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Z Leszkiem H. przez Mazowsze
To wędrówka prawie jak „Z Kolbergiem po kraju”, 

choć jego ślady już się zatarły. Wiele lat później, ale 
w podobnym stylu i w tym samym celu – żeby czerpać 
wszystkimi zmysłami, jak pionierzy krajoznawstwa, czyli 
„poznawać swój kraj”. O tym, co było i jeszcze pozostało, 
ale też o sobie samym. To swoisty sposób „krajomiłowa-
nia”. Nie tylko po to, by pokonać przestrzeń, zaliczyć kilo-
metry, ale z ciekawością szukać, co jest za zakrętem dro-
gi, za lasem, za wzniesieniem, na drugim brzegu rzeki.

Obwoluta książki* podpowiada, że ten sam autor po-
pełnił niedawno dwie, bardzo podobne opowieści, o re-
gionie mazowieckim, o jego ludziach, przyrodzie, histo-
rii, pamiątkach duchowych i materialnych, czyli o Pol-
sce. Także o tej nieopisanej, ale godnej przypomnienia. 
W 2010 r. ukazała się publikacja „Wardęga. Opowieści 
z pobocza drogi” a w 2012 r. „Klangor i fanfary” Lecho-
sława Herza . Warto wspomnieć, że obydwie zostały wy-
różnione –  pierwsza Nagrodą Magellana, jako najlepsza 
książka podróżnicza, a druga jako najlepsza publikacja 
turystyczna roku 2012.

Autor ma w pisaniu o naszym kraju ogromne do-
świadczenie. A pomnażał je dzięki przejściu kilkunastu 
tysięcy kilometrów po polskich bezdrożach, lekcewa-
żonych, uznawanych za nieciekawe, po tzw. zapadłych 
dziurach, z dala od dróg, szos, autostrad, linii kolejowych. Był tam, gdzie nikt jeszcze nie namalował 
szlaków turystycznych i nie postawiał tablic informacyjnych, ani nie wpisał tych miejsc do jakichkol-
wiek przewodników czy map turystycznych. On już dawno temu zasłużył sobie na tytuł znawcy pro-
wincji, krajoznawcy, dociekliwego poszukiwacza przysłowiowej „materialnej prawdy” o naszym kra-
ju. W tym przypadku o starodawnym i współczesnym Mazowszu.

Potwierdził swoje doświadczenie tzw. prawdziwego turysty, dziś niemal całkowicie nieobecne-
go wśród nas. Ciekaw nieznanego poznał to, co ginie w mrokach przeszłości, a co jeszcze istotniejsze 
– napisał  kilkadziesiąt reportaży krajoznawczych, przewodników, dodał tę wiedzę do treści do map 
turystycznych, wytyczył kilkadziesiąt i opisał setki kilometrów szlaków. Dla każdego, aby spróbował 
być po swojemu krajoznawcą, czyli turystą świadomym piękna i rozmaitości własnego kraju.

Jak się czyta jego biogram, to trudno oprzeć się wrażeniu, że z wielu możliwych życiowych dróg 
wybrał właśnie tę krajoznawczą. Z urodzenia (1935 r.) jest krakowianinem, szkołę średnią skończył 
i zdał maturę w Rybniku, gdzie biologii uczyła go Maria Rydlowa (siostra Mieczysława Orłowicza), 
a geografii – Łucja Mazurkiewiczówna, opiekunka szkolnego koła krajoznawczego. To ona przekona-
ła Leszka, że nie ma piękniejszej rzeczy niż wycieczka krajoznawcza, na którą trzeba iść z przygo-
towaniem… zebrać jak najwięcej wiadomości, drobnych ułamków wiedzy o naszej ziemi do wspól-
nego skarbca, z którego  potem będą czerpać uczeni.

W 1958 roku Lechosław Herz skończył Wyższa Szkołę Teatralną w Łodzi i został aktorem w war-
szawskich teatrach Klasycznym i Dramatycznym. Był znany z licznych ról w filmach i użyczania gło-
su postaciom filmowym. Z zawodem aktora nie rozstawał się do 2005 roku, a równocześnie zasłużył 
na uznanie jako krajoznawca, przyrodnik, regionalista, podróżnik, działacz turystyczny, fotografik, 
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popularyzator swojej ogromnej wiedzy, publicysta i pisarz. Przez wiele lat, jako zakochany w podsto-
łecznej Puszczy Kampinoskiej (gdzie sezonowo także mieszka) był członkiem Rady Naukowej tego 
Parku Narodowego, współautorem planów jego ochrony, inicjatorem utworzenia Nadbużańskiego 
Parku Krajobrazowego i kilkunastu mazowieckich rezerwatów przyrody. Opracował i opisał ponad 
200 km szlaków turystycznych w Parkach Narodowych Kampinoskim i Wigierskim, oraz w Parkach 
Krajobrazowych Bolimowskim, Chojnowskim, Mazowieckim i Nadbużańskim.

