


Wybór patrona 

Proces wyboru patrona w naszej szkole odbywał 
się w kilku etapach. Patronem musiała być osoba 
lub oddział wojskowy, która/y jest związana 
z naszym regionem oraz jest wzorem postaw 
patriotycznych.  



Etap I 

W pierwszym etapie uczniowie zgłaszali kandydatury, które uważali za 
postacie godne naśladowania. Naszymi kandydatami byli m.in.: 
•Józef Nowak - tworzył kryjówki dla konspirantów w Puszczy Noteckiej, 
•Edmund Albin - dowódca oddziałów walczących w Puszczy Noteckiej, 
•Rotmistrz Józef Leszczyński - żołnierz kampanii wrześniowej, żołnierz AK, 
kurier w Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka, 
•Koło Patriotyczne „Grupa Las” - oddział „Żołnierzy Wyklętych” działających 
na terenie Piły, 
•Ksiądz Adam Mazurkiewicz – konspirator z Wielkiego Buczka, 
•Marian Hryniewiecki – żołnierz „Reduty”, 
•Danuta Siedzikówna „Inka”  - sanitariuszka 5 Wileńskiej  Brygady AK, 
•Czesław Mackiewicz – ojciec prezydentowej Marii Kaczyńskiej, 
•Porucznik Władysław Czerwiński – żołnierz Wileńskiego Okręgu AK, 
•Stanisława Grabowska -  brutalnie przesłuchiwana siostra „Wiarusa”.  



Etap II 

• W tym etapie sylwetki, które były wytypowane przez uczniów, zostały 
zaprezentowane na forum klasy. Każdy z uczniów starał się przedstawić 
postać, którą uważał za najgodniejszą tytułu patrona.  

• Uczniowie korzystali z różnych źródeł, m.in.:  
– Z publikacji księdza doktora Jarosława Wąsowicza pt. „Zeszyty Historyczne 

Pilskich Dni Żołnierzy Wyklętych” – roczniki 2015, 2016, 2017. 
– Z pomocy i cennych rad nauczyciela naszej szkoły - doktora Jana 

Szwedzińskiego, który jest historykiem regionalnym. 
– Z jednego z dokumentów wyemitowanych 2 marca 2016 r. w naszej 

regionalnej telewizji ASTA  pt. „Żołnierz Wyklęty – rotmistrz Józef Leszczyński”.  
– Ze źródeł Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachownika w Trzciance. 
– Ze źródeł Muzeum Okręgowego w Pile.  
– Z artykułu „Gazety Polskiej” w Krajence. 
– Z informacji zebranych w internecie. 

















Etap III 

• Po prezentacji uczniów nadszedł czas na   etap 
III – wybór patrona przez głosowanie. Wybór 
był trudny, gdyż uczniowie bardzo dobrze 
i ciekawie przedstawili swoich kandydatów.  
W kwietniu dokonaliśmy wyboru, uczniowie 
większością głosów wybrali rotmistrza Józefa 
Leszczyńskiego.  





Dlaczego Józef Leszczyński? 

• Tak jak my uczył się w korpusie kadetów. 

• Uciekł z niemieckiej niewoli. 

• Był żołnierzem AK. 

• Dwukrotnie odznaczony orderem Virtuti Militari. 

• Walczył zarówno na koniu, jak i w tankietce. 

• Pomimo możliwości życia na Zachodzie powrócił 
do Polski. 

• Pracował w naszych okolicach : w Tucznie, Wałczu 
i Starej Łubiance. 

 



Etap IV 

• Czwartym i przedostatnim etapem było 
przedstawienie naszej społeczności szkolnej 
wyboru, którego dokonaliśmy.  Uczniowie 
zaakceptowali nasz wybór, a kadeci przygotowali 
ekspozycje poświęcone patronowi. Dwóch 
uczniów z naszej szkoły stworzyło stronę 
internetową o rotmistrzu 
Leszczyńskim.  Odnaleźliśmy również nagrobek 
naszego patrona 
 i jego małżonki. Dzisiaj przygotowujemy  się do 
następnego z etapów, który już niedługo przed 
nami, czyli do konkursu wiedzy o patronie.  





Strona internetowa naszych kolegów z klasy  ( http://silatradycji.keep.pl/ ) 

http://silatradycji.keep.pl/


Kim był Józef Leszczyński? 

