Latem 1968 roku przyjechałam do 
rodzinnego Braniewa z dyplomem ukoń-
czenia Akademii Medycznej w Warszawie 
i właściwie jeszcze nie zdecydowałam, 
gdzie mam pracować. Po prostu chcia-
łam się nacieszyć pierwszymi po studiach 
wakacjami, a wiedziałam, że przed sobą 
mam całe życie w roli lekarza. Tymcza-
sem zadzwonił do mego taty, znanego 
fotografa w mieście, kierownik wydzia-
łu zdrowia w Braniewie z informacją, że 
przyjechali komendanci ZHP. Dodał, że 
szukają lekarza na zgrupowanie harcer-
skie w sąsiednim Fromborku (w dniu 
rozpoczęcia I turnusu, na który przybyło 
2 tys. harcerzy, lekarz Operacji został po-
wołany do odbycia ćwiczeń wojskowych 
– przyp. red.). Przekonywał mego tatę, że-
bym podjęła to zadanie, zwłaszcza że też 
byłam harcerką, chyba wtedy w stopniu 
przewodnika. W końcu tata powiedział: 
„No dobra, niech się spotka i porozmawia 
z tymi harcerzami”.

Poszłam więc na spotkanie w wydzia-
le zdrowia, gdzie pojawili się także trzej 
komendanci Operacji 1001 Frombork: 
główny szef Ireneusz Sekuła, jego zastęp-
ca Henryk oraz Rysio Dzięcioł, później 
kierownik harcerskiego ośrodka „Per-
koz” pod Olsztynkiem. Wszyscy trzej byli 
w mundurach, ale na Henryka nie zwró-
ciłam wtedy nawet uwagi. Jeśli już, to na 
przystojnego Irka Sekułę, ale jak zobaczy-
łam na jego ręce obrączkę, to wiedziałam, 

że jest już zajęty. Gdy zaczęliśmy rozmowę 
o moim zatrudnieniu, komendanci pod-
nosili przede wszystkim argument, że bez 
lekarza nie mogą prowadzić tak wielkiego 
zgrupowania, co jako harcerka powinnam 
rozumieć. No więc zrozumiałam i w końcu 
się zgodziłam. Umówiłam się z nimi, że się 
przygotuję, a oni następnego dnia przyślą 
po mnie samochód.

Później Henryk tak mi wyznał: „Słuchaj, 
zakochałem się w tobie od pierwszego 
wejrzenia”. Po tym pierwszym spotkaniu, 
gdy wracałam pieszo do domu, a komen-
danci jechali za mną wolno autem, bo po-

Pół roku później wzięli ślub
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nie byłam jego 
pierwszą miłością,
bo już miał 
narzeczoną
na dolnym śląsku 
i planował z nią się 
żenić, ale kiedy mnie 
poznał, podobno 
powiedział: „albo ta, 
albo żadna inna!”. 

jawiła się przed nimi jakaś zawalidroga, on wpatrywał się 
we mnie jak w obrazek i – jak opowiadał – wszystko mu 
się podobało. Łącznie z niebieską sukienką, która potem 
całe lata wisiała w domu, ponieważ Henryk nie pozwolił 
jej wyrzucić. Następnego dnia, jak potem zdawał mi re-
lację, pytał Dzięcioła: „Rysiu, czy ty pamiętasz, że trzeba 
po tę lekarkę do Braniewa jechać?” Liczył, że może nie 
będzie mu się chciało, ale Rysio odparł, że właśnie się 
wybiera. Ta odpowiedź wprawiła Henryka w taką złość, 
że nie mógł sobie znaleźć miejsca. Ale nic nie powie-
dział, bo przecież Rysiek zarządzał transportem.

Już nie pamiętam, jak to się stało, że podczas Ope-
racji 1001 Frombork zaczęłam się z Henrykiem spotykać. 
Bo dopiął swego! Bardzo się spodobał moim rodzicom, 
a i ja z czasem w nim się zakochałam... Tam właśnie, we 
Fromborku, dlatego z takim sentymentem później do 
tego miasteczka wracałam. Dostałam tam osobny do-
mek, obok domków zastępcy komendanta do spraw 
ekonomicznych oraz inżyniera odpowiedzialnego za 
odbudowę Fromborka. Któregoś dnia chciał mnie od-
wiedzić mój brat, ale na przeszkodzie stanęła harcerska 
warta. Jeden z wartowników zagrodził mu drogę, mó-
wiąc: „Nie wolno do druhny doktór, bo tam jest druh ko-
mendant”, mając na myśli oczywiście harcmistrza Hen-
ryka Leśniowskiego. Po pół roku znajomości wzięliśmy 
ślub, co stało się w styczniu 1969 r.

