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Kazimierz Andrzej Zych

Pożegnaliśmy Wielkiego Polaka, 
Kapłana i Wołominiaka... 

Ś.P. Księdza Prałata Płk Jana Sikorę 
1921-2011

Siedemnastego sierpnia nad ranem, tuż po Święcie Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, 
dziewięćdziesiątej pierwszej rocznicy „Cudu nad Wisłą”, święcie Wojska Polskiego zmarł w szpitalu 
wołomińskim, wieloletni proboszcz Parafi i Matki Bożej Częstochowskiej Ksiądz Prałat Płk Jan Sikora.

Jeszcze 15 sierpnia – w poniedzia-
łek – wygłosił patriotyczne kazanie, 
jeszcze w piątek będąc z Przewod-
niczącym Komisji Dziedzictwa Na-
rodowego, Edukacji i Kultury Po-
wiatu Wołomińskiego Ryszardem 
Walczakiem z wizytą u Księdza Jana 
rozmawialiśmy o rocznicy Boju pod 
Ossowem, o przyjęciu przez Księdza 
Jana Sikorę Honorowego Patrona-
tu Budowy Pomnika Prezydenta RP 
Lecha Kaczyńskiego w Wołominie 
i poparciu nadania Premierowi Jaro-
sławowi Kaczyńskiemu Medalu “Zło 
Dobrem Zwyciężaj”, w tej Kapitule 
był również Ksiądz Prałat Jan Siko-
ra, który z olbrzymim zadowoleniem 
i łezką w oku przyjął zaproponowany 
Mu patronat. 

Niespodziewana śmierć śp. Księdza 
Jana Sikory przyszła tuż przed Jego 
90 rocznicą urodzin.  Do uroczystości 
urodzinowych w dniu 29 sierpnia br.  
przygotowywali się wierni z całej pa-
rafi i i miasta Wołomina, którego był 
Honorowym Obywatelem. Odszedł 
od nas Wieki Polak i Kapłan, dla któ-
rego Ojczyzna była najważniejsza, 
to Jego umiłowanie historii Polski, 
utożsamianie się z postacią Księdza 
Ignacego Skorupki i kult Marszałka 
Józefa Piłsudskiego w myśl słów:  
„Bóg Honor i Ojczyzna” pozostawiły 
w nas mieszkańcach Ziemi Wołomiń-
skiej trwały ślad pamięci. W wielo-
krotnych spotkaniach Ksiądz Jan 
podkreślał “kształćmy własne dzieci, 
uczmy ich historii i miłości do Boga 
i Polski”. Podczas uroczystości rocz-
nicowych „Cudu nad Wisłą” w Osso-
wie śp. Ksiądz Jan Sikora nie mógł 
osobiście uczestniczyć, ale dał znać 
o sobie w iście wyjątkowy sposób 
przekazując tysiącom wiernych wy-
daną z własnych środków książkę pt. 
„Bój w obronie Warszawy i śmierć 
Ks. Ignacego Skorupki”. Ofi arowa-
na wiernym książka to wspomnienia 
naocznego świadka śmierci ks. Igna-
cego Skorupki wówczas porucznika 
Mieczysława Słowikowskiego. Kil-
ka tysięcy egzemplarzy rozeszło się 
w błyskawicznym tempie, jak mó-
wił Ksiądz Dziekan Jan Andrzejew-
ski do zebranych na mszy św. przed 

Ossowską Kaplicą: „Ksiądz Sikora 
powiedział mi, że książki są za dar-
mo, ale pod jednym warunkiem, że je 
państwo przeczytacie”. Dwaj wielcy 
Polacy śp. Ks. Prałat Jana Sikora oraz 
Jego kolega z seminarium śp. Ks. 
Kazimierz  Konowrocki, niezłomni 
kapłani-wojownicy prawdy histo-
rycznej i pamięci Naszej Ojczyzny, 
uhonorowani zostali medalem pa-
miątkowym wybitym w 90. rocznicę 
Bitwy Warszawskiej, z Ich wizerun-
kami na rewersie. Pamiątkowa ta-
blica uhonorowania bohatera wojny 
1920 r. Majora Ignacego Skorupki, 
Orderem Orła Białego w doniosłą 
rocznicę Boju pod Ossowem, wmu-
rowana została na frontonie Kaplicy 
Ossowskiej z powiększonymi kopia-
mi pamiątkowych medali.

Moje wspomnienie o Księdzu Ja-
nie sięga lat sześćdziesiątych kiedy 
uczył mnie religii jeszcze w salkach 
katechetycznych kaplicy kościelnej.  
Uczęszczając na lekcje religii, wtedy 
w nas młodych uczniach klas siód-
mych i ósmych podstawówki  po-
czątku lat siedemdziesiątych, Ksiądz 
Prałat – budził respekt i szacunek, 
a na lekcjach nie było odważnego, 
by w jakikolwiek najmniejszy spo-
sób zakłócić katechezę. Księdza Jana 
zapamiętałem Go jako wysokiego, 
wyprostowanego kapłana, chodzą-
cego z rękami do tyłu w spodniach 
bryczesach i lśniących ofi cerkach, 
a na głowie z odwieczną czarną 
czapką z daszkiem. Lubił zwierzęta  
miał  piękne pawie, parę mądrych, 
rasowych psów, widywałem Księdza 
często na spacerze wokoło kościoła 
ze swoim owczarkiem niemieckim 
– Szarikiem, a także wyszkolonym  
czarnym kotem Tygrysem, bardzo 
posłusznym, posłusznie reagującym 
na komendy swojego pana. Jako 
młody chłopak pamiętam jak jeden 
z pawi ogrodowych księdza Prałata 
przyleciał na posesję moich rodziców 
i wspólnie go łapaliśmy. Sam do dziś 
hoduję te ptaki, zauroczony wtedy 
ich dostojnym wyglądem.

