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Tej szczególnej rocznicy wyjąt-
kowy charakter nadała wizyta Jego 
Ekscelencji Ordynariusza Diecezji 
Warszawsko-Praskiej Ks. Abp Hen-
ryka Hosera. Przy wypełnionym 
wiernymi kościele i przywitaniu 
doniosłych gości ministra Kancela-
rii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego 
Jacka Sasina, ministra Romualda 
Szeremietiewa, Pana Jana Pietrza-
ka, Konrada Rytla, Proboszczów 
sąsiednich parafi i, Starosty Piotra 
Uścińskiego, Przewodniczącego 
Rady Powiatu Pawła Solisa, Bur-
mistrza Ryszarda Madziara, Prze-
wodniczącego Marcina Dutkiewicza 

Sześćdziesiąt lat w posłudze Panu Bogu
– Honorowi i Ojczyźnie
W sobotę 18 grudnia uroczyście obchodziliśmy 60. rocznicę święceń kapłańskich Ks. Prałata Jana Sikory wieloletniego pro-
boszcza Parafi i Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie.
W sobotę 18 grudnia uroczyście obchodziliśmy 6
boszcza Parafi i Matki Bożej Częstochowskiej w W

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 Trans-
bór nad Świdrem koło Mińska 
Mazowieckiego. Jednym z bestial-
sko zamordowanych w Katyniu 
polskich ofi cerów był porucznik 
Aleksander Sikora, brat ojca Księ-
dza Prałata. Drugi członek rodziny 
ze strony matki Franciszek Frelek 
został pojmany, osadzony w Staro-
bielsku 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 wal-
kach z okupantem brał udział od-
dział partyzancki pod dowództwem 
Jana Migdalskiego pseudonim Vis, 
w skład którego wchodził pchor. Jan 
Sikora. W akcjach bojowych AK 
w obwodzie Mewa-Jamnik-Kamień 
w nieudanej próbie odbicia więź-
niów w Latowiczu również uczest-
niczył Ks. Jan Sikora. W Powsta-
niu Warszawskiemu podporucznik 
Jan Sikora uczestniczy w akcjach 
zbrojnych i dywersji. Po powro-
cie w rejon Mińska Maz. w 1944 r. 
w okolicach Dębe Wielkiego walczy 
na tyłach Niemców, między innymi 
wysadzając tory kolejowe trans-
portów wroga. Walczył w 7 Pułku 
Ułanów, w pierwszym szwadronie 
pułku „Jeleń”, w składzie Grupy 
Operacyjnej „Wschód-Białowieża”. 
Zbliżające się wojska sowieckie 
nakazują oddziałom AK zgrupowa-
nie i rozbrojenie w miejscowości 
Niedziółki, widząc nieuchronne 
aresztowanie ucieka z kolegami 
w rodzinne strony i ukrywa się przed 
aresztowaniem NKWD. Po kilku 
najściach sowietów ppor. Jan Siko-
ra jako kpr. Przemysław Dębiński 
„Dąb” zostaje aresztowany. Udało 
się podstępem wykupić aresztowa-
nego. Jan Sikora marzył o Wojsku 
Polskim, ale do tego – ludowego 
z sowieckimi dowódcami – nie miał 
ochoty pójść. Postanowił bić się 
o wolną Polskę – wstępując do Se-
minarium Duchownego w Warsza-
wie, które ukończył 17 grudnia 1950 
roku wyświęceniem na kapłana. 
Został skierowany na wikariusza 
do Żyrardowa, według propagandy 
najbardziej komunistycznego miasta 
w tamtym rejonie. Ks. Jan Sikora 
uczył i przygotowywał do pierw-
szej komunii świętej Leszka Mil-
lera, przyszłego sekretarza PZPR 
i premiera III RP. W 1957 roku Ks. 
Sikora trafi a do Warszawy ucząc 
w różnych szkołach religii, gdzie 
nazywano go katechetą od najtrud-
niejszych spraw. W końcu zakazano 
religii w szkołach, a księdza Sikorę 
skierowano do kościoła na Tamce, 
by podjął się odbudowy zniszczo-
nego kościoła. Był rok 1962 i kolej-

