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Skwer płk. dr. Leona Strehla
Dzielnice: Śródmieście
Osiedla: Powiśle Solec
Atrybuty: Nazwy własne Nazwy osobowe Imiona i nazwiska
Rok utworzenia nazwy: 1996

Opis
Leon Kazimierz Strehl (1891-1960) - lekarz. Pochodził z podczłuchowskich Czernic. Doskonale
znając język niemiecki (urodził się w zaborze pruskim), studiował w Monachium, Berlinie oraz
Lipsku. Obronę dyplomu przerwała I wojna światowa - został wówczas wcielony do Armii Cesarstwa
Niemieckiego. Walczył w powstaniu wielkopolskim a później również w III powstaniu śląskim. Do
Warszawy przybył w roku 1922 i po roku uzyskał na miejscowym uniwersytecie dyplom doktora nauk
medycznych. Jako żołnierz służby sanitarnej Wojska Polskiego skierowany został początkowo do
poznania a następnie Torunia, pełniąc tam funkcje dowódcze. W stolicy znalazł się ponownie tuz
przed wybuchem II wojny światowej i został tu szefem sanitarnym Okręgu Korpusu Nr I. Podczas
wojny obronnej związany a Armią "Warszawa", 28 IX wspólnie z generałem Tadeuszem Kutrzebą
oraz prezydentem Warszawy Stefanem Starzyńskim prowadził rokowania z Niemcami w sprawie
kapitulacji miasta. Dość szybko wszedł w struktury AK, zostając dyrektorem dwóch najważniejszych
szpitali walczącej stolicy - Maltańskiego przy ul. Senatorskiej oraz Ujazdowskiego. Funkcję tę pełnił
do momentu wybuchu Powstania Warszawskiego, ratując wielu pacjentów a także organizując
fałszywe dokumenty. Podczas walk działał w Śródmieściu, niosąc pomoc wszystkim potrzebującym.
Po upadku zrywu ponownie rokował z Niemcami, którzy szanując jego postawę i umiejętności
pozwolili mu zabrać do stalagu IV B/Z Zeithain w Saksonii wyposażenie sali operacyjnej oraz duże
zapasy materiałów opatrunkowych. Uwolniony przez Rosjan powrócił do Warszawy w VIII 1945 roku,
zostając prawie natychmiast dyrektorem Szpitala PCK, którym kierował do przejścia w stan
spoczynku w 1951 roku. Zmarł w stolicy.
Spoczywa:
Cmentarz Wojskowy na Powązkach, kwatera II B 28, rząd IX, miejsce 5. Wraz z nim pochowane są tu
zona Władysława (1899-1981) oraz córka Kazimiera Drozdowska (1925-2005).
Upamiętnienia:
Obelisk na skwerze.
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