W tamtych trudnych czasach woju-
jącej komuny i agentów UB później 
SB ksiądz akowiec, jak później mi 

się zwierzał nosił pod sutanną broń, 
która gwarantowała Mu obronę. Ni-
gdy się nie bał o siebie, choć liczył 
się z tym, że jest bacznie obserwo-
wany przez służby bezpieczeństwa.  
Do Wołomina został skierowany 
z polecenia samego Prymasa Wy-
szyńskiego, by obronić parafi ę 
w trudnej sytuacji spowodowanej 
działaniami komunistów, której gro-
ziło przejęcie przez tzw. narodow-
ców. Dzień, w którym został wezwa-
ny do kurii, gdzie od księdza Prymasa 
Stefana Wyszyńskiego otrzymał 
polecenie objęcia rozdartej, rozłama-
nej wówczas poważnym konfl iktem 
parafi i w Wołominie tak wspominał: 
„Pełen bólu poszedłem do Jezuitów, 
gdzie wystawiony był Pan Jezus 
w Najświętszym Sakramencie. Po-
wiedziałem Mu: Bóg Ojciec posłał 
Cię na śmierć i poszedłeś, to i ja 
pójdę do tego Wołomina, uspokoję 
i uzdrowię sytuację, a za rok napiszę 
podanie o przeniesienia.” Jego walka 
o Kaplicę zaprowadziła Go przed  re-
żimowe sądy kilkanaście razy, były 
kolegia i grzywny – ale Kaplica po-
została po dzień dzisiejszy w rękach 
katolickich. Walczył o nią do zwy-
cięstwa, by służyła wiernym, choć są 
i tacy, którzy po dzień dzisiejszy wo-
leli by tak się nie stało. Mają oni na-
wet odwagę, by podważać celowość 
działań Księdza Prymasa i Probosz-
cza Sikory, przypisując słuszność 
niesubordynacji wobec Prymasa Pol-
ski poprzednika naszej Parafi i. Ich 
działania idą dalej i otwarcie infor-
mują o opublikowaniu swoich poglą-
dów, rezerwując sobie już na to miej-
sce w lokalnych wydawnictwach.  
Obłudnie stanęli pierwsi w kolejce 
mów pożegnalnych podczas nabo-
żeństwa żałobnego, jakby zapomnieli 
o wygłaszanych wcześniej niepraw-
dziwych opiniach, o tych których 
już nie ma wśród nas. Mam nadzieję, 
że do tego nigdy nie dojdzie. 

W rocznicę Tysiąclecia Chrztu Pol-
ski 1966 roku Ksiądz Prałat Jan Siko-
ra zamontował milenijną tablicę, sam 
zaś uczestniczył w uroczystościach 
krajowych, o czym świadczy jeden 
z fresków gdzie po lewej jego stronie 
jest Ks. Jan Sikora obok Ks. Kardy-
nałów i Przeora Jasnej Góry, zaś po 
prawej stronie stoją Prymas Polski 
Stefan Wyszyński i późniejszy Papież 
Polak Kardynał Karol Wojtyła. Pa-
miętam jak ksiądz Sikora sam osobi-
ście chodził do domów parafi an pro-
sząc o pomoc fi nansową na te freski.  
Ofi arność ludzka była duża, mimo 
trudnych czasów tak politycznych jak 
i materialnych. W roku 1980 ksiądz 
Jan Sikora na zaproszenie wyjechał 
do Londynu, a stamtąd z Kościoła 
Św. Andrzeja Boboli transmitowane 
było na cały świat przez Radio Wolna 
Europa i BBC kazanie Księdza Jana 
o sytuacji w Polsce. Wtedy to po raz 
pierwszy padają Jego słynne słowa 
„Solidarność – to cały Naród, to my 

