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Pożegnanie Stefana Leszczyńskiego (1939–2009)

11 lutego 2009 r. zmarł Stefan Leszczyński – były 
długoletni pracownik Archiwum Państwowego w Go-
rzowie Wlkp. Urodził się 22 czerwca 1939 w Falborku 
na Kujawach. Druga wojna światowa, która wybuchła 
kilka miesięcy później, wywarła na nim piętno na całe 
życie, a to z powodu śmierci jego ojca we wrześniu 1939 
roku.

Po skończeniu szkoły średniej w roku 1957 pra-
cował w cukrowni w Brześciu Kujawskim (1957–59), 
następnie Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej we 
Włocławku (1959–60), Powiatowym Związku Kółek i 
Organizacji Rolniczych we Włocławku (1960–61), Pań-
stwowym Gospodarstwie Rolnym w Lipowcu (1961) i 
PGR w Budowitach (1961–64). W połowie lat 60. prze-
szedł do pracy w aparacie partyjnym. Najpierw był pra-
cownikiem Komitetu Powiatowego PZPR w Morągu 
(1964–75), a w roku 1975 związał się z Gorzowem, gdzie podjął pracę w Komitecie 
Wojewódzkim PZPR, w którym pracował do roku 1990. Ostatni jego okres ak-
tywności zawodowej związany był z pracą w Archiwum Państwowym w Gorzo-
wie, gdzie przepracował 17 lat (1990–2007). Trafił tu w czasie likwidacji PZPR, a 
której akta przekazano do archiwum państwowego  w roku 1990. W trakcie pracy 
w archiwum opracował zespoły składające się na dawne archiwum KW PZPR w 
Gorzowie (wspólnie z D. A. Rymarem).

Był absolwentem Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie (1977) – 
mgr ekonomii. WSNS ukończył pisząc pracę magisterską pt.: Organizacja produk-
cji rolnej w Kętrzyńskim Zjednoczeniu Rolno-Przemysłowym. Ukończył także studia 
podyplomowe na Akademii Rolniczej w Szczecinie (1984) oraz UMK w Toruniu 
– z zakresu archiwistyki – pisząc pracę podyplomową nt.: Archiwum KW PZPR w 
Gorzowie Wlkp. 

Był wielokrotnie odznaczany. Najważniejsze odznaczenia to: Odznaka Tysiąc-
lecia Państwa Polskiego (1966); Złota Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Warmii 
i Mazur” (1970); Srebrny Krzyż Zasługi (1974); Złoty Krzyż Zasługi (1979); srebr-
na odznaka „Za zasługi dla województwa gorzowskiego” (1979); Medal 40-lecia 
PRL (1984); Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1988). 

W gorzowskim archiwum jest wiele śladów jego wieloletniej pracy. Zawsze 
będzie tu wspominane jego zaangażowanie i poświęcenie dla rozwoju naszej in-
stytucji.
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