Co mi się w Henryku podobało? On miał już 32 lata, 
był o sześć lat ode mnie starszy, choć miał wygląd chło-
pięcy. Nie byłam jego pierwszą miłością, bo już miał na-
rzeczoną na Dolnym Śląsku i planował z nią się żenić, ale 
kiedy mnie poznał, podobno powiedział: „Albo ta, albo 
żadna inna!”. Henryk był bardzo popularny wśród mło-
dzieży, która wprost go uwielbiała. Czasami mnie to zło-
ściło, bo gdy już jako mężatka byłam w nastepnym roku 
na Operacji 1001 Frombork, on więcej czasu poświęcał 
harcerzom, niż własnej żonie. Kochał mnie bardzo, ale 
nie potrafił okazywać swoich uczuć na zewnątrz. Gdy by-
liśmy w jakieś grupie, nie odważył się mnie przytulić lub 
wziąć za rękę. Jednocześnie był zazdrosny. Pamiętam, jak 
kiedyś pojechałam z kimś karetką pogotowia, którą dys-
ponowałam, do Braniewa po jakieś leki, trochę się tam 
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kochał mnie bardzo, 
ale nie potrafił 
okazywać swoich 
uczuć na zewnątrz. 
gdy byliśmy w jakieś 
grupie, nie odważył 
się mnie przytulić 
lub wziąć za rękę. 
jednocześnie
był zazdrosny. 

nam zeszło, a po powrocie do obozu Henryk jako zastęp-
ca komendanta zbeształ mnie, że tak długo trzymałam 
karetkę. Obraziłam się za to na niego, a kiedy chciał mnie 
przeprosić, przyszedł do mnie z czerwoną różą, ale owi-
niętą w jakiś materiał, nawet nie papier, żeby nikt nie po-
znał. To było zachowanie charakterystyczne dla Henryka. 
A ta róża stała w wazonie do końca obozu.

Jak wspominałam, na zgrupowaniu więcej czasu 
poświęcał swoim podopiecznym niż mnie, ale z drugiej 
strony to mi imponowało, że młodzi taką estymą darzą 
mego męża, cenią go za to, że nie rzuca słów na wiatr, 
że jest odpowiedzialny i rozumie ich oczekiwania. Był 
duszą i sercem oddany Operacji. Zawsze mówiono, że 
Henryk był od roboty, a Irek Sekuła od przypinania or-
derów. I drugie określenie, że jest „wiecznym zastępcą”. 
Poza tym był uczciwy do szpiku kości... Kiedyś zabrał 
mnie i malutką Kasię samochodem chorągwianym do 
moich rodziców, gdzie miałam spędzić urlop macierzyń-
ski. Na dobrą sprawę mógł wypisać ten kurs jako służ-
bowy, planując wizytę w komendzie Hufca Braniewo, ale 
nie, on za wszystko zapłacił!

Przeglądając pamiątki już po śmierci męża, znala-
złam wiele listów od Niego, w tym jeden bardzo cha-
rakterystyczny, Na karteczce napisał tak: „Myszeniut-
ka! Byłem, lecz okazało się, że mój złoty ptak wyfrunął 
z gniazda! Kocham Cię, Twój Henryk”. Kiedy to przeczy-
tałam, rozpłakałam się. Z nostalgii i wzruszenia, że tak 
bardzo się kochaliśmy...

historię mysZki i henia notował mk

Miłosny liścik do Myszki
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O moim Tacie
„Tatusiu śpisz? To śpij, tylko miej otwarte oczka”. Pamiętasz, jaka byłam nieznośna, Ty tak 
lubiłeś spać, a ja byłam rannym ptaszkiem i od świtu zakłócałam Twój sen. Często byliśmy 
sami, bo mama miała dyżury w szpitalu. Dawałeś sobie świetnie radę, ale jedno Cię przerasta-
ło – plecenie warkoczy i te okropne panie w przedszkolu, które zawsze mówiły: „O, mamusia 
znowu na dyżurze i tatuś musiał warkocze pleść” (bo jak wchodziliśmy do przedszkola, to już 
były rozplecione). 