wszyscy, ale wielkim nieszczęściem 
Solidarności jest to, że na jej szczyty 
wdrapali się ludzie związani z KOR 
i oni niszczą ten Związek”. Odwie-
dził również w tamtym czasie RFN, 
tam też uczestniczył  w mszach świę-
tych nawiązując kontakty z osobami, 
które później sprowadzały pomoc hu-
manitarną do naszej parafi i w stanie 
wojennym. W tym ciężkim okresie 
wypowiedzenia wojny przez juntę 
gen. Jaruzelskiego – Ksiądz Siko-
ra nie poddawał się, dalej w sobie 
znanym stylu energicznie pomagał 
w konspiracji członkom NSZZ So-
lidarność jak i mieszkańcom Wo-
łomina, organizując z zachodu po-
moc żywnościową i materialną. To 
w tamtych szczególnych czasach, lat 
osiemdziesiątych przy wyjątkowym 
zaangażowaniu Księdza Sikory, po-
wstają  kolejne świątynie na ulicy 
Kurkowej, Na Sławku przy ul. Pił-
sudskiego i na Majdanie, a Ksiądz 
Jan prowadzi zbiórki funduszy na 
ich budowę. W tym samym okresie 
kościół pw. MB Częstochowskiej 
staje się świątynią narodową naszego  
regionu, coraz bardziej upiększany 
elementami historycznych fresków 
i biblijnych rzeźb świętych: Wojcie-
cha i Stanisława w ołtarzu. To wła-
śnie wtedy rodzi się tzw. wołomiński 
„Bastion Prawicy” na Wschód od 
Warszawy. Nasza świątynia zmienia 
swoje wnętrze na coraz bardziej oka-
załe. Stacje Drogi Krzyżowej wymie-
nione są na przepiękne płaskorzeźby, 
stare zostają przeniesione do Kaplicy, 
wymienione zostają ławki i konfesjo-
nały. 

Okres III Rzeczypospolitej to 
nadzieja na odrodzenie się silnej 
i niepodległej Ojczyzny. W miarę 
upływu czasu i tworzenia się nowej 
demokracji, niezadowolenie z takiej 
transformacji daje znak w kazaniach 
Księdza Sikory i nie tylko w kolejne 
rocznice świąt narodowych. Chcąc 
podtrzymać ducha w Narodzie ak-
tywnie angażuje się w różne przed-
sięwzięcia patriotyczno-narodowe. 

Uczestniczy w budowie pomników, 
wchodzi w skład komitetów, sam 
niejednokrotnie im przewodnicząc, 
święci sztandary organizacji kom-
batanckich, organizuje pielgrzym-
ki rocznic narodowych. Cały czas 
w aktywnej patriotycznej postawie 
z Matką Boską w sercu, czego daje 
wyraz w kazaniach i pieśniach. To 
w 2007 roku popiera inicjatywę or-
ganizacji społecznych, kościelnych 
i kombatanckich by nadano jednym 
z ulic w Wołominie nazwy Papieża 
Polaka Jana Pawła II i bohaterskiego 
pułkownika Ryszarda Kuklińskie-
go, który ujawniając rosyjskie plany 
wojny nuklearnej w Europie uratował 
nie tylko Polskę. Niestety odpowiedź 
burmistrza i przewodniczącego Rady 
Miasta była zdecydowanie negatyw-
na, tłumacząc się kosztami i kontro-
wersyjnością postaci, co spotkało się 
z zdecydowaną negatywną reakcją 
Księdza Sikory na obradach Komisji 
Rady Miasta, opuszczając w sposób 
protestacyjny salę ze słowami „Dro-
dzy Radni, jeżeli teraz nie WY tego 
dokonacie, to kto to zrobi by uho-
norować tych wybitnych Polaków”. 
Widać nauk Księdza Jana Sikory  
nie słuchano z przekonaniem, bo te 
same ówczesne władze z przewodni-
czącym Rady Miasta i burmistrzem 
z zaangażowaniem uczestniczyły 
w przygotowaniach budowy bol-
szewickiego pomnika w Ossowie 
w 2010 roku w 90. rocznicę „Cudu 
nad Wisłą” i Święta Wojska Polskie-
go. Olbrzymią zasługą Księdza Jana 
i Jego przyjaciela z Kobyłki Ks. Pra-
łata Kazimierza Konowrockiego jest 
uratowanie od zapomnienia prawdy 
historycznej o Ossowie i bohaterze 
narodowym Księdzu Ignacym Sko-
rupce. Parafi anie chcąc podzięko-
wać swojemu duchownemu, fundują 
okazałą tablicę milenijną 2000-lecia 
chrześcijaństwa i przejścia w trze-
cie tysiąclecie umieszczając na niej 
płaskorzeźbę Księdza Sikory wśród 
takich zasłużonych i wybitnych Po-
laków jak Marszałek Józef Piłsud-Wręczenie ks. Janowi Sikorze Anioła Stróża Ziemi Wołomińskiej.



3Numer 2 (5), 26 września 2011 GAZETA WOŁOMIŃSKA

ski, gen. Władysław Sikorski, gen. 
Władysław Anders, Prymas Wyszyń-
ski czy Prezydent Ryszard Kaczo-
rowski. Po 38 latach probostwa Ks. 
Jana do naszej Parafi i w roku 1999 
zostaje skierowany Ks. Sylwester 
Sienkiewicz i obejmuje obowiązki 
nowego proboszcza, a prace zapo-
czątkowane przez poprzednika dalej 
są kontynuowane z wielkim rozma-
chem, służąc wiernym. W 2005 roku, 
w 65. rocznicę zbrodni katyńskiej 
Prezydent Rzeczypospolitej przyznał 
Księdzu Janowi Sikorze Order Krzy-
ża Ofi cerskiego Polonia Restituta, 
w którego wręczeniu uczestniczył 
ś.p. Prezydent RP Ryszard Ka-
czorowski. Wtedy to rodzi się już 
u Księdza Jana  decyzja, by wszyst-
kie ordery i odznaczenia otrzymane 
za obronę Ojczyzny w czasie wojny 
i te późniejsze, przekazać jako wota 
do naszego kościoła, które dziś wiszą 
po prawej stronie ołtarza. 

