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Henryk Stajszczyk

Z  ziemią opolską związany był przez całe życie. Urodził się 9 sierpnia 
1935 r. we wsi Cisek (pow. kozielski) w rodzinie chłopskiej. Był synem 
zaangażowanego w narodową działalność polską Leona Stajszczyka. Po u- 
kończeniu szkoły podstawowej podjął naukę w kozielskim liceum ogólno
kształcącym. Trudne w arunki m aterialne zmusiły go jednak do przerw ania 
nauki i podjęcia pracy zawodowej. Rozpoczął ją w 1952 r. w Gminnej K a
sie Spółdzielczej w Koźlu. Po dwóch latach pracy w tej placówce został 
kierow nikiem  Gminnej K asy Spółdzielczej w Pawłowiczkach, skąd w 1958 
r. przeszedł do pracy na stanowisko kierownika Banku Spółdzielczego w 
Otmuchowie. Po przeszło dwóch latach wrócił na teren powiatu kozielskie
go obejmując funkcję kierow nika Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie, 
a następnie w 1971 r. stanowisko dyrektora takiej samej placówki w Koź
lu. Po utworzeniu w 1975 r. Kędzierzyna-Koźla kierow ał Bankiem Spół
dzielczym obejm ującym  zakresem swojego działania obszar całego m iasta 
i gminę Reńska Wieś.
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W trakcie pracy zawodowej H. Stajszczyk ukończył szkołę średnią, a na
stępnie podjął studia na Wydziale P raw a i A dm inistracji U niw ersytetu 
Wrocławskiego. Dyplom mgr. praw a uzyskał w 1976 r.

W 1960 r. H. Stajszczyk zaw arł związek małżeński z Anną Skibą. Z m ał
żeństwa tego urodził się w 1976 r. syn A rtur, a  w 1969 r. córka Ilona.

Poza pracą zawodową H enryk Stajszczyk poświęcał wiele swojego cza
su działalności społecznej. Będąc od 1964 r. członkiem Zjednoczonego S tron
nictw a Ludowego pełnił w latach 1969—1975 obowiązki członka Prezydium  
PK ZSL w Koźlu. Od początku istnienia tow arzystw a regionalnego w Koź
lu związał się też z jego pracą. W Towarzystwie Społeczno-K ulturalnym  
w  Kędzierzynie-Koźlu spraw ow ał od wielu la t różne funkcje w zarządzie, 
a ostatnio był przewodniczącym kom isji rew izyjnej. Wychowany w trad y 
cjach działalności społecznej odczuwał H. Stajszczyk potrzebę pracy na rzecz 
środowiska. Z jego in icjatyw y zorganizowano w 1973 i w 1978 r. obchody 
70-lecia i 75-lecia istnienia Banku Ludowego w Koźlu. Obchody tych rocz
nic były największym i im prezam i przeprowadzonymi w ostatnich latach 
przez kędzierzyńsko-kozielskich działaczy regionalnych. Związany blisko 
z patriotycznym i tradycjam i Banku Ludowego w Koźlu H. Stajszczyk po
pularyzow ał na łam ach prasy działalność spadkobiercy tej instytucji jakim  
jest obecnie Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie-Koźlu. Wiele pracy w o- 
statnim  okresie poświęcił również H. Stajszczyk przygotowaniom do o tw ar
cia muzealnej placówki regionalnej na bazie zbiorów Towarzystwa Spo
łeczno-Kulturalnego w Kędzierzynie-Koźlu.

Za swą pracę zawodową i społeczną H enryk Stajszczyk otrzym ał S reb
rny i Brązowy Krzyż Zasługi, Medal XXX-leeia PRL, odznakę „Zasłużone
mu Opolszczyźnie” a także liczne odznaki branżowe.

A ktywne życie H. S tajszczyka przerw ała przedwczesna śmierć. Zm arł 
po długiej i ciężkiej chorobie 15 września 1981 r. w wieku 46 lat. W dniu 
19 września 1981 r. na małym cm entarzu w Kobylicach pożegnała go ro
dzina, przyjaciele oraz mieszkańcy Kobylic i Kędzierzyna-Koźla. Cieszył się 
opinią człowieka bardzo życzliwego, rzetelnego i obowiązkowego. Taki też 
pozostanie we wspomnieniach tych, którzy z nim współpracowali i którzy 
go znali.


