
90.urodziny płk/s/ Henryka Szymczaka , członka ZWiR WP w Grójcu 

  
W dniu 17 października 2018r odbyło się w Grójcu uroczyste 

spotkanie Zarządu Powiatowego Związku Weteranów i Rezerwistów WP 
z członkiem naszego Związku,  płk/s/ Henrykiem Szymczakiem z okazji                       
90. urodzin - wspaniałym i sympatycznym kolegą, towarzyszem służby, 
aktywnym członkiem Powiatowego Oddziału Grójeckiego Związku 
Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego oraz Związku 
Kombatantów RP  i Byłych Więźniów Politycznych. 
 

Dostojny Jubilat  urodził się 13 października 1928r. w Gdyni. Tam spędził młodzieńcze lata, uczęszczał do szkoły 
powszechnej. Wybuch   II wojny światowej  przerwał edukację na długie lata.  Ojciec Henryka poszedł walczyć z 
hitlerowskimi Niemcami jako marynarz wcielony do Marynarki Wojennej RP. Matka z synem i dwiema siostrami zostali 
wyrzuceni z mieszkania w Gdyni i znaleźli schronienie u rodziny matki w Poznańskiem.  Wojna zabrała chłopcu marzenia i 
niewinność. Bardzo wcześnie poznał okrucieństwo wojny: śmierć, głód, strach , cierpienia  i  obawy o życie najbliższych. 
Wiosną 1942 r został zabrany do pracy w gospodarstwie niemieckim w Kokczynie k/Wrześni. Mimo młodego wieku ciężko 
pracował w pracach polowych oraz  przy hodowli zwierząt domowych: koniach, krowach i świniach. Spał w oborze, a w 
czasie chłodów ogrzewał się tuląc do zwierząt. Kiedy front wschodni zbliżał się do rejonu Pomorza Gdańskiego został 
zmuszony  do wyjazdu do Niemiec z dotychczasowymi właścicielami i ich dobytkiem. Przed przekroczeniem Odry, udało 
mu się zmylić czujność właścicieli i uciec. Szczęśliwie dotarł  do domu rodzinnego , gdzie czekała na niego mama z 
siostrami. Pełnia szczęścia nastąpiła, kiedy z wojny powrócił ojciec Jubilata. Wkrótce rozpoczął naukę, przerwaną przez 
wojnę. 

7 października 1948 r. został wcielony do 41 pułku artylerii lekkiej w Gdańsku, a po ukończeniu szkoły podoficerskiej 
zostaje skierowany do 91 pułku artylerii p/panc. w  Kołobrzegu  na stanowisko dowódcy plutonu, w stopniu kaprala. W 
październiku 1950r zostaje zakwalifikowany  do Szkoły Oficerów Politycznych w Łodzi, a po jej ukończeniu pełni służbę w 
jednostkach wojskowych w Prabutach, Stargardzie Gdańskim  i Kołobrzegu. W roku 1975 zostaje skierowany do JW. 2962 
(obecnie JW. 3411) Grójec, gdzie pełni obowiązki służbowe na różnych stanowiskach do 1988r. 

Po 40 latach służby wojskowej zostaje przeniesiony w stan spoczynku. Za osiągnięcia w służbie, Jubilat był 
wielokrotnie wyróżniany , m.in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi oraz wieloma 
innymi odznaczeniami i medalami resortowymi oraz samorządowymi.  

Po przejściu na emeryturę włączył się w nurt działalności społecznej w  Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska 
Polskiego oraz w Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Czynnie i aktywnie uczestniczy w życiu obu 
Związków.  Jego entuzjazm i zaangażowanie w pracy społecznej wpływa mobilizująco na całe otoczenie.  Cieszy się 
szacunkiem  i zaufaniem w całym środowisku  emerytów wojskowych oraz kombatantów. Dba o należytą oprawę 
uroczystości państwowych i samorządowych oraz uroczystości pogrzebowych zmarłych kolegów, uczestnicząc w nich w 
charakterze dowódcy pocztu sztandarowego. Utrzymuje kontakty z młodzieżą szkolną oraz z rodzinami zmarłych 
kolegów, zapalając znicze na ich grobach. 

 Za działalność społeczną został wyróżniony przez ZG ZWiR WP wpisem do „Honorowej Księgi Zasłużonych dla ZWiR 
WP”, jak również medalem pamiątkowym XXV-lecia ZWiR WP oraz medalem za zasługi dla Związku Kombatantów  RP  i 
Byłych Więźniów Politycznych. Mimo sędziwego wieku kolega Henryk jest nadal aktywnym członkiem obu Związków. 

 Z okazji 90.rocznicy urodzin  Jubilat otrzymał listy gratulacyjne od prezesa Zarządu Głównego ZWiR WP płk/s/ dr 
Wiesława Korgi oraz prezesa  ZG ZK i BWP  płk Henryka L. Kalinowskiego.  Do życzeń dołączyli się koledzy z POG ZWiR 
WP, wręczając pamiątkowy upominek. 

Życzymy Naszemu Jubilatowi  długich lat życia w dobrym zdrowiu. Niech szacunek, uznanie i żołnierska pamięć  
towarzyszy Ci w dalszym życiu i przysparza nowych sił. 

 
Opracował: płk/s/ Janusz Czerniejewski 

 