Wielokrotnie przebywając na ple-
banii u ś.p. Księdza Sikory rozma-
wiałem z Nim głównie o historii 
i obecnej polityce. W rozmowach 
zawsze było widać ogromną troskę 
Księdza o losy Polski, ciągle stawiał 
pytanie „Co z Tą Polską Dalej Bę-

dzie” podkreślając, że to tak nie miało 
być. Wielokrotnie w tych dyskusjach 
uczestniczyli  Ksiądz  Proboszcz 
Sylwester Sienkiewicz minister Ro-
muald Szeremietiew, Jan Pietrzak 
i prof. Józef Szaniawski ofi arując 
księżom swoje książki z przepiękny-
mi dedykacjami. Czas nieubłaganie 
biegł, a Ksiądz doskonale to widział, 
przypominając gościom, że Jego czas 
również upływa. Aż nadeszła ta nie-
spodziewana wiadomość. 17 sierpnia 
br. o świcie odszedł do Domu Pana  
Ksiądz Prałat Jan Sikora… Niepo-
kojące bicie kościelnych dzwonów, 
uświadomiło nam wszystkim, że pe-
wien ważny w naszym życiu okres 
odchodzi bezpowrotnie, że nie wolno 
nam o twórcy cząstki niepodległości 
Rzeczypospolitej Polskiej Księdzu 
Janie Sikorze zapomnieć.

W piątek 19 sierpnia br. od godz. 
14.30 trumna z ciałem śp Księdza 
Jana Sikory wystawiona została 
w Kaplicy Parafi alnej, by mieszkań-
cy Wołomina mogli pożegnać się 
ze swoim Kapłanem. O godz. 19.00 

odprawiona została Msza Św. cele-
browana przez wielu księży, podczas 
której kazanie wygłosił bratanek 
Księdza Jana Sikory – Ks. Krzysztof, 
przypominając postać zmarłego. Pro-
boszcz Parafi i Ks. Dziekan Sylwe-
ster Sienkiewicz odczytał wiernym 
Testament Zmarłego, który rozpo-
czynał się od wyznania naszej wiary 
rzymsko-katolickiej. W sobotę od 
godz. 9.00 trumna była wystawiona 
w kościele p.w. Matki Bożej Często-
chowskiej, a o godz. 11.00 odbyła się 
uroczysta Msza Żałobna koncelebro-
wana przez Jego Ekscelencję Księdza 
Arcybiskupa Henryka Hosera, bisku-
pa Kazimierza Romaniuka, bp Sta-
nisława Kędziorę i infułata Lucjana 
Święczkowskiego w asyście kilku-
dziesięciu księży. Setki mieszkańców 
powiatu wołomińskiego, przyjaciele 
i znajomi z całej Polski, ponad stu 
kapłanów i sióstr zakonnych, przed-
stawiciele władz samorządowych 
i państwowych brało udział w ostat-
nim pożegnaniu Świętej Pamięci 
Księdza Prałata Jana Sikory. Msza 
żałobna odbyła się w Kościele Matki 
Bożej Częstochowskiej w Wołomi-
nie, gdzie pięćdziesiąt jeden lat swo-
jego – jakże pięknego życia w służbie 

Bogu i Ojczyźnie spędził Ksiądz Jan 
Sikora – w tym trzydzieści osiem lat 
jako proboszcz parafi i. Wołomin stał 
się dla Niego małą ojczyzną i to stąd 
jak mówił abp Hoser promieniował 
Jego nadzwyczajny charyzmat Po-
laka, kapłana, żołnierza. Tu pełniąc 
Bożą służbę kształtował serca i umy-
sły kolejnych pokoleń. Nauczyciel 
wychowawca wielu pokoleń, autory-
tet dla mieszkańców. W tym koście-
le dzięki Niemu mogliśmy usłyszeć 
i poznać historię Polski, prawdę o Bi-
twie Warszawskiej, o Ossowie i Księ-
dzu Skorupce, prawdzie o Katyniu, 
umiłowaniu Marszałka Piłsudskiego 
o NSZZ Solidarność i Powstaniu 
Warszawskim.  Zawsze nas ostrze-
gał, że Wolność nie jest nam dana, 
ale zadana i ciągle musimy czuwać. 
by jej w wyniku zdrady czy braku po-
szanowania nie utracić na setki lat jak 
to miało miejsce przed 1918 rokiem. 
Podczas uroczystej Mszy Żałobnej  
wspominali wielkiego Polaka mini-
ster MON w rządach Jana Olszew-
skiego i AWS profesor  Romuald 

