Ks. dr FRANCISZEK L. LEŚNIAK
Śp. ks. dr Franciszek Ludwik Leśniak zmarł w
dniu 17 czerwca 2002 roku w Otwocku. Był kapłanem, psychologiem i psychoterapeutą, człowiekiem
niezwykłym, wnikliwym naukowcem, zaangaŜowanym duszpasterzem, mądrym wykładowcą, a przede
wszystkim – gorącym patriotą. Odszedł nagle, pełen
planów na przyszłość, pełen zapału do pracy, inicjatywy, pomysłów.
Nie miał Ŝelaznego zdrowia. Chorował na serce. Przed pięciu laty wszczepiono mu w Stanach
Zjednoczonych zastawki sercowe i w związku z
tym starał się przez kilka lat ograniczać wysiłki.
Ale po ostatnich badaniach kontrolnych nabrał
przekonania, Ŝe stan jego zdrowia ustabilizował się
na tyle, Ŝe w ciągu najbliŜszych pięciu lat nie groŜą mu Ŝadne przykre niespodzianki.
Przyjechał do Polski pod koniec maja 2002 r. 26 czerwca miał wracać do Kanady, spieszył
się więc, by zrealizować wszystkie zaplanowane na czas pobytu w Polsce sprawy.
W ciągu dwumiesięcznego pobytu w Polsce pracował intensywnie: w maju prowadził wykłady na wydziale psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w początkach czerwca
– seminarium szkoleniowe dla psychologów warszawskich, w dniach 15 i 16 czerwca odbywał
spotkania rodzinne. 17 czerwca rano miał wyjechać do Nałęczowa, a stamtąd do Częstochowy.
Nie wyjechał. 17 czerwca rano znaleziono Go martwego w placówce prowadzonej przez
S.S. ElŜbietanki w Otwocku, gdzie zawsze zatrzymywał się w czasie pobytu w Polsce.
Ksiądz Franciszek L. Leśniak urodził się w roku 1922 w PraŜmowie pod Warszawą. W roku
1948 otrzymał święcenia kapłańskie. W roku 1958 uzyskał magisterium, a w roku 1963 – doktorat z teologii moralnej w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Przez trzy następne lata
pracował na tejŜe uczelni jako adiunkt, a jednocześnie studiował filozofię na Uniwersytecie Warszawskim oraz psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W roku 1965 wyjechał na
dalsze studia za granicę i tam pozostał na stałe. Na Uniwersytecie Laval w Quebecu w Kanadzie
uzyskał doktorat z psychologii klinicznej oraz nominację na profesora tegoŜ uniwersytetu.
Zainteresowania ks. F. Leśniaka były bardzo róŜnorodne. Specjalizował się w zakresie
psychologii klinicznej, higieny psychicznej oraz teorii dezintegracji pozytywnej Kazimierza
Dąbrowskiego. Interesował się psychiatrią dziecięcą, psychoanalizą i logoterapią, a w sposób
szczególny – diagnostyką psychologiczną, psychoterapią i psychologicznymi technikami projekcyjnymi. Zajmował się teŜ pedagogiką, kulturą zwłaszcza kulturą moralną, sztuką, sportem,
astronomią. Uczestniczył aktywnie w wielu konferencjach międzynarodowych: w Kanadzie,
USA, we Francji, Niemczech, Italii, Szwajcarii. Na międzynarodowym Kongresie Psychologicznym w Saõ Paulo w Brazylii w roku 1987, poświęconym metodzie Rorschacha, wygłosił
referat otwierający obrady, co było wielkim zaszczytem. Znał dobrze kilka języków: francuski,
niemiecki, angielski i łacinę. Uczył się takŜe języka rosyjskiego, hiszpańskiego i włoskiego, a
w czasie studiów teologicznych – greckiego i hebrajskiego.
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W Kanadzie, poza duszpasterstwem oraz pracą naukową i dydaktyczną, zajmował się psychodiagnostyką i psychoterapią. Był psychologiem diecezjalnym księŜy i stowarzyszeń zakonnych. Udzielał pomocy ludziom cierpiącym zranionym przez Ŝycie – jako kapłan i jako psycholog. Pracę tę traktował jako swoje szczególne posłannictwo. Własne uzdolnienia i talenty
ukierunkował na najnieszczęśliwszych i maluczkich.