ne wyzwanie – objęcie probostwa 
w Wołominie gdzie rosły problemy 
organizacyjne w zarządzaniu pa-
rafi 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 rocz-
poczęte przez swojego poprzednika. 
Za swoją działalność w okresie oku-
pacji i w wolnej Polsce ksiądz puł-
kownik Jan Sikora został odznaczo-
ny czterokrotnie Medalem Wojska 
Polskiego, Krzyżem Walecznych, 
Krzyżem Polonia Restituta nadanym 
przez Prezydenta RP w Londynie 
oraz Krzyżem Kawalerskim i Krzy-
żem Ofi cerskim Orderu Odrodzenia 
Polski. 

Dokończenie na str. 2

Abp Henryk Hoser, jubilat Ks. Jan Sikora i burmistrz Wołomina 
Ryszard Madziar.

Ks. Prałat Jan Sikora.   fot. archiwum własne

Jubilat Ks. Jan Sikora i Abp Henryk Hoser.
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Ksiądz Prałat Jan Sikora Kape-
lan Obwodu AK w Mińsku Mazo-
wieckim i w Wołominie jest osobą 
nieprzerwanie związaną z ziemią 
wołomińską, której poświęcił wiele 
lat służby duszpasterskiej w okre-
sie PRL-u i III RP. Krzewił tradycje 
patriotyczno-religijne celebrując 
każdego roku uroczystości naro-
dowo – niepodległościowe zwią-
zane z chlubnymi wydarzeniami 
historycznymi Polski, zwłaszcza 
z okazji rocznic: Bitwy Warszaw-
skiej 15 sierpnia 1920 roku, Święta 
Odzyskania Niepodległości, Kon-
stytucji 3 Maja, Wybuchu II wojny 
światowej jak i Powstania Warszaw-
skiego. Pamięć o bohaterach walk 
niepodległościowych była zawsze 
żywa i upamiętniana przez księ-
dza Jana Sikorę w służbie kapła-
na, żołnierza i Polaka Patrioty, co 
w efekcie przyniosło owoce w postaci 
wysokiego poczucia tożsamości na-
rodowej społeczności wołomińskiej 
w okresie reżimu komunistycznego. 
Ksiądz Prałat zorganizował wiele 
uroczystości religijno-patriotycz-
nych związanych z poświęceniem 

kilkunastu sztandarów kombatanc-
kich, tablic poległych i pomordo-
wanych żołnierzy AK, poświęcenia 
i odsłonięcia kilku pomników w tym 
Ks. Mjr Ignacego Skorupki w Osso-
wie, Marszałka Józefa Piłsudskiego 
w Wołominie, Pomnika Katyńskie-
go w Wołominie, wraz ze swoim 
przyjacielem śp. Ks. prałatem Zdzi-
sławem Peszkowskim odsłaniał po-
mnik Jazdy Polskiej w Warszawie.
Ksiądz Sikora jest inicjatorem 
i budowniczym nowych świątyń 
w gminie Wołomin oraz organizato-
rem licznych pielgrzymek komba-
tantów na Jasną Górę. Ksiądz Prałat 
jest osobą bardzo skromną, ciepłą, 
życzliwą, umiejącą zjednać sobie 
każdego człowieka bez względu 
na wiek i poglądy. Poprzez swoją 
kilkudziesięcioletnią działalność 
kapłańską i katechetyczną wycho-
wał kilka pokoleń wołominiaków 

miłujących Boga i Ojczyznę. To 
dzięki Jego szlachetnej postawie, 
naukom i obronie wartości chrze-
ścijańsko – narodowych Ks. Prałat 
uhonorowany został w 2004 roku 

wyróżnieniem „Anioł Stróż Ziemi 
Wołomińskiej” a Ziemia Woło-
mińska nosi nazwę „bastionu pra-

wicy”. Osoba księdza Jana Sikory 
jest przykładem wybitnego patrioty 
i wielkiego Polaka. Sześćdziesiąt lat 