Szeremietiew, Starosta Wołomiński  
Piotr Uściński, Burmistrz Wołomi-
na Ryszard Madziar, Przedstawicie-
le Parafi an, Władze Samorządowe 
z Mińska Mazowieckiego z  wiernym 
kolegą Księdza Prałata z lat okupacji 
Panem Stanisławem Chojnowskim. 
Msza Żałobna była odprawiana 
w asyście Kompanii Honorowej 
Wojska Polskiego. Ksiądz Jan Siko-
ra został pochowany na cmentarzu 
w Wołominie w Alei Księży, co nie-
stety nie było zgodne z Jego wolą, 
gdyż jak Sam często mówił „że Jego 
dom stoi już na cmentarzu” mając na 
myśli Kaplicę Cmentarną. W obecno-
ści setek mieszkańców i gości, Kom-
pania Honorowa Wojska Polskiego 
oddała honorowy salut oraz salwy.  
Patriotyczny Wołomin w rytm werbli 
wojskowych i melodii wojskowego 
trębacza „Śpij kolego w ciemnym 
grobie, niech się Polska przyśni To-
bie” tak żegnał swojego Wielkiego 
Kapłana i Polaka lat II i III Rzeczy-
pospolitej Polskiej.

Ideałem byłoby, żeby każdy czło-
wiek, czując zbliżającą się starość, 
mógł powtórzyć za św. Pawłem: 
„…krew moja już ma być wylana 
na ofi arę, a chwila mojej rozłąki na-
deszła. W dobrych zawodach wy-
stąpiłem, bieg ukończyłem, wiary 
ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla 
mnie wieniec sprawiedliwości, który 
mi w owym dniu odda Pan, sprawie-
dliwy Sędzia…” (2Tm4,6-8). Myślę, 
że Nasz Ksiądz Jan tak powiedzieć 
mógł…

A tak o Ś.P. ks. Janie Sikorze wspo-
minał abp Henryk Hoser. „Gdy pa-
trzyliśmy na postać Ś.P. ks. Prałata 
Jana w tych ostatnich dniach na Jego 
radość z okazji kolejnej rocznicy 
wielkich wydarzeń, mieliśmy ciągle 
to samo wrażenie, że jako najstar-
szy z nas wszystkich, On zawsze tu 
był. W życiu tych, którzy Go znali 
On zawsze był, od zawsze. I ulega-
my takiemu złudzeniu, że On będzie 
zawsze. Tak jak ten krajobraz, któ-
ry nas otacza, te wszystkie życiowe 
stałe odniesienia, które zawsze są. 
Tymczasem odszedł. Odszedł pełniąc 
swoją służbę. Odszedł, gdy według 
swojego żołnierskiego regulaminu 
był na służbie. Gdy blisko rok temu 
obchodziliśmy Jego 60. lecie święceń 
kapłańskich widzieliśmy tę sylwetkę 
Kapłana – kruchego już, pochylone-
go, ale Kapłana który cały czas słu-
żył. Kilka dni przed Jego śmiercią, 
ktoś mnie zapytał: Dlaczego On chce 
udzielać Komunii świętej, podtrzy-
mywany z obu stron. Dziś już ro-
zumiemy dlaczego. Robił to, bo był 
na służbie. Jego kapłaństwo było po 
prostu żołnierskim obowiązkiem i ten 
obowiązek wykonywał aż do śmier-
ci. Widzieliśmy jak niszczał Jego 
zewnętrzny Człowiek. Widzieliśmy 
jak wiek zaznacza się w Jego po-
stawie, ale czuliśmy, że odnawia się 
w Nim z dnia na dzień Jego Człowiek 
wewnętrzny. Że On żyje ciągłą mło-
dością, ciągłą radością. To był Czło-
wiek, uśmiechnięty, który mimo cier-
pień i niedogodności wieku i zdrowia 
służył, był tam, gdzie być powinien.
Ś.P ks. Prałat Jan Sikora w swoim 

90. letnim życiu przeżył tak wiele,. 
Urodził się zaledwie rok po Cudzie 
nad Wisłą. Miał szczęśliwą młodość. 
On Syn Ziemi Mazowieckiej. Dzię-
ki temu zwycięstwu urodził się i żył 
w wolnej Polsce, która Go kształto-
wała. Był przygotowany do strasz-
nych chwil, które nadchodziły, piekła 
okupacji II wojny światowej, gdzie 
nie zachowywał się jako bierny 
cywil, ale był od początku żołnie-
rzem. Walczył o wolność, godność 

człowieka, o lepszą przyszłość tam 
gdzie inni wątpili, gdzie się zała-
mywali, nie wierzyli, że ta wolność 
nadejdzie. On walczył. Był w ogniu 
walki, w centrum bardzo śmiałych, 
trudnych i ryzykownych akcji party-
zanckich a później Armii Krajowej. 
Był Powstańcem Warszawskim. To 
Go ukształtowało, to było tym ryl-
cem, które wydobyło z Niego żoł-
nierza, broniącego dobra wspólne-
go ludzkiego, własnego kraju. Gdy 
przyszły powojenne czasy, On żoł-
nierzem został nadal. Wybrał służbę 
jako Żołnierz Chrystusowy. Znowu 
ta cecha żołnierska była w Nim tak 
bardzo obecna. Był nadal w cen-
trum walki – z ateizmem, z komuni-
zmem, już wówczas w Żyrardowie – 
o czym tak chętnie opowiadał, później 
w Warszawie w szkołach, w koście-
le na Tamce… Aż wreszcie trafi ł do 
Wołomina. Tu spędził połowę swoje-
go życia. Wołomin stal się Jego drugą 
Małą Ojczyzną. To stąd promienio-
wał Jego nadzwyczajny charyzmat, 
który był charyzmatem Polaka Ka-
płana, Chrystusowego Żołnierza. 
Tu pełniąc Bożą Służbę kształtował 
serca i umysły tak wielu Polaków 
i Polek. Kształtował – bo ukazała się 
druga, dojrzała cecha Jego osobowo-
ści najbardziej typowa dla posługi 
kapłańskiej – to jest ojcostwo. On był 
Ojcem. Ojcem, który wiernie i hojnie 
obdarza swoje dzieci. Ojcem, do któ-
rego zawsze można wrócić. Ojcem, 