No cóż, nikt nie jest doskonały. Albo 
to pytanie: Kasiu, a jak mają na imię Twoi 
rodzice? Na co ja z powagą: „Tata Kotek, 
a mama Myszka”. A jak na Ciebie mówią: 
„Tata mówi na mnie Kaszka”. No widzisz, 
to jak na imię mają rodzice? „No tak, tata 
Henryk, a mama Myszka”. Kasiu, tak tyl-
ko tata mówi na mamę, ale jak ma na 
imię? „Nieprawda, wszyscy tak mówią na 
mamę. Ma na imię Myszka!”. Jak te panie 
nic nie rozumiały.

Tatku, ale jajko w szklance, na śnia-
danie robiłeś najlepsze! W końcu to było 
danie z Twoich kawalerskich czasów, bo 
długo byłeś kawalerem. A pamiętasz, 
jak chodziliśmy sami na plażę miejską? 
Mam w głowie urywki naszych eskapad, 
ale smak brzoskwiń, które jadłam na pla-
ży, a sok ciekł po brodzie, pamiętam do 
dzisiaj.

Zawsze co roku jeździliśmy (wszyscy, 
razem z mamą Myszką) latem w Twoje 
ukochane góry. Do Węgierskiej Górki, 
koło Żywca. To były moje najpiękniejsze 
wakacje. To tam uczyłeś mnie jeździć na 
rowerze i chodzić po górach. Razem zdo-
byliśmy Baranią Górę! Jaka byłam dum-
na. To tam poznałam też smak praw-
dziwej kwaśnicy, prażuchy i góralskiego 
oscypka. Tutaj też zaszczepiłeś we mnie 

zamiłowanie do historii, opowiadając 
o kampanii wrześniowej z 1939 roku 
i zwiedzając wojskowe fortyfikacje. Dzię-
ki wydarzeniom wrześniowym Węgier-
ska Górka została odznaczona Krzyżem 
Grunwaldu i otrzymała nazwę „Wester-
platte Południa”. W góry jeździliśmy bez 
mała przez pierwszych dziesięć lat mo-
jego życia, poznając coraz dalsze ich za-
kątki. No, w końcu bycie półkrwi góralką 
zobowiązuje.

W 1979 roku mama wyjechała na kilka 
miesięcy do Belgii, na staż do szpitala. Zo-
staliśmy sami. Mogłam do woli biegać po 
podwórku, wisieć na trzepaku i oglądać 
z Tobą kryminały. Pierwszy raz poszedłeś 
też do szkoły na wywiadówkę. Jak zapyta-
łam Cię z pewnym niepokojem, jak było, 
powiedziałeś, że były same baby, opowia-
dały głupoty i więcej tam nie pójdziesz, 
bo szkoda czasu. Cudowna informacja. 
Sielanka jednak się skończyła, kiedy na 
kontrolę przyjechała babcia, no i sprawa 
się rypła. Rozpętała się międzynarodowa 
afera, gdyż babcia w liście do mamy po-
skarżyła się, że Kasia całymi dniami lata 
po podwórku, wieczorami ogląda z Hen-
rykiem „Kobrę”, a matematyka leży. Nie 
mówiąc już o piśmie ze szkoły, informu-
jące, że nikt nie stawia się na wywiadów-
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Młodzi Leśniowscy z Kasią na spacerze

ki. Tobie też się dostało, że papierosami 
wypaliłeś dziury w firance.

Summa summarum babcia zjechała, 
zaczęła silnie udzielać się na wywiadów-
kach, a wujek wkroczył do nauczania 
mnie matematyki. Nastały ciężkie czasy. 
Stan wojenny zapanował w domu, a Ty 
Tatku wycofałeś się na tyły, gdyż zawsze 
lubiłeś święty spokój, no i z teściową się 
nie wygra, chociaż regularne obiady były 
pewnym plusem. Niewątpliwie z tamtego 
czasu pozostało mi zamiłowanie do kry-
minałów i niechęć do matematyki, której 
do dnia dzisiejszego nie pojmuję, gdyż 
po Tobie mam – jak to się dzisiaj ładnie 
nazywa – dyskalkulię. Ale mam Twoją ar-
tystyczną duszę i humanistyczne zainte-
resowania, co prawda nie uczyłam się jak 
Ty gry na pianinie, ale uwielbiam tańczyć. 
Ty tańczyłeś w zespole ludowym, ja mia-
łam do czynienia z tańcem towarzyskim. 

