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Henryk Krzysik (drugi z prawej)
nied³ugi czas po powo³aniu do wojska

poznaæ jako niezwykle odpowie-
dzialny i uczciwy pracownik. Dziêki 
swojej pracowitoœci by³ wzorem dla 
kolegów. Do tego stopnia ceni³ pra-
cê, ¿e nigdy nie przebywa³ na zwol-
nieniu lekarskim i choæ czasem mie-
wa³ chwile gorszego samopoczucia, 
to po zastosowaniu domowych œrod-
ków na wzmocnienie, nastêpnego 
dnia punktualnie stawia³ siê w firmie 
w pe³nej gotowoœci. 

Trudne dzieciñstwo oraz doœ-
wiadczenia wojenne ukszta³towa³y 
jego charakter i pogl¹d na œwiat. 
Nigdy nie zabiega³ o ¿adne medale, 
odznaczenia czy inne zaszczyty, nie 
afiszowa³ siê swoimi dokonaniami 
wojennymi. Jedyne odznaczenie, ja-
kie otrzyma³ to Odznaka Weterana 
Walk o Niepodleg³oœæ, przyznana 
przez kierownika Urzêdu do Spraw 
Kombatantów i Osób Represjono-
wanych (1995).

Radoœci¹ zawsze przepe³nia³y go 
chwile, gdy móg³ przebywaæ z rodzi-
n¹, w spokoju cieszyæ siê tym, co 
przyniesie nowy dzieñ. Równie¿ do-
bra materialne nigdy nie by³y dla 
niego najwa¿niejszym celem, bo 
doœwiadczenie nauczy³o go, ¿e 
wszystko straciæ mo¿na w ci¹gu jed-
nej chwili. 

Po œmierci ¿ony w 1984 roku 
radzi³ sobie sam z obowi¹zkami 
domowymi, a¿ do momentu, gdy w 
wieku osiemdziesiêciu lat powa¿nie 
zachorowa³. Konieczne okaza³o siê 
leczenie w szpitalu w pobliskiej Byd-
goszczy. Po opuszczeniu kliniki d³u-
go nie wraca³ do zdrowia. Jakiœ czas 
póŸniej ponownie wymaga³ hospita-
lizacji, choæ wówczas jego stan zdro-
wia by³ ju¿ bardzo ciê¿ki. I choæ 
lekarze nie dawali mu wtedy du¿ych 
szans na prze¿ycie, to ponownie da³a 
o sobie znaæ jego ogromna wola ¿y-
cia. Ze szpitala zabra³a go córka 
(mieszkaj¹ca, podobnie jak najm³od-
szy syn, w Sierpcu), która zajê³a siê 
opiek¹ nad staruszkiem. Otoczony 
trosk¹ bliskich osób, powoli zacz¹³ 
odzyskiwaæ si³y. W powrocie do 
zdrowia pomaga³y mu tak¿e spacery 
i przebywanie na œwie¿ym powie-
trzu. Uwielbia³ opalaæ siê na dachu 
przydomowej altany. G³êboko wie-
rzy³ w dobroczynny wp³yw s³oñca na 

c.d. ze str. 7 zdrowie cz³owieka. Z têsknot¹ wy-
czekiwa³ ka¿dego dnia pierwszych 
promieni s³onecznych.

Córka Halina podjê³a wówczas 
de-cyzjê o przeprowadzce Pana Hen-
ryka do Sierpca, gdzie otoczony 
opiek¹ móg³ byæ blisko dzieci i wnu-
ków. Tutaj równie¿ ka¿dego dnia 
du¿o spacerowa³, poznawa³ najbli¿-
sz¹ okolicê. Nie by³o dnia, by nie 
spotkaæ na ulicy Jana Paw³a II lub w 
parku im. Solidarnoœci starszego pa-
na, który odpoczywa³ na jednej z ³a-
wek z twarz¹ skierowan¹ ku s³onecz-
nym promieniom.