który naucza, który prowadzi – jako 
kapłan jest uosobieniem ojcostwa 
bożego na ziemi. On to bardzo do-
brze zrozumiał i dlatego przychodzą 
tu dzisiaj i stoją wokół Jego trumny 
Jego własne dzieci. Te dzieci, które 
Ojciec Bóg, Jemu powierzył. Uczył 
odpowiedzialnego życia, przygoto-
wywał ich właśnie do ojcostwa, przy-
gotowywał młodych do małżeństwa.

Trzecią cechą Jego życia było umi-
łowanie Ojczyzny i Narodu, który 
stanowił. To są rzeczywistości się 
dopełniające. Nie ma Narodu bez Oj-
czyzny i nie powinno być Ojczyzny 
bez Narodu – mówił żegnając Księ-
dza Prałata Jana Sikorę, Arcybiskup 
Henryk Hoser, podczas uroczystości 
pogrzebowych w wypełnionym wier-
nymi Kościele Matki Bożej Często-
chowskiej w Wołominie.” Czytając 
strony internetowe zwróciłem uwagę 
na bardzo ciekawe wpisy wspomina-
jące Księdza Prałata:

„Dzisiaj dowiedziałem się o śmier-
ci wieloletniego proboszcza rodzimej 
parafi i Matki Boskiej Częstochow-
skiej. Trudno przejść obojętnie obok 
takiego wydarzenia – nie mam za-
miaru pisać górnolotnych peanów ani 
pustych zobowiązań. Wielokrotnie 
słuchałem kazań księdza. Był czło-
wiekiem z zasadami, wierzył i szedł 
droga niezachwianie. W Wołominie 
pojawił się w 1962 roku. Postawił 
na nogi parafi ę w bardzo trudnych 
czasach i zarządzał nią sprawnie 

Burmistrz Wołomina Ryszard Madziar na 60. rocznicy święceń kapłańskich ks. Jana Sikory
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przez następne kilkadziesiąt lat. Bez 
potrzeby rozgłosu, sławy i uznania. 
Mogliśmy się z nim nie zgadzać, ob-
ruszać się na ostre słowa, ale szacun-
ku nie sposób odmówić.

Ks. proboszcz był żywym symbo-
lem czasów minionych, gdzie zasady, 
godność, prawość i honor znaczyły 
dużo nie tylko w przemówieniach, 
listach pochwalnych, wywiadach 
i publicznych wystąpieniach – to one 
były częścią człowieka, niezbędnym 
elementem życia i wyznacznikiem 
stosunków międzyludzkich. Wśród 
miałkich dusz jego charakter przebi-
jał się przez ignorancję, cwaniactwo 
i inne cechy „przedsiębiorczych lu-
dzi”.

Wspomniałem o kazaniach, ale to 
co piszę ma swoje źródło w bardziej 
prozaicznych zjawiskach – często 
stałem w kościele obok jego konfe-
sjonału, można by rzec, że byłem 
świadkiem walki silnego ducha 
z coraz bardziej zawodzącym ciałem. 
Nigdy nie zapomnę sytuacji gdy ks. 
proboszcz potknął się na 3 schodkach 
(prawa nawa) i niemal natychmiast 
siostra zakonna wybiegła aby mu 
pomóc… została surowo upomnia-
na (szkoda siostry) i stanowczo po-
proszona aby wróciła do modlitwy. 
Ten człowiek miał charakter i dumę, 
której próżno szukać u wielu dzisiej-
szych kapłanów, przynajmniej ja nie 
widzę tych przymiotów u księży, któ-
rych znam (na pocieszenie dodam: 
niewielu znam kapłanów).”

Sześćdziesiąt lat 
w posłudze Panu Bogu 

i Ojczyźnie... 
Uroczystości 

w grudniu 2010 roku
Tej szczególnej rocznicy wyjątko-

wy charakter nadała wizyta Jego Eks-
celencji Ordynariusza Diecezji War-
szawsko-Praskiej Ks. Abp Henryka 
Hosera. Przy wypełnionym wiernymi 
kościele i przywitaniu doniosłych 
gości ministra Kancelarii Prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego Jacka Sasina, 
ministra Romualda Szeremietiewa, 
Pana Jana Pietrzaka, Konrada Rytla, 
Proboszczów sąsiednich parafi  i, Sta-
rosty Piotra Uścińskiego, Przewodni-
czącego Rady Powiatu Pawła Solisa, 
Burmistrza Ryszarda Madziara, Prze-
wodniczącego Marcina Dutkiewicza 
i poprzednich władz, homilię wy-
głosił Ks. Abp Henryk Hoser przy-
pominając jakże piękny i wyjątkowy 
życiorys Jubilata. 