Dokończenie ze str. 1 posługi kapłańskiej jubilata to nie-
złomna praca w imię chwały Pana 
Boga – Honoru i Ojczyzny. Wszyscy 
zaproszeni goście składając gratula-
cje 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 ju-
bilat ks. prałat Jan Sikora został 
wyróżniony medalem „Milito pro 
Christo” Ordynariatu Polowego 
Wojska Polskiego. Uroczystość mia-
ła miejsce w Teatrze Narodowym 
w Warszawie w 90 rocznicę Jego 
powstania. Wysokie wyróżnienia 
wręczał śp.ks. bp Tadeusz Płoski, 
ordynariusz polowy WP. Również 
podczas tej pięknej uroczystości 

dyplomy „Benemerenti” otrzymali 
śp. Ryszard Kaczorowski, ostatni 
prezydent RP na uchodźstwie, oraz 
ks. Abp Józef Kowalczyk, nuncjusz 
apostolski w Polsce. Jako zasłużo-
nym dla ordynariatu polowego Woj-
ska Polskiego ks. bp Płoski wyróżnił 
medalem „Milito pro Christo” dzi-
siejszego jubilata ks. Prałata Jana Si-
korę, kapelana Armii Krajowej i dłu-
goletniego proboszcza kościoła M. 
B. Częstochowskiej w Wołominie.

Momentem najbardziej wzruszają-
cym obchodów 60-lecia kapłaństwa 
było wręczenie Ks. Janowi Sikorze 
przez Przewodniczacego Komitetu 
– Ryszarda Walczaka, Ks.Dziekana 
Jana Andrzejewskiego, Kazimierza 
Zycha, Jana Tokarskiego i panów 
ministrów „ Medalu Zło Dobrem 
Zwyciężaj” błogosławionego Ks. 
Jerzego Popiełuszki.

Kazimierz A. Zych

Ks. Jan Sikora, Jan Tokarski oraz Kazimierz A. Zych.

Życzenia składa burmistrz Ryszard Madziar oraz przewodniczący 
rady miasta Marcin Dutkiewicz.

Jubilat oraz przewodniczący rady powiatu Paweł Solis i starosta 
Piotr Uściński.

Życzenia składa prof. Romuald Szeremietiew.

Od lewej: Jan Piertrzak, R. Walczak, J. Sasin i R. Szeremietiew.

Od lewej: R. Madziar, Ks. Jan Sikora, Abp Hernryk Hoser, P. Uściń-
ski o raz P. Solis.

REKLAMA
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Jan Rączka

Nasz rok 2010 – próba podsumowania
Myślę, że do przegranej burmistrzów Wołomina i Zielonki w znaczący spo-
sób przyczyniła się sprawa budowy pomnika bolszewików w Ossowie. Wy-
borcy uświadomili sobie, że ta władza ma niewiele wspólnego z mieszkań-
cami i nie liczy się z ich zdaniem.
Sprawa pomnika bolszewików, najpierw ukrywana potem bagatelizowa-
na, sprawiła, że wizerunek Wołomina został mocno nadszarpnięty.

Obfi tość tegorocznych wydarzeń 
krajowych i lokalnych nie ominęła 
też końcówki  roku. Wybory samo-
rządowe i nagły mróz i śnieg zwa-
ny potocznie zimą, były główną 
inspiracją działań władz wszyst-
kich szczebli. Zima 2009/2010 nie 
rozpieściła nas i widocznie pomy-
ślano, że zrobi to w tym roku sko-
ro mamy globalne ocieplenie, bo 
w globalnym ociepleniu zimy ma 
nie być. A tu niespodzianka, jest 
zima, znaczy mamy kataklizm.

Z ubiegłorocznej zimy nie wy-
ciągnięto żadnych wniosków, więc 
nie przygotowano się na ewentual-
ną powtórkę. Najmniej odporny na 
zimę okazał się transport, którego 
szczególnym symbolem jest PKP. 
Dla mieszkańców podwarszaw-
skich miejscowości kolej jest pod-
stawowym środkiem transportu, 
ponieważ „kulawy” transport sa-
mochodowy nie zdaje egzaminu 
o żadnej porze roku z powodu bra-
ku dróg dojazdowych.

