OSTANIE POŻEGNANIE dr. Jana Krupy
W dniu 5 lutego 2019r. delegacja z powiatu lipskiego reprezentująca władze powiatowe,
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lipskiej „Powiśle”, lekarzy weterynarii, Państwowej i
Ochotniczej Straży Pożarnej i Związku Strzeleckiego „Strzelec” OSW im. płk Dionizego
Czachowskiego w Lipsku uczestniczyła w ostatnim pożegnaniu Śp. dr.n.wet. Jana Krupy
wyjątkowego człowieka, który posiadał wiele zainteresowań, był znany, jako autor kilku
tomików poetyckich jak również autor wielu książek. Chociaż od wielu lat mieszkał w
Białymstoku, to jednak był cały czas bardzo silnie związany ze swoją rodziną i miejscem
urodzenia Przedmieściem Dalszym, Solcem nad Wisłą, Lipskiem, Tarłowem i całym
Powiślem. To tutaj, gdy tylko nadarzała się jakaś okazja przyjeżdżał odwiedzając rodzinę,
przyjaciół i swoją ukochaną Ziemię Lipską, którą przecież tak pięknie opisał w książce „ Nad
Błękitną Krępnianką”. W uznaniu zasług w dziedzinie zawodowej i społecznej otrzymał wiele
odznaczeń: Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski, Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, Odznakę
Honorową Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, Odznakę Honorową
Meritus Zasłużony dla Samorządu Lekarsko-Weterynaryjnego, odznakę Za Wzorową Pracę i
Służbę. Natomiast w dniu 11 listopada 2014 dr Jan Krupa został wyróżniony przez
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lipskiej ,,Powiśle’’ oraz władze powiatu lipskiego medalem
honorowym „ Za Zasługi dla Ziemi Lipskiej”. W uroczystości wzięli udział licznie
zgromadzeni mieszkańcy Białegostoku, regionu podlaskiego, poczty sztandarowe oraz kadra
naukowa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Zmarły był również
honorowym członkiem Stowarzyszenia Św. Izydora Oracza w Białymstoku gdzie członkowie
oraz lekarze weterynarii w kaplicy patrona zaciągnęli wartę honorową przy trumnie. Również
w ten sposób oddali honory zmarłemu przedstawiciele ziemi lipskiej gdzie Strzelcy z powiatu
lipskiego dołączyli do warty honorowej. Zmarły był autorem książki pt. ,, Komendant AK,,.
Witold’’ Antoni Krupa wydanej w 2005 roku której promocja odbyła się w Bibliotece
Pedagogicznej w Lipsku a następnie wydanie zostało wznowione w 2010 roku. Strażacy,
Strzelcy oraz uczestnicy promocji książki mieli okazję kilkakrotnie spotykać się ze zmarłym,
który w sposób wyjątkowy opisał wybitną postać dowódcy Armii Krajowej w naszym regionie
Antoniego Krupy oraz jego żołnierzy. W czasie jednego ze spotkań w Komendzie Powiatowej
PSP przypomniał zebranym swoje dzieciństwo, które przypadło na lato okupacji niemieckiej
gdzie wraz z rodziną przeżył represje okupanta, opowiadał jak przeżył wysiedlenie całej
miejscowości z powodu bliskiej odległości frontu na Wiśle w okolicach Solca n/Wisłą
Zmarły był również współautorem książki pt. „Stulecie Szkoły nad Krępianką”, która została
wydana jego staraniem w 2015 roku a znajduje się w niej historia szkoły i obchodzony w 2010
roku jubileusz 100-lecia Szkoły w Przedmieściu Dalszym.
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