Ksiądz Jan Sikora urodził się 29 
sierpnia 1921 roku we wsi Transbór 
nad Świdrem koło Mińska Mazo-
wieckiego. Jednym z bestialsko za-
mordowanych w Katyniu polskich 
ofi  cerów był porucznik Aleksander 
Sikora, brat ojca Księdza Prała-
ta. Drugi członek rodziny ze stro-
ny matki Franciszek Frelek został 
pojmany, osadzony w Starobielsku 
i rozstrzelany w Charkowie. 
W chwili wybuchu II wojny świa-
towej Jan Sikora miał osiemnaście 
lat. Jako uczeń gimnazjum w Sien-
nicy był zastępowym w harcerstwie. 
W Obwodzie Mińsk Maz. w walkach 
z okupantem brał udział oddział par-
tyzancki pod dowództwem Jana Mig-
dalskiego pseudonim Vis, w skład 
którego wchodził pchor. Jan Sikora. 
W akcjach bojowych AK w obwodzie 
Mewa-Jamnik-Kamień w nieudanej 
próbie odbicia więźniów w Latowi-
czu również uczestniczył Ks. Jan Si-
kora. W Powstaniu Warszawskiemu 
podporucznik Jan Sikora uczestni-
czy w akcjach zbrojnych i dywersji. 
Po powrocie w rejon Mińska Maz. 
w 1944 r. w okolicach Dębe Wielkie-
go walczy na tyłach Niemców, mię-
dzy innymi wysadzając tory kolejowe 
transportów wroga. Walczył w 7 Puł-
ku Ułanów, w pierwszym szwadro-
nie pułku „Jeleń”, w składzie Grupy 
Operacyjnej „Wschód-Białowieża”. 
Zbliżające się wojska sowieckie na-
kazują oddziałom AK zgrupowanie 
i rozbrojenie w miejscowości Nie-
dziółki, widząc nieuchronne areszto-
wanie ucieka z kolegami w rodzinne 
strony i ukrywa się przed areszto-
waniem NKWD. Po kilku najściach 
sowietów ppor. Jan Sikora jako kpr. 
Przemysław Dębiński „Dąb” zostaje 
aresztowany. Udało się podstępem 
wykupić aresztowanego. 

Jan Sikora marzył o Wojsku Pol-
skim, ale do tego – ludowego z so-
wieckimi dowódcami – nie miał 
ochoty pójść. Postanowił bić się 
o wolną Polskę wstępując do Semi-
narium Duchownego w Warszawie, 
które ukończył 17 grudnia 1950 roku 
wyświęceniem na kapłana. Został 
skierowany na wikariusza do Ży-
rardowa, według propagandy naj-
bardziej komunistycznego miasta 
w tamtym rejonie. Ks. Jan Sikora 
uczył i przygotowywał do pierwszej 
komunii świętej Leszka Millera, 
przyszłego sekretarza PZPR i pre-
miera III RP. W 1957 roku Ks. Sikora 
trafi  a do Warszawy ucząc w różnych 
szkołach religii, gdzie nazywano go 

katechetą od najtrudniejszych spraw. 
W końcu zakazano religii w szko-
łach, a księdza Sikorę skierowano do 
kościoła na Tamce, by podjął się od-
budowy zniszczonego kościoła. Był 
rok 1962 i kolejne wyzwanie – obję-
cie probostwa w Wołominie gdzie ro-
sły problemy organizacyjne w zarzą-
dzaniu parafi ą. Po roku czasu Ks. Jan 
Sikora uspokoił nastroje i zwrócił się 
do Prymasa Wyszyńskiego o przenie-
sienie – na co otrzymał odpowiedź: 
„Żadnych zmian nie będzie”. Pozo-
stając nie myślał, że spędzi tu ponad 
połowę swojego życia. Kościół Wo-
łomiński coraz to bardziej piękniał, 
dobudowano strzeliste wieże, kapli-
cę, zmieniono elewację, zakupiono 
piękne ławki kościelne, utwardzono 
plac kościelny, dokupiono ziemię 
na cmentarz i wybudowano dom 
dla sióstr posługującym w parafi i. 
Ukoronowaniem pracy Ks. Prałata 
Jana Sikory było pokrycie wnętrza 
kościoła pięknymi freskami historii 
biblijnej i historii państwa polskie-
go. W roku 1999 na probostwie za-
stąpił Ks. Jana Sikorę Ks. Sylwester 
Sienkiewicz, który w sposób równie 
wspaniały kontynuuje dzieło rozpo-
częte przez swojego poprzednika. Za 
swoją działalność w okresie okupacji 
i w wolnej Polsce ksiądz pułkownik 
Jan Sikora został odznaczony cztero-
krotnie Medalem Wojska Polskiego, 
Krzyżem Walecznych, Krzyżem Po-

lonia Restituta nadanym przez Prezy-
denta RP w Londynie oraz Krzyżem 
Kawalerskim i Krzyżem Ofi cerskim 
Orderu Odrodzenia Polski. 