Kochałeś też nasze zwierzaki, kanarka, 
chomiki, zeberki czy ślimaki, które roze-
szły się po domu. Pomagałeś mi sprzątać 
klatki, a potem wychowaliśmy znalezio-
nego na podwórku, kilkudniowego kotka, 
zaś później niesfornego psa.

Z podziwem patrzyłam też na Twoje 
zamiłowanie do harcerstwa i historii bi-
twy grunwaldzkiej. Nie zliczę, ile razy by-
łam na polach Grunwaldu. Poznałam też 
Twój ukochany Frombork, gdzie wszyst-
ko się zaczęło, gdzie po raz pierwszy zo-
baczyłeś swoją ukochaną Myszkę. Miłość 
Twego życia!

Po latach pojechałam z Wami na zlot 
Honorowych Obywateli Fromborka. Nie-
samowite było patrzeć na Was, z jakim 
entuzjazmem witaliście się z przyjaciółmi 
sprzed lat, z ludźmi, z którymi wspólnie 
odbudowywaliście to piękne miasteczko. 
Zazdroszczę Wam tego etapu w Waszym 
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życiu, tej pięknej historii, która jest gotowym scenariu-
szem na film albo książkę.

Zawsze w życiu dokonujemy wyborów, Ty mówiłeś, 
że dokonałeś najlepszego. Moje nie zawsze były dobre, 
ale Ty nigdy mnie nie krytykowałeś, nawet jak po klasie 
humanistycznej, zamiast np. do szkoły teatralnej, wybra-
łam marketing i na fali płynącej ze świata mody, pracę 
w banku. Co jak się okazało później, miało swoje plusy, 
ale i minusy.

A pamiętasz, Tatku, jak dostałam propozycję wyjaz-
du na festiwal tańca i sztuki do Francji? Byłam pierwszą 
Polką, która reprezentowała Olsztyn na międzynarodo-
wym festiwalu, w bliżniaczym mieście Olsztyna – Cha-
teauroux. Był początek lat 90. Niesamowite wyróżnie-
nie i cudowny pobyt we Francji, owocujący przyjaźnią 
z rodziną Francuzów, którzy mnie gościli. W następnym 
roku zaprosiłam ich do Polski, co przyjęli z entuzja-
zmem. Natomiast w domu pojawiła się konsternacja 
i niepokój. Pragmatyczna Myszka zbladła ze strachu, no 
bo jak w naszych warunkach (mieszkanie w bloku), cia-
sno, a co oni jedzą??? No, Henryk powiedz coś!!! Na co 
Ty ze stoickim spokojem odpowiedziałeś: „Przeżyliśmy 
najazd szwedzki, przeżyjemy i francuski”. Co, jak rzekłeś, 
się stało. Pierwszego dnia postawiłeś na stole butelkę 
z kłoskiem i Francuzi padli. Potem było już tylko lepiej, 
a przyjaźń z Francuzami trwa do dzisiaj.

Mogłabym przytaczać bez liku Twoje celne riposty 
i dowcipne uwagi, mimo że często wolałeś milczeć niż 
mówić, gdyż – jak twierdziłeś – tylko Bóg słyszy Twoje 
milczenie. Co wymownie odnosiło się do Myszki (dużo 
mówiącej), tudzież ostatnio do sytuacji politycznej 
w kraju. W swoim domu miałeś raczej babiniec, który 
w 1996 powiększył się o Natalię.

Byłeś dziadkiem zaangażowanym, chodziłeś na spa-
cery do parku, a ja z rozbawieniem patrzyłam, jak pę-
dzisz z wózkiem, bo Natalka się obudzila. Ona też przeję-
ła historyczne zainteresowania i zajęła pierwsze miejsce 
w wojewódzkiej olimpiadzie historycznej. Byłeś bardzo 
dumny. Ten Twój babiniec posiadał też zainteresowania 
odmienne albo może nie do końca wpisujące się w Two-
je pojmowanie rzeczywistości, chociaż Natalia często 

zawsze w życiu
dokonujemy 
wyborów,
ty mówiłeś, 
że dokonałeś 
najlepszego.
moje nie zaWsze
były dobre,
ale ty nigdy mnie nie 
krytykowałeś.
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siadała z Tobą i prowadziliście dyskusje 
historyczno-psychologiczne. W tym dru-
gim wątku wygrywała Natalia. Natomiast 
jak spotkałeś już na swojej drodze wier-
nego słuchacza i fana historii, to wypły-
wałeś na szerokie wody i obficie raczyłeś 
opowiadaniami z przeszłości oraz rodzin-
nymi historiami, które przez lata skrzętnie 
notowałeś.

