Ostatnie przed wakacjami zebranie Komisji Historycznej TPW odbyło się 18 czerwca 2010 r.
i poświęcone było

KAZIMIERZOWI LESKIEMU

dyrektor tego Gimnazjum (obecnie Liceum),
autor cennej monografii poświęconej temu Gimnazjum oraz jego wychowankom (nagrodzonej
nagrodą za Najlepsze Varsaviana) - Henryk Sowiński oraz zasłuŜony wieloletni przewodniczący Oddziału Praskiego TPW Mieczysław Wojdyga.
Przy prezentacji sylwetki i kolei Ŝycia Bohatera
spotkania
wykorzystany został
scenariusz
Wieczoru Powiślańskiego poświęconego Kazimierzowi Leskiemu (z 2004 roku), opracowany
przez Barbarę Petrozolin-Skowrońską.

Zdjęcia zaczerpnięte z Wikipedii.

(21 IV 1912 – 27 V 2000)
Ten wybitny Polak, inŜynier-konstruktor, budowniczy łodzi podwodnych ,,Orzeł” i ,,Sokół”,
bohater czasów II wojny światowej, Honorowy
Obywatel Warszawy i ,,Sprawiedliwy wśród
Narodów Świata” - był znany wielu z nas osobiście, a jego Ŝona - dr Maria Leska, była wieloletnią Przewodniczącą Komisji Historycznej TPW
i jest obecnie Honorową Przewodnicząca tej
Komisji. Niedawno odbyła się w DSH promocja
kolejnego wydania ksiąŜki wspomnieniowodokumentalnej Kazimierza Leskiego śycie niewłaściwie urozmaicone, połączona z projekcją
poświęconego mu filmu.
W spotkaniu zapowiedziany był udział Marii
Leskiej; niestety nagła choroba uniemoŜliwiła
Jej spotkanie z nami.
PoniewaŜ Kazimierz Leski był absolwentem
słynnego Gimnazjum im. Władysława IV na
Pradze – w spotkaniu uczestniczyli: wieloletni

Okładka I tomu ksiąŜki Kazimierza Leskiego
i jej
recenzja
zaczerpnięta
ze
strony
www.merlin.pl
Grudzień 2009 - "śycie niewłaściwie urozmaicone"
to jedna z najwaŜniejszych ksiąŜek dotyczących
Polskiego Państwa Podziemnego. Kazimierz Leski
odsłania w niej kulisy działania wywiadu i kontrwywiadu AK, wykorzystując nie tylko wspomnienia
własne, ale teŜ relacje wielu swoich kolegów. Jego
opowieść mogłaby stać się kanwą kilku filmów sensacyjnych, przy których przygody Hansa Klossa
wydałyby się ubogie i nudne.

Podczas naszego spotkania w roli Kazimierza
Leskiego wystąpił Tadeusz Burchacki (tzn. odczytał właściwe fragmenty tekstu absolwent
Gimnazjum Władysława IV, a pytania zadawała
autorka scenariusza).

Po części zebrania poświęconej prezentacji sylwetki naszego Bohatera był czas na osobiste
wspomnienia zebranych ze spotkań z Kazimierzem Leskim.
M.in. Anna Chybowska-Gorbatowska wspominała jak entuzjastycznie był przyjęty w Zamku
Ostrogskich, gdy zaproszony został przez Zofię
Wóycicką, przewodniczącą Oddziału Powiśle
TPW, inicjatorkę i organizatorkę Wieczorów
Powiślańskich, na pierwszy wieczór jemu poświecony (ten kolejny Wieczór Powiślański,
przygotowany przez Barbarę PetrozolinSkowrońską odbył się w czwartą rocznicę
śmierci Kazimierza Leskiego).
Uwaga: tekst tej relacji planowaliśmy uzupełnić
o ilustracje pochodzące ze zbiorów dr Marii Leskiej; wdowa po Kazimierzu Leskim i Honorowa Przewodnicząca naszej Komisji jest wciąŜ
jeszcze w szpitalu i nie mamy dostępu do obiecanych nam materiałów). (bps+hn)

Tablica upamiętniająca
Kazimierza Leskiego na domu,
w którym mieszkał.

Grób rodziny Leskich na warszawskich Powązkach.