Sikora Kapelan Obwodu AK 
w Mińsku Mazowieckim i w Woło-
minie jest osobą nieprzerwanie zwią-
zaną z ziemią wołomińską, której 
poświęcił wiele lat służby duszpa-
sterskiej w okresie PRL-u i III RP. 
Krzewił tradycje patriotyczno-religij-
ne celebrując każdego roku uroczy-
stości narodowo-niepodległościowe 
związane z chlubnymi wydarzenia-
mi historycznymi Polski, zwłaszcza 
z okazji rocznic: Bitwy Warszawskiej 
15 sierpnia 1920 roku, Święta Odzy-
skania Niepodległości, Konstytucji 
3 Maja, Wybuchu II wojny świato-
wej jak i Powstania Warszawskiego. 
Pamięć o bohaterach walk niepod-
ległościowych była zawsze żywa 
i upamiętniana przez księdza Jana 
Sikorę w służbie kapłana, żołnierza 
i Polaka Patrioty, co w efekcie przy-
niosło owoce w postaci wysokiego 
poczucia tożsamości narodowej spo-
łeczności wołomińskiej w okresie re-
żimu komunistycznego. Ksiądz Pra-
łat zorganizował wiele uroczystości 
religijno-patriotycznych związanych 
z poświęceniem kilkunastu sztanda-

rów kombatanckich, tablic poległych 
i pomordowanych żołnierzy AK, po-
święcenia i odsłonięcia kilku pomni-
ków w tym Ks. Mjr Ignacego Sko-
rupki w Ossowie, Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Wołominie, Pomnika 
Katyńskiego w Wołominie, wraz ze 
swoim przyjacielem śp. Ks. prałatem 
Zdzisławem Peszkowskim odsłaniał 
pomnik Jazdy Polskiej w Warszawie. 

Ksiądz Sikora był inicjatorem 
i budowniczym nowych świątyń 
w gminie Wołomin oraz organizato-
rem licznych pielgrzymek kombatan-
tów na Jasną Górę. Ksiądz Prałat jest 
osobą bardzo skromną, ciepłą, życz-
liwą, umiejącą zjednać sobie każde-
go człowieka bez względu na wiek 

i poglądy. Poprzez swoją kilkudzie-
sięcioletnią działalność kapłańską 
i katechetyczną wychował kilka po-
koleń wołominiaków miłujących 
Boga i Ojczyznę. To dzięki Jego 
szlachetnej postawie, naukom i obro-
nie wartości chrześcijańsko-narodo-
wych Ks. Prałat uhonorowany został 
w 2004 roku wyróżnieniem „Anioł 
Stróż Ziemi Wołomińskiej” a Ziemia 
Wołomińska nosi nazwę „bastionu 
prawicy”. Osoba księdza Jana Sikory 
jest przykładem wybitnego patrioty 
i wielkiego Polaka. Sześćdziesiąt lat 

posługi kapłańskiej jubilata to nie-
złomna praca w imię chwały Pana 
Boga? Honoru i Ojczyzny. Wszyscy 
zaproszeni goście składając gratu-
lacje podkreślali wyjątkowe zasługi 
w kształtowaniu świadomości pa-
triotycznej, politycznej i społecznej 
mieszkańców Ziemi Wołomińskiej. 
Niech słowa dedykacji wypisane 
na rocznicowym torcie wręczonym 
jubilatowi „Szczęść Boże, Księdzu 
Janowi Sikorze” będą zawsze z Tym 
Wielkim Polakiem i Kapłanem. 

W styczniu 2009 r. dzisiejszy jubi-
lat ks. prałat Jan Sikora został wyróż-
niony medalem „Milito pro Christo” 
Ordynariatu Polowego Wojska Pol-
skiego. Uroczystość miała miejsce 
w Teatrze Narodowym w Warsza-
wie w 90 rocznicę Jego powstania. 
Wysokie wyróżnienia wręczał śp. 
ks. bp Tadeusz Płoski, ordynariusz 
polowy WP. Również podczas tej 
pięknej uroczystości dyplomy „Be-
nemerenti” otrzymali śp. Ryszard 
Kaczorowski, ostatni prezydent RP 
na uchodźstwie, oraz ks. Abp Jó-
zef Kowalczyk, nuncjusz apostolski 
w Polsce. Jako zasłużonym dla ordy-
nariatu polowego Wojska Polskiego 
ks. bp Płoski wyróżnił medalem „Mi-
lito pro Christo” dzisiejszego jubila-
ta ks. Prałata Jana Sikorę, kapelana 
Armii Krajowej i długoletniego pro-
boszcza kościoła M. B. Częstochow-
skiej w Wołominie. 

Autor  tekstu oraz zdjęć: Kazimierz 
A. Zych

Tekst został opublikowany w Ga-
zecie Wołomińskiej w grudniu 2010 
roku w 60-rocznicę święceń kapłań-

skich ś.p. księdza Jana Sikory.