Tak stało się, kiedy przewaga płci żeń-
skiej w naszej rodzinie została zachwiana 
i dołączył do nas Twój ulubiony „zięć” 
Filip. Często prowadziliście rozliczne dys-
kusje, nierzadko polityczne, czasem się 
spierając. Razem z Filipem jeździliśmy po 
pchlich targach, szukając starych zdjęć 
i pocztówek, do książek, które pisałeś. 
Uwielbiałeś Tatku ognisko, co zostało Ci 
z harcerstwa, przy naszym letnim domku 
w Starych Jabłonkach, do których co roku 
jeździliście i gdzie mogłeś palić je do woli, 
a okoliczni sąsiedzi chętnie schodzili się, 

żeby posłuchać opowieści Henryka. Wszy-
scy już się rozeszli, a Ty jeszcze siedziałeś 
aż „ogniska dogaśnie blask” i myślałeś. 
Zapytany mówiłeś, że myślisz o marności 
świata tego. Albo o kolejnej książce. A po-
pełniłeś ich Tatku w swoim życiu kilka. 
W „Olsztyńskie Skrzydła” i „Tannenberg” 
miałam niewielki wkład; przepisywałam 
teksty i robiłam pierwszą korektę. To były 
Twoje ostatnie „dzieci”, które ujrzały świa-
tło dzienne. Kilku nie zdążyłeś wydać, bo 
nagle gdzieś zniknąłeś... Wyglądam przez 
okno i nie widzę już Twojej charaktery-
stycznej, wyprostowanej sylwetki z nieod-
łącznym papierosem. Odszedłeś szybko, 
tak jak chciałeś. Nawet nie zdążyliśmy się 
pożegnać, a tyle jeszcze miałeś mi powie-
dzieć i pokazać. Nie wiem, gdzie jesteś, 
ale na pewno kiedyś Cię odnajdę i wtedy 
dokończymy rozmowę.

Kocham Cię!
kasia

Tata Henryk, córka Kasia, wnuczka Natalia
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Ocalmy od zapomnienia
Byłem u Henryka w domu miesiąc wcześniej. Szukaliśmy pomysłu na wydanie Jego znakomicie 
udokumentowanej monografii pomników grunwaldzkich, stawianych w Galicji na 500-lecie 
bitwy pod Grunwaldem. Bo jak wiemy, Henio był pasjonatem grunwaldzkiej wiktorii, tak 
jak historii polskiego oręża, na II wojnie światowej kończąc. Na łamach „Gazety Olsztyńskiej”, 
„Dziennika Pojezierza” i innych tytułów z taką pasją opisywał nasze dzieje, że bywał nazywany 
olsztyńskim Sienkiewiczem.

Bo żeby coś dobrze robić, trzeba mieć 
pasję. I Henio miał, nie licząc wiedzy, do-
świadczenia i rzetelności.

Tą grunwaldzką pasją zaraził się już 
w dzieciństwie, podczas II wojny świato-
wej, gdy w zaciszu domowym matka czy-
tała mu „Krzyżaków” Henryka – nomen 
omen – Sienkiewicza. Po niej to właśnie 
przejął zamiłowanie do literatury i pi-
sania. Według rodzinnej tradycji matka 
zdobyła nawet kiedyś nagrodę, wręczo-
ną jej przez miejscowego dziedzica, za 
jakieś opowiadanie. Wobec dzieci była 
bardzo wymagająca i często kazała He-
niowi wielokrotnie poprawiać wypraco-
wania, również po latach będąc uważną 
czytelniczką i recenzentką Jego publikacji 
– jak to odnotowała Agnieszka Gulbicka 
w pracy magisterskiej „Henryk Leśniowski 
– działacz harcerski, historyk i publicysta”. 
Bo taka praca, pisana pod kierunkiem dr. 
Henryka Ciruta, powstała w 1997 roku 
w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsz-
tynie (tak jak o satyryku, karykaturzyście 
i historyku Józefie Burniewiczu oraz in-
nych twórcach regionu). I bardzo dobrze, 
że jest taka praca, ponieważ – za pośred-
nictwem magistrantki – dowiadujemy się 
od samego bohatera kilku interesujących 
szczegółów. Na przykład, że Henio był 

wiceprymusem – na 50 uczniów, którzy 
w 1951 roku kończyli szkołę podstawową 
w Dębicy na Podkarpaciu.

