Henryk Kosicki (1896 – 1967)
Notka biograficzna
Mjr Henryk Kosicki urodził się 14 stycznia 1896 r. w Poznaniu,
w rodzinie Franciszka i Józefy z domu Konieczna. W Poznaniu kończy
9 klas szkoły wydziałowej i 3 semestry Państwowej Szkoły
Budowlanej. 2 sierpnia 1914 r. powołany zostaje do armii niemieckiej
gdzie 13 września 1916 r. kończy kurs aspirantów oficerskich. Walczy
we Francji i jako dowódca plutonu 3 pułku gwardii 29 września
1916r. przechodzi na stronę francuską, gdzie pozostaje w niewoli do
13 maja 1918 r., kiedy to ochotniczo wstępuje do Armii Polskiej we
Francji. Tam 11 października 1918 r. kończy kolejny kurs aspirantów
tym razem oficerów inżynierii. 15 lutego 1919 r. zostaje dowódcą
plutonu 1 kompanii w 1 pułku inżynieryjnym I Dywizji. 20 marca 1919 r. otrzymuje nominację
na podporucznika. 3 maja 1919 r. przydzielony zostaje do obozu 1 Dywizji w Damfront. Tam,
w dniu 4 sierpnia 1919 r. dostaje przydział na dowódcę kompanii 18 Batalionu Saperów
7 Dywizji Generała Hallera i walczy w wojnie polsko bolszewickiej. 19 stycznia 1921r.
otrzymuje awans na porucznika i 20 sierpnia 1921 r. wcielony zostaje do 3 Pułku Saperów
skąd 5 października 1921 r. jest przeniesiony do 8 Pułku Saperów gdzie zostaje dowódcą
szkoły podoficerskiej. W grudniu 1921 r. obejmuje funkcję dowódcy batalionu.
W dniu 13 czerwca 1923 r. składa eksternistycznie w Państwowym Gimnazjum
matematyczno – przyrodniczym w Grudziądzu egzamin dojrzałości. Pełniąc służbę w 8 Pułku
Saperów uzupełnia wiedzę korespondencyjnie na Politechnice Warszawskiej i Oficerskiej
Szkole Inżynierskiej. 1 grudnia 1924 r. zostaje awansowany do stopnia kapitana i w tym
samym roku na podstawie egzaminu konkursowego zostaje wysłany na studia do Ecole du
Genie w Wersalu, gdzie równocześnie studiuje w Ecole du Genie Cywile w Paryżu, uczelnie te
kończy w 1926 r.
W lutym 1924 r. żeni się z Martą z domu Witt. Z tego
związku rodzi się dwoje dzieci: Stanisław (ur.1926r.) oraz
Bogumiła (ur. 1932 r.) Syn Stanisław był żołnierzem Armii
Krajowej na terenie świętokrzyskiego pod pseudonimem
Bohun i stał się archetypem Maćka Chełmickiego
w powieści „Popiół i diament” Jerzego Andrzejewskiego.
Po powrocie do kraju w latach 1926 – 1927 pracuje jako
referent w Centrum Wyszkolenia Saperów. W latach 1927 -1935 kolejno zajmuje
odpowiedzialne funkcje wojskowe zarówno dowódcze jak i sztabowe oraz szkoleniowe
w tym także w Ministerstwie Spraw Wojskowych.
1 stycznia 1936 r.- mianowany zostaje majorem w korpusie oficerów inżynierii i saperów.
W 1938 r. nadal pracuje jako kierownik studiów saperów w ramach Głównego Inspektoratu
Sił Zbrojnych. Pół roku później, już w 1939 r. zostaje przeniesiony do Poznania na dowódcę

14 batalionu saperów. Wybucha wojna i wraz z batalionem zostaje skierowany do obrony
Warszawy. Po kapitulacji przebywa w obozach Nunburg, Itzchee, Sandbestel, Lubeka
i Woldenberg, skąd wraca 1945 r.
Od 15 kwietnia 1945 r. do marca 1948 r. pracuje w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku jako
kierownik oddziału przemysłu budowlanego Ministerstwa Odbudowy. Od czerwca 1949r.
w Wojskowym Przedsiębiorstwie Budowlanym w Bydgoszczy na stanowisku kierownika,
a następnie dyrektora technicznego. W 1951 r. zatrudniony na stanowisku projektant –
konstruktor i rzeczoznawca w Zarządzie Budownictwa Wojskowego nr 2 w Bydgoszczy,
następne dziesięć lat kierował Pracownią Konserwacji Zabytków w Toruniu.
Zmarł w Toruniu 10 czerwca 1967 r..
W uznaniu zasług poniesionych zarówno w okresie przed wybuchem wojny, jak i w czasie
walk w obronie Warszawy został wyróżniony wieloma odznaczeniami państwowymi
i branżowymi, w tym m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem
Walecznych, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1920,
Medal Niepodległości ‘’Commemoratiwe’’ oraz Medalem „Interalliee”.
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