• Józef Leszczyński urodził się 
26 lutego 1911 r. w Żółkwi. 
Młody Józef wybrał karierę 
wojskową i w latach 1925-
1930 uczył się w Korpusie 
Kadetów we Lwowie. 
Następnie jako podoficer  
w latach 1930-1932 
odbywał edukację 
 w Centrum Szkolenia 
Kawalerii w Grudziądzu, 
gdzie otrzymał stopień  
podporucznika.  



Służba  

• Pierwsze lata służby odbył 
w Żółkwi w 6. Pułku 
Strzelców Konnych, a od 
1934 pełnił służbę 
w 1. Pułku Strzelców 
Konnych w Garwolinie. 
Najpierw jako dowódca 
plutonu, następnie 
szwadronu, a w latach 
od 1938-39 jako adiutant 
pułku. 

 
Józef Leszczyński wraz z dowódcą 1. Pułku 

Strzelców w Garwolinie Stanisławem Królickim 



1. Pułk Strzelców Konnych w Garwolinie (Józef Leszczyński czwarty od prawej)



1. Pułk Strzelców Konnych w Garwolinie 



Tuż przed wojną 

 W maju 1939 roku zapadła decyzja  
o przeformowaniu pułku w Warszawską 
Brygadę Pancerno-Motorową. Strzelcy 
zamienili konie na czołgi, tankietki  
i samochody pancerne. Dużą rolę odegrał  
w tym J. Leszczyński, który jako adiutant 
wielokrotnie współpracował  
z nowym dowódcą jednostki pułkownikiem 
Stefanem Roweckim, późniejszym „Grotem”- 
dowódcą ZWZ-AK. 







Wojna 

• Pierwszego września jednostka wyruszyła 
bronić kraju. Dwie największe bitwy odbyły się 
o Tomaszów Lubelski. Po krwawym boju 
brygada uległa rozbiciu. Po rozbiciu zakopano 
sztandar 1. Pułku Strzelców Konnych  
w Garwolinie. Do dzisiaj go nie odnaleziono. 







Niewola 

• Porucznik Leszczyński wraz z kolegami 
postanowił przedostać się do Francji. Jednak 
 w okolicach Bełżca wszyscy zostali schwytani 
przez niemiecki patrol i trafili do oflagu 
Arnswalde (dzisiejsze Choszczno). 





Obóz Arnswalde 



Ucieczka z obozu 

• Razem z Leszczyńskim uciekli porucznicy Dobrski 
i Kosek. Od polskiej komendy obozu otrzymali oni 
rozkaz nawiązania kontaktu z Komendą Główną 
ZWZ. Chodziło o ustalenie dróg i szyfrów 
umożliwiających dalszą współpracę uwięzionych 
oficerów z KG ZWZ. I ta współpraca została 
nawiązana, bo uciekinierzy po miesiącu marszu 
na piechotę najpierw przez tereny III Rzeszy, 
a następnie przez Generalną Gubernię dotarli do 
Warszawy. 



Leszczyński z porucznikami Dobrskim i Koskiem 



  
    Niestety Józef Leszczyński wraz z Jerzym 

Dobrskim i Czesławem Koskiem nie znali realiów 
okupacyjnych, nie wiedzieli, jak mają zachować 
się na ulicy, co oznaczają niemieckie 
rozporządzenia, czy jak się dostosować do 
godziny policyjnej. Wędrowali lasami, polami. 
Podczas wędrówek mieli bardzo wiele przygód, 
np. weszli na lotnisko polowe Niemiec i zostali 
ostrzelani przez wartowników.  



 



Polowe lotnisko niemieckie 



Polowe lotnisko niemieckie 



Służba konspiracyjna rotmistrza  
J. Leszczyńskiego 

• Rotmistrz Leszczyński ps. „Leszcz” rozpoczął służbę  
w Obwodzie AK Mińsk Mazowiecki. Był zastępcą 
dowódcy obwodu, szkolił podchorążych, przyjmował 
zrzuty. Był bardzo zasłużonym oficerem, czego wyrazem 
było Virtuti Militari nadane mu po raz drugi.  

• Kiedy latem 1944 utworzono 22. Pułk Piechoty AK, 
który miał iść na pomoc walczącej Warszawie, rotmistrz 
został dowódcą 3. Batalionu Piechoty. Marsz na stolicę 
się nie udał, bo cały pułk został rozbrojony przez 
Sowietów. Leszczyński zachował się wtedy bardzo 
przytomnie, bo uciekł rozpraszając wcześniej swoich 
żołnierzy. 