Z kolei w Gimanzjum Ogólnokształ-
cącym, noszącym imię – jakże inaczej! 
– Władysława Jagiełły, nie tylko zaczął 
pisać teksty dziennikarskie i literackie, ale 
występował w zespołach taneczym i dra-
matycznym. Zachował się nawet afisz 
ze spektaklu Jerzego Jurandota „Takie 
czasy”, w którym Henryk Leśniowski za-
grał rolę... literata. Miał jednak kłopoty 
z przedmiotów ścisłych, obawiał się, że nie 
zda matury z matematyki, dlatego w 1955 
roku zrezygnował z gimnazjum  i wstąpił 
do Oficerskiej Szkoły WOP w Kętrzynie. 
Agnieszka Gulbicka o tym nie wspomina, 
ale przed podjęciem tej ryzykownej – zda-
wałoby się – decyzji, zdobył wyróżnienie 
w konkursie literackim „Żołnierza Polskie-
go” za opowiadanie „W jednym szeregu”. 
Laur ten przyznało jury pod przewodem 
Janusza Przymanowskiego, a utwór opu-
blikowano na łamach tego pisma w 1955 
roku. To świadczy o tym, że decyzja Hen-
ryka o zasileniu szeregów pograniczni-
ków nie była podjęta na gorąco. Tym 
tematem zaczął się interesować wcze-
śniej, a w wyróżnionym opowiadaniu wi-
dać, że budował fabułę w oparciu o re-
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alia. W trakcie nauki w szkole oficerskiej 
przekonał się jednak, że nie jest to służba 
dla niego i w 1957 roku, gdy w wojsku 
nastąpiła redukcja, wystąpił o przeniesie 
do rezerwy. Ale Jego kolejne, zgrabne 
opowiadanie o pełnej poświęcenia służ-
bie pograniczników pt. „Zwykła noc”, 
ukazało się w zbiorze „Ludzie granicy” już 
w 1961 roku. Być może napisał je, zanim 
odszedł z wojska, gdy był koresponden-
tem czasopisma „Granica”. Ale tematyką 
wojskową zajmował się również później, 
co poświadcza II nagroda przyznana red. 
Leśniowskiemu w 1988 roku, w konkur-
sie na reportaż prasowy, ogłoszony przez 
„Żołnierza Wolności”.

Henryk był już wówczas doświad-
czonym dziennikarzem „Gazety Olsztyń-
skiej”, do której przyszedł w 1976 roku, 
po zakończeniu kadencji komendanta 
Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP. 
Jego koledzy-harcerze wybrali inne 
ścieżki rozwoju zawodowego, On wybrał 
prasę, bo w tym czuł się jak ryba w wo-
dzie. W redakcji przy Towarowej 2 i ja 
poznałem Henia, choć nie pamiętam, jak 
przeszliśmy na „ty”, ale chyba w sposób 
naturalny (tzw. bez bruderszaftu). Które-
goś dnia wyznał z pewną nieśmiałością, 
że w „GO” pracuje dopiero 6 lat. Czyli to 
musiał być 1984 roku, bo ja pojawiłem 
się tam rok wcześniej. Był wtedy kierow-
nikiem działu społeczno-oświatowego 
i miał „pod sobą” świetnych reportaży-
stów, jak Krystyna Wojtylak-Radwaniecka 
czy Tadeusz Prusiński. Tadeusz opowia-
dał mi niedawno, że Henryk był urodzo-
nym gawędziarzem (chyba nabył tej ce-
chy w harcerstwie) i czasami z otwartymi 
ustami koledzy słuchali Jego opowieści. 
„Heniu, napisz to” – radził mu Tadeusz, 

ale Henryk miał wątpliwości, czy w takiej 
formie tekst by przeszedł. Oprócz pań-
stwowej cenzury czuwało nad nami oko 
Wielkiego Brata (KW PZPR), a wewnątrz 
gnieździła się autocenzura, bo przecież 
„GO” była gazetą partyjną. To tak, jakby 
dziennikarzy dzisiejszej TVP próbować 
nakłonić, aby krytycznie przedstawia-
li działalność PiS. Choć formalnie mamy 
wolność i demokrację...

