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Od początku kariery zawodowej swoje zainteresowania i umiejętności muzyczne starał się przekazać młodzieŜy, nie tylko, jako nauczyciel, ale teŜ, jako instruktor młodzieŜowych zespołów muzycznych. Z pod jego ręki wyszło wielu
utalentowanych muzyków - instrumentalistów jak i wokalistek. Poprzez wszystkie te lata pracy zawodowej prowadził wiele zespołów rockowych, instrumentalno-wokalnych, wokalnych, chórów, które godnie reprezentowały nasze miasto na skalę międzynarodową, wojewódzką i powiatową.

Zainteresowania Pana Henryka są wielokierunkowe. W czasie studiów pasjonował
się taternictwem i speleologią. Namiętnie do dziś i to z powodzeniem gra w brydŜa. Pasjonuje go mechanika samochodowa. Od 10 lat jest Członkiem TMRu, a
od 4 lat sekretarzem Zarządu. W naszym Towarzystwie naleŜy do najbardziej aktywnych a jego działania jako organizatora turniejów, przygotowanie stoisk na
Dni Rydułtów, Święcie Stowarzyszeń czy innych i imprezach przez TMR są zauwaŜane nie tylko w Rydułtowach

Artysta, który w 1970 r. jako pierwszy opracował i zastosował do architektury
technologię malarstwa na blasze stalowej emaliowanej. Jako członek Związku
Artystów brał udział w wystawach zbiorowych i indywidualnych. Jego prace były wystawiane m.in. w Danii, Stanach Zjednoczonych, Belgii, Czechach czy
Niemczech. Brał udział w wielu wystawach, sympozjach i plenerach. Swoją działalnością artystyczną przyczynił się do rozsławienia
Naszej miejscowości.

Przez 19 lat pracowała w Szkole Podstawowej Nr 1, gdzie była nauczycielem
biologii oraz wicedyrektorem a obecnie od 13 lat jest dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 3 w Rydułtowach. Szczególną uwagę zwraca na ochronę środowiska – wynika to z jej profesji, ale równie duŜą na zachowanie tradycji śląskiej.
Bardzo zaleŜy jej zachowaniu gwary śląskiej, na kultywowaniu tradycji śląskich, przypomnienie dawnych zwyczajów, teraz zanikających. Uczniowie szkoły na uroczystościach miejskich i szkolnych występują w strojach będących kopią strojów noszonych na naszym terenie 100 lat temu.
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