Już po pierwszych opadach śnie-
gu, na wszystkich dworcach kole-
jowych słychać było komunikaty 
o nagminnych opóźnieniach nie-
mal wszystkich pociągów, a nieje-

den z nich nie przyjechał w ogóle. 
Mimo ery komputerów, telefonów 
komórkowych, światłowodów 
i innych nośników informacji, 
informacja kolejowa działała jak 
w drugiej połowie dwudzieste-
go wieku. PKP pomyślała też 
o niespodziance w postaci nowego 
rozkładu jazdy, udostępnionego na 
krótko przed jego zmianą. Oczy-
wiście o żadnym wcześniejszym 
zaplanowaniu wyjazdu na Święta, 
czyli zarezerwowaniu biletu na 
podróż, nie ma mowy. Co spryt-
niejsi pasażerowie mogli obej-
rzeć nowy rozkład jazdy PKP na 
niemieckiej stronie internetowej 
DB już parę tygodni wcześniej 
i to dopiero zakrawa na kpiny 
z rodaków. Wobec tych faktów, jak 
groteski wysłuchaliśmy przeprosin 
ministra transportu wygłoszonych 
do pasażerów PKP podczas posie-
dzenia Sejmu RP, a pozbawienie 
rocznej nagrody prezesów odpo-
wiedzialnych spółek PKP (jak po-
dała prasa wcale na te nagrody nie 
liczyli) tylko nas rozbawiło. 

Zima nie odpuszcza. Zobaczy-
my, jaki będzie bilans końcowy.

Drugim ważnym wydarzeniem 

szczególnie dla społeczności lo-
kalnych była druga tura wyborów 
dotycząca tych jednostek teryto-
rialnych, gdzie nikt z kandydatów 
na wójta, burmistrza i prezydenta 
miasta nie otrzymał potrzebne-
go, przekraczającego 50 % po-
parcia. Taka druga tura odbyła 
się w Wołominie i kilku okolicz-
nych gminach. Okres przedwy-
borczy wzbudzał spore emocje 
i wobec aktywnej kampanii obu 
kandydatów trudno było przewi-
dzieć końcowy wynik. Dotych-
czasowi burmistrzowie i wójtowie 
bardzo starali się o to, aby nie opu-
ścić swoich urzędów, to znaczy 
utrzymać się przy władzy przez 
następne cztery lata. 

Nie dowierzając, że wyborcy 
właściwie ocenią ich dokonania, 
przekonywali (a jako urzędują-
cym było dużo łatwiej) o swojej 
wielkiej przydatności dla sprawy. 
W większości przypadków to im 
nie pomogło. Ich konkurenci byli 
w gorszej sytuacji. Byli mniej roz-
poznawalni i raczej w cieniu. Nie 
była to równa walka, bo urzędują-
cy burmistrz ma więcej możliwo-
ści i środków, żeby się promować, 
ale okazało się, że wyborcy myśle-
li po swojemu i nie dali się zwieść. 
Atuty, jakie wnieśli nowowybrani 
radni i burmistrz (w Wołominie), 
to młodość, wykształcenie, zapał, 
chęć do pracy oraz brak powiązań 
i uwikłania w podejrzane interesy. 
Choć nie są to atuty widowiskowe, 
to niosą ze sobą nowe wartości 
i nowe spojrzenie na pracę insty-