Wiele osób zastanawia³o siê, w 
czym tkwi tajemnica d³ugowieczno-
œci Pana Henryka. Byæ mo¿e dobr¹ 
kondycjê zawdziêcza genom, jego 
stryj ¿y³ ponad sto lat. Ogromne zna-
czenie ma tu równie¿ aktywnoœæ 
fizyczna, a zw³aszcza ulubione mar-
sze. Po przejœciu na emeryturê Pan 
Henryk kupi³ rower, by jak najczêœ-
ciej za¿ywaæ ruchu. Zaprzecza 
wszelkim dietom, bo uwa¿a, ¿e sam 
najlepiej rozumie swój organizm. 
Zawsze najbardziej smakowa³y mu 
tradycyjne polskie potrawy. Ma 
wielk¹ s³aboœæ do kawy i dobrych 
s³odyczy.

Bardzo interesowa³a go zawsze 
polityka. Po wojnie regularnie s³u-
cha³ audycji radia Wolna Europa. 
Obowi¹zkowo ka¿dego dnia ogl¹da 

telewizyjne Wiadomoœci, by na bie-
¿¹co orientowaæ siê w rozmaitych 
wydarzeniach. Mimo k³opotów ze 
wzrokiem, z przyjemnoœci¹ siêga te¿ 
po prasê codzienn¹. 

Myœlami nadal powraca do cza-
sów wojny, doskonale pamiêta lata 
m³odoœci. Bardzo lubi ogl¹daæ filmy 
o tematyce wojennej. Wiele emocji 
wzbudzaj¹ w nim defilady wojsko-
we, zw³aszcza te z udzia³em koni i 
pokazem orê¿a.

Niedawno Pan Henryk obchodzi³ 
piêkne œwiêto, setn¹ rocznicê uro-
dzin. Tego dnia w koœciele szkolnym 
odprawiona zosta³a dziêkczynna 
msza œwiêta za odebrane ³aski. Kilka 
dni póŸniej w urodzinowym przyjê-
ciu na czeœæ Jubilata, zorganizowa-
nym w pobliskim zajeŸdzie, uczest-
niczy³a ca³a wielopokoleniowa 
rodzina Pana Henryka. Oprócz trójki 
dzieci, nie mog³o zabrakn¹æ wnu-
ków: Andrzeja, Kamila, Ewy, Mag-
dy, Anny i Huberta, czwórki prawnu-
ków: Oli, Jasia, Piotrusia i kilku-
miesiêcznej Zosi, krewnych z ca³ej 
Polski. Przyjecha³y te¿ dwie kuzynki 
z Ukrainy. W imieniu w³adz samo-
rz¹dowych ¿yczenia z³o¿yli: prze-
wodnicz¹cy Rady Miejskiej Marek 
Chrzanowski i zastêpca burmistrza 
Zbigniew Leszczyñski, którzy od-
czytali list intencyjny i wrêczyli 
dostojnemu stulatkowi pami¹tkow¹ 
tabliczkê z wygrawerowan¹ infor-
macj¹ o Jubileuszu. Pan Henryk 
otrzyma³ kwiaty i prezenty, na jego 
czêœæ wznoszono toasty, a tak¿e od-
œpiewano ¿yczenia 200 lat ¿ycia i 
zdrowia. Niezwykle wzruszaj¹c¹ 
chwil¹ by³o, gdy Pan Henryk dziê-
kowa³ bliskim za przybycie. ¯yczy³ 
wszystkim pomyœlnoœci i wielu lat 
¿ycia w zdrowiu, bez k³opotów, któ-
rych los jemu nie oszczêdzi³. Jubilat 
by³ bardzo zadowolony z urodzino-
wej imprezy, czego dowód da³, 
œpiewaj¹c ¿o³nierskie piosenki.

¯ycie Pana Henryka to przyk³ad 
bohaterstwa, skromnoœci, uczciwoœ-
ci i si³y ducha, cech niezwykle piêk-
nych i niestety jakby rzadziej spo-
tykanych wœród najm³odszego 
pokolenia Polaków. Swoj¹ postaw¹ 
¿yciow¹ zas³u¿y³ na szczególny 
szacunek.
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