 





Zrzuty 



 

Szkolenie podchorążych  



 

Szkolenie „cichociemnych” 



 



 



    Postanowił uciekać i początkowo ukrywał się 
 w okolicach Warszawy. Następnie wraz 
 z przyszłą żoną przeniósł się do Krakowa, skąd 
postanowił przedrzeć się na Zachód, do 
oddziałów WP dowodzonych przez gen. Maczka. 
Dokonał tego w październiku 1945 roku. Niestety 
sam, bo pani Helena została aresztowana za 
działalność w ZWZ-AK. Józef Leszczyński do 
końca życia nie mógł sobie darować, że zostawił 
panią Helenę.  



 

Żona Józefa Leszczyńskiego 



Misje kurierskie 

    Rotmistrz Leszczyński przebywał w miejscowości 
Meppen i tam zaproponowano mu misje kurierskie do 
Polski. Wykonał trzy takie misje, z których 
najważniejsza była ostatnia, do której same 
przygotowania trwały pół roku. Odbyła się ona w lipcu 
1946 roku. W ramach UNRRY kolumna ponad 20 
samochodów przewiozła dla Warszawy szpital polowy. 
Obsadą konwoju dowodził Leszczyński. Wszyscy 
przebrani byli w mundury armii amerykańskiej. 
Po rozładowaniu szpitala samochody pod pretekstem 
rozwiezienia paczek rozjechały się po kraju. 



 

Miejscowość Meppen 



Kolumna, która wiozła szpital polowy 



Rok 1946. Rotmistrz Leszczyński w mundurze amerykańskiego oficera 



 



   To był nie byle jaki wyczyn przewieźć  
w konspiracji ponad 200 ludzi - w tym kobiety  
i dzieci - przez dwa kraje i dwie granice 
opanowane przez Armię Czerwoną i NKWD.  
Głównym problemem było zachowanie ciszy 
przez dzieci. Szczególnie na granicach.  Na 
szczęście w lipcu 1946 roku kolumna dotarła 
do Meppen.  Za ten czyn J. Leszczyński został 
awansowany do stopnia rotmistrza i po 
raz  drugi odznaczony Krzyżem Virtuti Militari. 



Powrót do Polski 

• Z tak wybitnym życiorysem J. Leszczyński mógł 
wieść na Zachodzie wygodne życie emigranta - 
postanawia jednak wrócić do Polski, w której 
groziło mu więzienie, a nawet śmierć. 
Wrócił w 1947 roku na wieść o tym, że jego 
przyszła żona na mocy amnestii została zwolniona 
z więzienia. Wcześniej w ambasadzie polskiej  
w Paryżu ujawnił swoją działalność konspiracyjną 
w AK, pomijając jednocześnie swoje dokonania 
po 1945 roku. Wiedział, że tego   komuniści  mu 
nie darują. Do więzienia nie trafił, ale był 
represjonowany i inwigilowany do 1956 roku. 



 

Zdjęcie Leszczyńskiego w Paryżu 



    Dostał jednak nakaz opuszczenia Warszawy  
i tak trafił do Tuczna, gdzie zakładał szpital 
przeciwgruźliczy, a następnie do Wałcza, gdzie 
pracował jako zastępca dyrektora Szpitala 
Powiatowego. W Starej Łubiance natomiast 
uczył młodzież, w tym także tę z Piły - jazdy 
konnej, bo jako kawalerzysta Pan Józef bardzo 
kochał konie.  Natomiast jego żona Helena 
pracowała w Urzędzie Miasta w Wałczu. 



 

Państwo Leszczyńscy 



 

Szpital Powiatowy w Wałczu, którego zastępcą dyrektora był Leszczyński 



 

Urząd Miasta Wałcz, w którym pracowała pani Helena Leszczyńska 



Śmierć 

 Józef Leszczyński zmarł  
22 maja 1999 r., został 
pochowany na cmentarzu 
w Wałczu, natomiast jego 
żona zmarła w Gliwicach 
u swojej wnuczki                
i spoczęła obok męża na 
cmentarzu wałeckim. 



Odznaczenia 

• Rotmistrz Leszczyński 
był kawalerem wielu 
odznaczeń, ale 
najbardziej sobie cenił 
dwa krzyże Virtuti 
Militari: srebrny i złoty. 
To wyjątkowe uznanie 
jego zasług.  



    

CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM! 

 

 
 

 

 

 

 

 

Wykonali: Julia Jenda, Agata Bartenowska, 

Michał Jakubowski oraz Mikołaj Lewicki  