tucji samorządowych. Okazało się, 
że niektórzy z tych młodych ludzi 
uzyskali zaufanie wyborców i tak 
jak w Wołominie zostali burmi-
strzami bądź wójtami w swoich 
gminach. Kampania wyborcza 
była prowadzona przez urzędują-
cych burmistrzów z dużym roz-
machem i ani w Wołominie, ani 
w Tłuszczu, ani w Zielonce nie 
brano pod uwagę zmiany wła-
dzy. Agresywna kampania i jej 
rozmiary nie dawały praktycznie 
żadnych szans kontrkandydatowi. 
Rywal dotychczasowego burmi-
strza Wołomina miał p:rzeciw so-
bie niemal cały miejscowy biznes 
i na dodatek wywodził się z par-
tii okrzykniętej wrogiem Polski, 
która dla głównych mediów jest 
synonimem wszelkiego zła. Mimo 
tych przeciwności, wyborcy za-
głosowali właśnie na człowieka 
PIS-u, młodego, wykształconego 
i sympatycznego Ryszarda Ma-
dziara, który różnicą ~ 2300 (16%) 
głosów pokonał pana Jerzego Mi-
kulskiego. Podobnie się rzecz mia-
ła w Zielonce gdzie dotychczaso-
wego burmistrza zastąpił Dudzik. 
Najbardziej zaskakującą różnicą 
głosów (40%) wygrał z dotych-
czasowym burmistrzem Tłuszcza 
32-letni Paweł Bednarczyk i zo-
stał najmłodszym burmistrzem 
w powiecie.

Myślę, że do przegranej burmi-
strzów Wołomina i Zielonki w zna-
czący sposób przyczyniła się spra-
wa budowy pomnika bolszewików 
w Ossowie. Wyborcy uświadomili 

sobie, że ta władza ma niewiele 
wspólnego z mieszkańcami i nie 
liczy się z ich zdaniem.

Sprawa pomnika bolszewików, 
najpierw ukrywana potem bagate-
lizowana, sprawiła, że wizerunek 
Wołomina został mocno nadszarp-
nięty. 

Wyborców urzędującemu burmi-
strzowi Wołomina ujęła też sprawa 
dojazdu do Warszawy, czyli spra-
wa drogi, 634 którą już osiem lat 
temu obiecywał załatwić, a dotąd 
nic się nie zmieniło. Z powoła-
niem SiS-u zaczęły się konfl ikty 
koalicyjne, a działanie tego nowe-
go ugrupowania, którego aktyw-
nym działaczem był były wicebur-
mistrz Wołomina spowodowało 
odejście wielu wyborców.

To wszystko zauważyli miesz-
kańcy Wołomina i dali temu wyraz 
w głosowaniu 5 grudnia.

Wybrani młodzi ludzie zostali ob-
darzeni dużym kredytem zaufania 
i winni mieć świadomość, że nie 
wolno im tego zaufania zawieść. 
Muszą wiedzieć, że mieszkańcy 
będą patrzyli im na ręce, a opo-
zycja na pewno wykorzysta każde 
potknięcie.

Gratulując zwycięstwa panu Ma-
dziarowi, życzę spełnienia obietnic 
wyborczych, a z okazji zbliżają-
cych się Świąt Bożego Narodzenia 
radości, spokoju oraz zdrowia i sił 
do pracy dla Wołomina w nowym 
2011 roku.

REKLAMA
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WYNAJMĘ NOWE
MIESZKANIE

Centrum Wołomina
52 m2 – parter

602 192 199 

OGŁOSZENIE

INFORMATYCZNE
POGOTOWIE

DOJAZD DO KLIENTA

naprawa komputerów, 
STRONY INTERNETOWE,
składanie komputerów, 

szkolenia z obsługi komputera

787 999 504

OGŁOSZENIE

Zainteresowanie wydarzeniem było nadspodziewane. 
Sala obrad Rady Miejskiej od dawna nie gościła aż tylu 
osób. Oprócz radnych i pracowników urzędu na uroczy-
stości obecni byli liczni mieszkańcy, dyrektorzy szkół, go-

Burmistrz Madziar
Ofi cjalne przekazanie władzy w Wołominie nowowybranemu burmistrzowi 
Ryszardowi Madziarowi odbyło się 14 grudnia o godzinie 14 na sesji Rady 
Miejskiej.

ście z innych gmin a także posłowie: Mariusz Błaszczak 
oraz Anna Sikora. Nie zabrakło również nowego starosty 
wołomińskiego Piotra Uścińskiego.

AP

REKLAMA

Burmistrz Ryszard Madziar z małżonką Jolantą.       fot. FOTO-ELKAGoście na zaprzysiężeniu nowego burmistrza Wręczenie zaświadczenia o wyborze na burmistrza.