Aczkolwiek ks. Leśniak zamieszkał na stałe w Kanadzie, nigdy nie zerwał kontaktów z
Polską. Pragnął pracować dla Polski, przenosić do niej swoją wiedzę i swoje doświadczenie i
w miarę upływu czasu pragnienie to stawało się coraz silniejsze. Począwszy od roku 1985
przyjeŜdŜał rokrocznie do Polski, od pewnego czasu nawet dwukrotnie w ciągu roku. Nie były
to przyjazdy turystyczne, zaspokajające Jego tęsknotę za krajem. W czasie pobytów w Polsce
prowadził intensywną działalność. Działalność ta koncentrowała się w dwu ośrodkach, z którymi był najbardziej związany uczuciowo: w Lublinie i w Warszawie.
W Lublinie była to przede wszystkim działalność dydaktyczna. Od roku 1985 ks. Leśniak
prowadził wykłady dla studentów IV i V roku psychologii KUL z zakresu psychodiagnostyki,
psychoterapii, a takŜe zdrowia psychicznego. Szkolił takŜe studentów w zakresie projekcyjnych technik psychologicznych: testu Rorschacha i Testu Kolorów Lüschera. Wszystkie te
prace wykonywał społecznie, nie otrzymując Ŝadnego wynagrodzenia.
W Warszawie związany był z dwoma ośrodkami: Polskim Towarzystwem Higieny Psychicznej, którego był długoletnim członkiem, oraz Katolicką Poradnią Rodzinną przy ulicy KsiąŜęcej.
W ramach Towarzystwa począwszy od roku 1985 prowadził kursy szkoleniowe przeznaczone dla
psychologów. Kursy te dotyczyły teorii dezintegracji, stworzonej przez profesora Kazimierza
Dąbrowskiego (twórcę higieny psychicznej w Polsce i załoŜyciela Towarzystwa), Testu Rorschacha, Testu Kolorów Lüschera, a takŜe Krótkiej Psychoterapii według Talmona.
W Poradni Rodzinnej ks. Leśniak prowadził pracę psychodiagnostyczną i psychoterapeutyczną w stosunku do zgłaszających się indywidualnych pacjentów.
W ostatnich latach Ŝycia znacznie rozszerzył swoją działalność. W roku 1997 w Lublinie,
przy Katedrze Psychologii Rozwojowej KUL, powołał do Ŝycia Instytut Kultury Moralnej, którego celem miało być dąŜenie do rozwoju człowieka ku pełni człowieczeństwa. W trosce o przygotowanie kadry dla tegoŜ Instytutu inwestował w rozwój młodych ludzi poprzez załoŜoną przez
siebie fundację.
Dla uczczenia 100. rocznicy urodzin i 20. rocznicy śmierci profesora Kazimierza Dąbrowskiego podjął dwie inicjatywy, które sfinansowała stworzona przez Niego fundacja: W dniach
1-2 czerwca 2001 odbyło się w Lublinie Międzynarodowe Sympozjum ku czci Kazimierza
Dąbrowskiego pt.: Kazimierz Dąbrowski i jego dzieło, zorganizowane przez Instytut Kultury
Moralnej i Katedrę Psychologii KUL. W dniu 11 czerwca 2001 zorganizował w Lublinie Centrum Psychologicznej Pomocy w Rozwoju Osobowości im. Kazimierza Dąbrowskiego. Celem
Centrum jest udzielanie pomocy przede wszystkim młodzieŜy akademickiej w poznawaniu i
rozwoju własnej osobowości, a takŜe praktyczne szkolenie studentów V roku psychologii
KUL w udzielaniu takiej pomocy. Obok młodzieŜy akademickiej, z pomocy psychologicznej
Centrum mogą korzystać bezpłatnie ludzie niezamoŜni.
Ks. F. Leśniak zadbał teŜ o wyposaŜenie centrum. Przekazał mu swój unikalny księgozbiór, ufundował komputer, kserokopiarkę i drukarkę.
Ksiądz Leśniak był autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych, publikowanych w róŜnych
czasopismach naukowych europejskich i amerykańskich. Był takŜe autorem i wydawcą trzech
publikacji zwartych. W Kanadzie zostawił dwie pozycje ksiąŜkowe przygotowane do druku.
Opracowała mgr Krystyna Dąbowa
Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej
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