Do dorobku autorskiego L. Herza należą: seria przewodników turystycznych po okolicach War-
szawy, po Pojezierzu Augustowskim, Suwalszczyźnie, Mazurach i Tatrach; albumy fotograficzne 
z tekstami uzupełniającymi o treści turystycznej i krajoznawczej; mapy dla turystów. W 2006 roku 
Herz pokazał swoje fotografie w Muzeum Ziemi w Warszawie.

Ten niemały dorobek autorski i popularyzatorski uhonorowano Medalem Mazowieckiej Nieza-
pominajki, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, odznakami: 
„Zasłużony Działacz Turystyki”, „Zasłużony Działacz Kultury”, „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej”; Złotą Odznaką Honorową PTTK, a także honorową odznaką „Miłośnik Pusz-
czy Kampinoskiej”, w której to puszczy w 1976 roku wyznakował L. Herz (wespół z Januszem Bobiń-
skim i Markiem Ferchminem) trzy pierwsze ścieżki przyrodnicze.

W wydanym jesienią 2016 roku tomie opowieści krajoznawczych „Podróże po Mazowszu” dał się 
poznać jako czuły krajoznawca, erudyta w tej dziedzinie, kolekcjoner wiadomości z dawnych lat i dzi-
siejszych, które zgodnie ze starą zasadą zebrał po to, aby przekazać je innym. Takie działanie wsparł 
słowami z wiersza Teofila Lenartowicza: We własnym kraju, tam, w ojczyźnie / Wszystko ci bratnie, 
wszystko bliźnie, / Głos ma dla ciebie zrozumiały / Ta ziemia szara, ten kraj cały, / Te lasy twoją 
szumią mową… 

Treścią tych opowieści są wiadomości o miejscach na Mazowszu całkiem nieznanych (często za-
pisanych w zapomnianej naszej wielkiej historii), jak Pułtusk, Wyszogród, Kozienice, Racławice, Lip-
ce Reymontowskie, ale też o osuszonych bagnach i osobliwościach naszej przyrody, rzadko chronio-
nej skutecznie i zazwyczaj nieznanej. Autor w ten sposób zachęca i zaprasza do wędrówki po wsiach 
i miasteczkach, bo tam można na pewno znaleźć spokój i zaznać radości i zdziwienia, gdy się nie-
spiesznie odkrywa uroki własnego kraju.

Lechosław Herz – „Podróże po Mazowszu”, Wydawnictwo Iskry, Warszawa 2016, 388 stron 
z ilu stracjami; format 15.5x23.5 cm

Tomasz Kowalik

Znad Wilii
Drodzy Przyjaciele, Szanowni Państwo,
w dystrybucji jest nr 4/68 kwartalnika „Znad Wilii”. Proszę pamiętać – nabywając czasopi-

smo, wspierają Państwo polskie słowo na Litwie! Dostępne jest w Warszawie, w salonikach-kioskach 
RUCH-u i sieci Garmond Press, w księgarni im. B. Prusa (Krakowskie Przedmieście 7), w Domu Spo-
tkań z Historią (Karowa 20). Czasopismo wysyłamy pocztą. Zamówić w Polsce można e-mailem lub 
telefonicznie (+ 48 508764030) i na stronie www (facebook.com/znadwilii, znadwiliiwilno.lt).

„Znad Wilii” to 160 stron fascynującej lektury! M.in. w numerze: 
Mój kąt Europy . W felietonie „Trudny do ogarnięcia rok 2016 a Znad Wilii” redaktor naczel-

ny pisze o sytuacji Polaków litewskich, potrzebie kreatywnych i charyzmatycznych liderów, młodych 
i wykształconych, potrafiących prowadzić negocjacje w duchu czasu i tradycji Wielkiego Księstwa 
Litewskiego.  

20 lat Instytutu Polskiego w Wilnie. Mariusz Gasztoł, jako były dyrektor tej placówki 
wspomina lata swej pracy i ówczesne przedsięwzięcia na niwie kultury. 

Znad Dniepru. „W roku poszukiwań i przemian” – nasz korespondent własny, Maciej Miecz-
kowski, szkicuje życie na Ukrainie, więcej czasu poświęca rozmowom wokół (nie)przyjęcia filmu 
„Wołyń”, zagadnieniom związanym z interpretacją trudnej historii Ukrainy, upamiętnieniem posta-
ci Marszałka Piłsudskiego w tym kraju.  


