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CEZARY LEŻEŃSKI 
(1930-2006) 

W dniu 5 grudnia 2006 roku, w wieku 76 lat przeszedł do Wiecznego Wscho-
du Brat Cezary Leżeński, w latach 1998-2006 prezydent Federacji Polskiej 
Międzynarodowego Mieszanego Zakonu Wolnomularskiego. W czasie oku-
pacji Cezary Leżeński był członkiem Szarych Szeregów, jednym z najmłod-
szych uczestników Powstania Warszawskiego - łącznikiem plutonu szturmo-
wego Armii Krajowej w batalionie Zaremba-Piorun. W 1944 roku odznaczony 
został Krzyżem Walecznych; był oficerem  rezerwy WP w stopniu ppłk. Ukoń-
czył studia polonistyczne i dziennikarskie na Uniwersytecie Jagiellońskim, 
gdzie uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych. W latach 1969-1981 re-
daktor naczelny „Kuriera Polskiego", w latach 80. działacz opozycji demo-
kratycznej; w latach 90. założyciel i redaktor naczelny miesięcznika „Poland 
Today", także współzałożyciel Stowarzyszenia Miłośników Tradycji Mazurka 
Dąbrowskiego. Środowisko wolnomularskiego żegna jednego z wskrzesicieli 
ruchu w III RP; światowi pisarza, historyka i publicystę, autora kilkudzie-
sięciu poczytnych książek, książek dla dzieci i dla dorosłych, ostatnio także 
z dziejów Sztuki Królewskiej w Polsce; dzieci żegnają swojego przyjaciela, 
w latach 1972-1982 i od 1993 roku do chwili obecnej kanclerza Międzynaro-
dowej Kapituły Orderu Uśmiechu. Zapamiętają go również mali mieszkańcy 
miasta Rabka - zawdzięczają mu pomnik Świętego Mikołaja. Honorowy oby-
watel miast Nowy Dwór Mazowiecki i Nowy Orlean (USA), także honorowy 
obywatel państwa Izrael; w 2001 roku zyskał tytuł Sprawiedliwego Pośród 
Narodów Świata. Zapamiętamy Go wszyscy jako wspaniałego i zacnego czło-
wieka, wypróbowanego i serdecznego przyjaciela, brata, kolegę - dla nas po 
prostu Czarka. 

Pożegnaliśmy Czarka we wtorek 12 grudnia 2006 roku na Cmentarzu 
Wojskowym Powązki w Warszawie, o godz. 13.00 przy asyście wojskowej 
oraz ekumenicznej asyście religijnej pastora Kościoła ewangelicko-reformo-
wanego, księdza Kościoła rzymsko-katolickiego oraz rabina. Obecni byli 
także siostry i bracia wszystkich Obediencji polskiego wolnomularstwa. 
W rocznicę śmierci Czarka, w sobotę 1 grudnia 2007 roku odbyło się spotka-
nie poświęcone Jego pamięci - pamięci żołnierza, przyjaciela dzieci, działacza 
społecznego, wolnomularza i pisarza wreszcie. Przybywając niezwykle licz-
nie do siedziby jednego z warszawskich muzeów tak bracia, jak i profani,  tak 
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znajomi, jak i przyjaciele Zmarłego dali w ten prosty sposób wyraz przywią-
zania do osoby Czarka, a także zainteresowania jego dokonaniami, których 
znaczenie i rozmiar zaczynamy dopiero z czasem odkrywać. 

Tadeusz Cegielski 


