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Œwiadectwo niezwyk³ego ¿ycia, obchodz¹cego 
Jubileusz stu lat Henryka Krzysika

Mieszkaj¹cy od prawie dwudzies-
tu lat w Sierpcu Henryk Krzysik by³ 
œwiadkiem najwa¿niejszych wyda-
rzeñ w kraju i na œwiecie ostatniego 
wieku. Los nie szczêdzi³ mu trud-
nych doœwiadczeñ, ale ogromna wo-
la ¿ycia i umiejêtnoœæ doceniania 
ka¿dej wa¿nej chwili sprawi³y, ¿e 
wraz z wielopokoleniow¹ rodzin¹ 
móg³ niedawno cieszyæ siê z zacnego 
Jubileuszu setnych urodzin.

Henryk Krzysik urodzi³ siê 23 lu-
tego 1909 roku w Woli Jasienickiej, 
wiosce w województwie podkarpac-
kim. By³ ma³ym ch³opcem, gdy stra-
ci³ oboje rodziców. Matka Maria, z 
domu Stodolak zmar³a w 1915 roku, 
zaœ ojciec Franciszek zgin¹³ w rok 
póŸniej, jako ¿o³nierz austriacki na 
terytorium Francji. Henryk mia³ 
czworo rodzeñstwa, dwie siostry i 
dwóch braci, jednak obydwie dziew-
czynki zmar³y w bardzo m³odym 
wieku, zaœ jeden z braci zgin¹³ w 
obozie w Oœwiêcimiu. Osieroconym 
ch³opcem zaopiekowa³ siê, mieszka-
j¹cy w Skolem, w obwodzie lwow-
skim, kuzyn ze strony matki, Andrzej 
Zaforemski z ¿on¹. Ch³opiec zosta³ 
ciê¿ko doœwiadczony ju¿ w bardzo 
m³odym wieku. Nowi opiekunowie 
byli ludŸmi surowymi, nie ho³ubili 
dziecka. Szeœciolatkowi brakowa³o 
ciep³a i mi³oœci, które zapewni³aby 
mu w³asna mat-a. Jednak mimo prze-
ciwnoœci losu, nie podda³ siê i po 
osi¹gniêciu odpowiedniego wieku, 
odby³ s³u¿bê wojskow¹, a pod koniec 
sierpnia 1939 roku zosta³ zmobilizo-
wany i wys³any na front. Bior¹c 
udzia³ w kampanii wrzeœniowej uleg³ 
powa¿nemu wypadkowi, zosta³ 

przygnieciony przez w³asnego ko-
nia. Koñ by³ prawdopodobnie nieu-
je¿d¿ony i podczas wielogodzinnego 
przemarszu potkn¹³ siê i przygniót³ 
go ca³ym swoim ciê¿arem. W wyni-
ku obra¿eñ Henryk trafi³ do szpitala, 
z którego jednak niebawem wyszed³, 
by do³¹czyæ do polskich ¿o³nierzy, 
bior¹cych udzia³ w walce obronnej. 
Po przegranej Kampanii Wrzeœnio-
wej, bêd¹c w randze podoficera Woj-
ska Polskiego, dosta³ siê do niewoli 
sowieckiej, gdzie w obozie jeniec-
kim przebywa³ do koñca paŸdzierni-
ka 1939 roku. ¯o³nierze ¿yli w obo-
zie w tragicznych warunkach, g³odo-
wali, zmuszani byli do ciê¿kiej, nie-
wolniczej pracy. Pewnego dnia 
wszystkich przetrzymywanych so-
wieci przekierowali do transportu 
kolejowego, którym mieli byæ wy-
wiezieni na Wschód. W trakcie za³a-
dunku, rozdzielono zwyk³ych ¿o³-
nierzy od oficerów. Tych drugich 

Henryk Krzysik

umiejscowiono w zamykanych wa-
gonach o œcis³ym nadzorze. Pozos-
tali jeñcy, wœród których znalaz³ siê 
Henryk Krzysik, przewo¿eni byli w 
niezamykanych wagonach. I ta w³aœ-
nie okolicznoœæ sprawi³a, ¿e wraz z 
koleg¹, marynarzem ze Lwowa, uda-
³o mu siê zbiec z transportu. Po ucie-
czce obydwaj ¿o³nierze skierowali 
siê w rodzinne strony, by id¹c na 
Lwów, wreszcie trafiæ do Skolego. 

Jedyne zachowane zdjêcie
domu rodzinnego w Skolem

W czasie wêdrówki do domu 
przez tereny zajête przez Rosjan, nie 
oby³o siê bez zatrwa¿aj¹cego incy-
dentu. Henryk Krzysik przemiesz-
cza³ siê w mundurze polskiego ¿o³-
nierza, co stanowi³o œmiertelne 
zagro¿enie na patrolowanym przez 
sowietów obszarze. W czasie wê-
drówki natrafi³ na patrol rosyjski, 
jednak dziêki przytomnoœci umys³u, 
w porê zdo³a³ wczeœniej zrzuciæ blu-
zê wojskow¹ i szed³ w samych tylko 
spodniach. Legitymuj¹cy go nie 
chcieli uwierzyæ w wersjê zdarzeñ, 
przedstawian¹ przez ¿o³nierza, a 
mianowicie, ¿e zosta³ napadniêty 
przez ludzi, którzy zabrali mu 
wszystkie rzeczy, ³¹cznie z gór¹ od 
munduru. Wpadli te¿ na chytry po-
mys³, by zaprowadzi³ ich do domu, z 
którego rzekomo siê oddali³ i tam, 
jeœli potwierdzi siê wersja zdarzeñ, 
zostanie puszczony wolno. A¿ trud-
no sobie wyobraziæ, co musia³ prze-
¿ywaæ wtedy Henryk Krzysik, który 
nie móg³ przecie¿ przewidzieæ re-
akcji rodziny, która nie spodziewa³a 
siê jego wizyty, tym bardziej, ¿e ofi-
cjalnie przebywa³ na froncie. Jak siê 
jednak okaza³o, krewni w³aœciwie 
zareagowali w zaistnia³ej sytuacji i 
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