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Henryk Krzysik (pierwszy z prawej),
obok niego szwagier
Eugeniusz Tyczyñski

Prezent od w³adz miejskich:pami¹t-
kowa tabliczka z okazji Jubileuszu
stu lat ¿ycia

widz¹c ¿o³nierza, w eskorcie sowie-
tów, nie witali go wylewnie, a jedy-
nie potwierdzili jego wersjê zdarzeñ. 
Radoœæ z powrotu Henryka ca³ego i 
zdrowego mogli wyraziæ dopiero po 
oddaleniu siê wojskowego patrolu. 
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Chwile ogromnego strachu i niepew-
noœci, które towarzyszy³y tamtemu 
wydarzeniu, na zawsze pozosta³y w 
jego pamiêci, jako jedno z bardziej 
wstrz¹saj¹cych wojennych wspom-
nieñ. Jak siê jednak oka¿e, nie bêdzie 
to jedyne dramatyczne zdarzenie, w 
którym polski mundur odegra nie-
zwykle istotn¹ rolê.

Po powrocie do rodzinnego Sko-
lego, ¿o³nierz odnowi³ znajomoœæ z 
Anastazj¹ Tyczyñsk¹ i 6 grudnia 
1940 roku zawarli zwi¹zek ma³¿eñ-
ski. Mieli razem trójkê dzieci, naj-
starszego Tadeusza, potem Halinê i 
Mariana.

Skole, w którym ma³¿onkowie 
zamieszkali wraz z kuzynostwem od 
1939 znajdowa³o siê pod sowieck¹ 
okupacj¹, zaœ od 1941 pod okupacj¹ 
niemieck¹. Oko³o 1942 roku, gdy w 
okolicach miejscowoœci przebiega³ 
front staræ rosyjsko-niemieckich, 
dosz³o do kolejnego dramatycznego 
incydentu, zapocz¹tkowanego zu-
pe³nie przypadkowo przez wuja, w 
którego domu mieszkali pañstwo 
Krzysikowie. W czasie trwaj¹cych 
dzia³añ wojennych na rodzinny dom 
spad³y pociski, które znacz¹co usz-
kodzi³y dachówki. Wuj Andrzej Za-
foremski, chc¹c unikn¹æ dalszych 
uszkodzeñ budynku, wszed³ na dach, 
by naprawiæ zniszczone elementy. 
Zauwa¿yli to stacjonuj¹cy w Sko-
lem, opowiadaj¹cy siê po stronie 

Niemców Wêgrzy, którzy uznali go 
za szpiega, przekazuj¹cego z dachu 
znaki Rosjanom. Ich reakcja by³a 
natychmiastowa, wkroczyli do mie-
szkania i wyprowadzili z niego ca³¹ 
rodzinê. Kara za domniemane szpie-
gostwo mog³a byæ tylko jedna – 
rozstrzelanie. Dramat wydawa³ siê 
nieunikniony. Przed plutonem stanê-
³a ca³a rodzina: wuj, kuzynki, pan 
Henryk i jego ¿ona Anastazja, która 
trzymaj¹c na rêku maleñkiego syna, 
rozpaczliwie krzycza³a, b³agaj¹c 
Wêgrów o litoœæ. I byæ mo¿e w³aœnie 
ten straszliwy krzyk matki prosz¹cej 
o darowanie ¿ycia sprawi³, ¿e g³ów-
nodowodz¹cy wstrzyma³ egzekucjê. 
Rodzina znalaz³a siê ponownie w do-
mu, gdzie Henryk Krzysik pokaza³ 
¿o³nierzom polski mundur (ten sam, 
którego posiadanie wczeœniej niemal 
pozbawi³o go ¿ycia). Oficer wêgier-
ski, ujrzawszy mundur, zrozumia³, ¿e 
ma do czynienia z polsk¹ rodzin¹, a 
nie spiskowcami. W ten sposób pol-
ski mundur ocali³ ¿ycie wszystkim 
domownikom.

Henryk Krzysik ponownie ruszy³ 
na front w 1944 roku wraz z II dy-
wizj¹ Wojska Polskiego. Swój szlak 
bojowy zakoñczy³ na £abie. W tym 
czasie jego ¿ona Anastazja wraz z 
dzieæmi i pozosta³¹ rodzin¹, zosta³a 
wysiedlona z rodzinnego Skolego. 
Jad¹c poci¹giem za zachód nie zda-
wa³a sobie sprawy, ¿e opuszcza Kre-
sy ju¿ na zawsze. Przesiedlenie 
odbywa³o siê w bardzo trudnych wa-
runkach, sama podró¿ poci¹giem 
trwa³a kilka tygodni. Anastazja 
Krzysik podró¿owa³a z dwójk¹ dzie-
ci. Wziê³a ze sob¹ jedynie baga¿ pod-
rêczny, co wynika³o z przekonania, 
¿e na pewno wróci z rodzin¹ do po-
zostawionego w Skolem domu. Po-
dró¿ z miejsca urodzenia na ziemie 
zachodnie wydawa³a siê czymœ nie-
pojêtym, tym bardziej, ¿e wszêdzie 
roztacza³y siê ogromne zniszczenia 
wojenne, panowa³o ubóstwo, syste-
my gospodarcze i administracyjne 
kraju by³y niewydolne, a ¿ycie spo³e-
czne dopiero powoli zaczyna³o siê 
odbudowywaæ. 

Transport z repatriantami doje-
cha³ w maju 1945 roku do Kcyni 
(dzisiejsze województwo kujawsko-

pomorskie). Nie wiadomo, dlaczego 
zatrzyma³ siê akurat w tym miejscu. 
Rodzinie przydzielono kamienicê, w 
której zamieszka³a Anastazja Krzy-
sik z dzieæmi, jej siostra, brat i pozo-
stali kuzyni. Wszyscy wierzyli, ¿e 
uda im siê niebawem powróciæ na 
Kresy.

Najwa¿niejsz¹ kwesti¹ w owym 
momencie sta³o siê, aby pañstwo 
Krzysikowie znów byli razem. ¯ona 
nie mia³a od Henryka ¿adnych wia-
domoœci. On zaœ, nawet gdyby chcia³ 
siê skontaktowaæ z bliskimi, nie zna³ 
ich aktualnego adresu zamieszkania. 
Pomocny w poszukiwaniach okaza³ 
siê Czerwony Krzy¿, dziêki któremu 
Anastazja odnalaz³a mê¿a, stacjonu-
j¹cego akurat w K³odzku. Na prze³o-
mie roku 1945 i 1946 rodzina wresz-
cie by³a w komplecie.

Choæ powojenne lata nie nale¿a³y 
do naj³atwiejszych, to powoli ¿ycie 
wraca³o do normalnoœci. Rodzina 
zaaklimatyzowa³a siê w Kcyni, na 
œwiat przysz³o trzecie dziecko pañst-
wa Krzysików, syn Marian. 

Henryk Krzysik podj¹³ pracê w 
firmie hydrogeologicznej, w której 
zajmowa³ siê odwiertami w poszuki-
waniu podziemnych z³ó¿ wody. 
Przepracowa³ w niej a¿ do momentu 
przejœcia na emeryturê. Da³ siê 
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