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Henryk Dobrzański urodził się i wychowywał w czasach, gdy Polski na mapie
Europy

nie

było,

ponieważ

znajdowała

się

pod

zaborami.

Urodził

się

w 1897 roku w Jaśle, który był wówczas w granicach Austrii. Jego mama miała na imię
Maria, a ojciec Henryk. W wieku kilku lat przeniósł się z rodzicami i siostrą Leonią do
Krakowa. Tam ukończył Wyższą Szkołę Realną. Chciał zostać leśnikiem. Jednak rozpoczęła
się I wojna światowa, która pokrzyżowała jego plany.
W 1914 roku Henryk wstąpił do Legionów Polskich w Krakowie. Przez cały okres
wojny dawał przykład wielkiej odwagi i poświęcenia, o czym świadczą liczne ordery. Po
zakończeniu I wojny światowej musiał walczyć o granice Polski, która odzyskała wolność.
Bohaterski 21-letni Henryk został awansowany do stopnia plutonowego i objął dowództwo
nad oddziałem ruszającym na odsiecz zajętym przez wojska ukraińskie miastom: Przemyśl
i Lwów. Wkrótce później, dzięki wysiłkowi setkom podobnym mu patriotów, wymienione
miasta ponownie znalazły się w polskich rękach. Pod koniec 1918 roku Dobrzański został
chorążym i przejął dowodzenie nad szwadronem ,,Odsiecz Lwowa", a za swoje bohaterskie
czyny został odznaczono Krzyżem Walecznych oraz Gwiazdą Przemyśla. Poza tym, za
odwagę w bitwach pod Lwowem i pod Borowem stoczonych w 1920 roku – tym razem
przeciwko Rosjanom - został odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari.
Po zakończeniu licznych wojen Henryk Dobrzański został w wojsku. Miał wówczas
czas, aby brać udział w licznych zawodach jeździeckich na koniach. Był zdobywcą wielu
nagród. W 1924 roku uzyskał pierwsze miejsca w zawodach w Bielsku i Piotrkowie.
W następnym roku uczestniczył w konkursach w Nicei, Warszawie, Londynie i Aldershot.
W czasie zawodów w Londynie Henryk Dobrzański dokonał wyjątkowego wyczynu,
osiągając dwukrotnie bezbłędne przebiegi i zarazem najlepszy indywidualny wynik dnia. Za
ten wyczyn otrzymał złotą papierośnicę od księcia Walii za najlepszy indywidualny wynik.
W 1928 roku był członkiem polskiej ekipy na Olimpiadzie w Amsterdamie,
a ponadto wygrał m.in. konkurs na zawodach w Warszawie. Był to szczytowy okres w jego
karierze sportowej. Jej bilans to zajęcie 22 razy pierwszego miejsca, 3 razy drugiego i 4 razy
dalszych miejsc.
W 1939 roku major Henryk Dobrzański chciał odejść z wojska i objąć funkcję
leśniczego, o której marzył od dawna. Nie było mu to jednak dane, ponieważ wybuchła
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II wojna światowa. W czasie jej trwania był dowódcą Oddziału Wydzielonego Wojska
Polskiego, który był nieuchwytny dla Niemców do wiosny 1940 roku. Dzięki pomocy
ludności mieszkańców Kielecczyzny i ziemi opoczyńskiej, oddziałowi udawało się wymykać
z organizowanych przez Niemców pułapek. Jednak do czasu. 30 kwietnia 1940 roku jego
odział został otoczony przez oddziały niemieckiej w lesie koło Anielina. W czasie walki
Henryk Dobrzański zginął. Do końca swojego życia był dzielny i wierny Polsce.
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