O tej wolności Henryk Leśniowski 
przekonał się na własnej skórze po trans-
formacji ustrojowej, gdy z końcem 1990 
roku musiał odejść z „Gazety Olsztyń-
skiej” – o czym w innym miejscu. Czas 
zapytać otwarcie – czy nie macie wyrzu-
tów sumienia, panowie z Olsztyńskiego 
Wydawnictwa Prasowego, działający na 
zlecenie pełnomocnika likwidatora RSW 
mec. Józefa Lubienieckiego, że pozbyli-
ście się wtedy nie tylko Henryka Leśniow-
skiego, ale także innych świetnych dzien-

Z wnuczką Natalią w Starych Jabłonkach
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nikarzy: Leszka Strycharskiego i Czesławy 
Kojro-Chodkowskiej, bo Janusza Poryc-
kiego nie udało się zwolnić, gdyż był sze-
fem związku zawodowego? Szczęśliwie ja 
sam odszedłem nieco wcześniej, choć po 
pewnych przygodach, bo pewnie na tej 
liście też bym się znalazł.

Henryk jednak nie obnosił się ze swo-
ją martyrologią dziennikarską, starając się 
wkomponować w nową rzeczywistość. 
Radził sobie całkiem nieźle. Ostatnio, 
już jako emeryt, nadal wnikliwie obser-
wował niepokojącą rzeczywistość poli-
tyczną, lecz swoje zainteresowania lo-
kował w dalszą i bliższą przyszłość, np. 
przygotowując monografię szpitalnictwa 
w czasie I wojny światowej. Może uda się 
wydać przynajmniej Jego „Grunwaldzkie 
pomniki 1910-1914”. Ale gdy odwiedzi-
łem ostatnio dr. Marię Iwulską-Leśniow-
ską oraz ich córkę Katarzynę, w pokoiku 
Henryka natrafiliśmy nie tylko na całe 
ściany książek i masę posegregowanych 
materiałów, lecz także na maszynopis 
powieści, na pierwszy rzut oka – sensa-
cyjnej. Poza tym Henryk zbierał mone-
ty, a w Starych Jabłonkach, przy domku 
letniskowym, oryginalne korzenie drzew. 
Musimy się zająć spuścizną twórczo-
-kolekcjonerską Henia, by ocalić ją od 
zapomnienia, a tym samym zachować 
w pamięci potomnych samego Henryka 
Leśniowskiego.

I jeszcze jedno: Henryk od wielu lat 
uczestniczył w działalności Stowarzy-
szenia Dziennikarzy RP, wcześniej bę-
dąc członkiem Zarządu Oddziału SDRP 
w Olsztynie, a od roku – moim zastępcą, 
czyli wiceprzewodniczącym. Regularnie 
przychodził na comiesięczne zebrania, 
zamawiając w „Staromiejskiej” małe piwo, 

które sączył przez godzinę. Na sobotę, 11 
maja zaplanowaliśmy „Majówkę z książ-
ką”, na której to prezentacji w Galerii Stary 
Ratusz miał grać pierwsze skrzypce (mnie 
tego dnia trafiła się ważna uroczystość 
rodzinna poza Olsztynem). Niestety, ty-
dzień wcześniej dostałem wiadomość, że 
Henryk nie żyje, zmarł w sobotę, 4 maja 
2019. Nagle, doznając rozległego zawału 
serca. Chociaż miał lekarza w domu, ni-
gdy wcześniej nie skarżył się na kardio-
logiczne dolegliwości. Zaskoczenie Jego 
śmiercią było więc powszechne. Nie był 
młodzieniaszkiem, to prawda, ale nie wy-
glądał na swoje 82 lata, a i duch w Nim 
był młody. Będzie nam Ciebie brakowało, 
Heniu...

marek książek

e-mail: sdrp.olsztyn@wp.pl

Na comiesięcznym spotkaniu w Staromiejskiej
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