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Zbierzcie pozosta e u omki...

Uroczysto  Zes ania Ducha wi -
tego wypada w tym roku w tydzie  po
pielgrzymce do Polski papie a Bene-
dykta XVI. Dary Ducha wi tego,
które Ko ció  otrzymuje nieustannie,
wyra aj  si  tak e w nauczaniu Ojca

wi tego, które skierowa  do nas
w czasie pielgrzymki. „Wszyscy my
zostali napojeni jednym Duchem” (1
Kor 12,13) – pisze dzi w. Pawe
w Li cie do Koryntian. Postawa i na-
uczanie papie a jest tak e dla nas zna-
kiem, e Ko ció  jest powszechny, i e
cho  dzieci Chrystusa mówi  ró nymi
j zykami, to wszyscy zostali ochrzcze-
ni w jednym Duchu i wszyscy stano-
wi  jedno Cia o Chrystusa.

Po pielgrzymce papieskiej nie unik-
niemy porówna , odniesie  do Jana

„Zostali my napojeni jednym Duchem…”

Paw a II. Benedykt XVI jest do niego po-
dobny,a zarazem jest inny. Jest podobny
gorliwo ci , trosk  o Ko ció , nauczaniem.
W jego s owach, jak i w s owach Jana Paw-
a, przemawia do nas Duch wi ty. „We-
mijcie Ducha wi tego” (J 20,22b – dzi-

siejsza Ewangelia) – powiedzia  Pan Jezus
do Aposto ów. Ten  Duch  wi ty nieustan-
nie dzia a w nauczaniu Ko cio a, a szcze-
gólnie w nauczaniu papieskim. Benedykt
jest jednak tak e inny ni  Jan Pawe  II –
mniej spontaniczny, mniej ywio owy,
mniej bezpo redni – ale przecie  ludzie nie
s  tacy sami. By  witany przez Polaków
prawie tak samo rado nie i z tak  sam  wia-
r . To dobrze wiadczy o polskim Ko cie-
le, e nie podda  si  oboj tno ci, e prze a-
ma  stereotypy niech ci do narodu
Benedykta, którego przedstawiciele wyrz -

dzili nam w historii tyle krzywd.
Nadszed  jednak czas pojednania
i spotkanie z papie em mo e
w tym wzgl dzie wiele nas
nauczy .

Duch wi ty nieustannie dzia-
a w Ko ciele powszechnym.

Duch wi ty mówi wieloma j zy-
kami, nape nia swoj  moc  wiele
narodów i ludów. Ko ció  w Pol-
sce, mimo wielu braków, ma
w sobie wielki potencja , i o tym
przekona  si  na pewno Bene-
dykt XVI. B d my wierni pos an-
nictwu jakie zosta o nam dane.

Nie my wiar  do innych
narodów Europy, w których wia-
ra os ab a, które w mniejszym
stopniu s  wierne chrze cija skie-
mu dziedzictwu. B d my te  wier-
ni w codziennym, zwyczajnym y-
ciu natchnieniom Ducha

wi tego, który dzia a w nas, któ-
ry uczy nas mi o ci. Niech naszym
Panem b dzie Jezus (por. 1 Kor
12,3), nie tylko przez s owa, ale
przez wierno  Ojcu, Synowi
i Duchowi wi temu w ka dej
chwili ycia.

 Ks. Tomasz Grzywna
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W ubieg  niedziel  zako czy a si
pielgrzymka papie a Benedykta XVI
do naszej Ojczyzny, do umi owanej
Ojczyzny umi owanego Jana Paw a II.
Wielu z nas z zapartym tchem siedzia-
o przed szklanym ekranem ledz c

ka dy ruch i ws uchuj c si  w ka de
s owo Dostojnego Go cia. Przyjecha
do Polski, która by a „rozpieszczona”
przez Jana Paw a II, który przyje d a
tu jako Syn tej ziemi, który zna  histo-
ri  naszego kraju jak ma o kto.  Wielu
z nas zapewne porównywa o Bene-
dykta XVI z Janem Paw em II. Ka dy
z nas ma nieco inne odczucia. Wielki
przyjaciel dzi  ju  S ugi Bo ego mia
trudne zadanie do spe nienia, bo ocze-
kiwania by y niezmiernie wysokie.

Zapewne nie uwolnili my si  od
tych porówna . Te jednak musimy zo-
stawi  na boku, bo przecie  Benedykt
XVI nie mo e by  „kopi ” Jana Paw a
II. Wiele razy s yszeli my w rozmo-
wach czy komentarzach „nasz Papie ”,
odnosz c to do Jana Paw a II. A prze-
cie  Benedykt XVI te  jest „naszym”
Papie em, bo jest Ojcem wszystkich
wyznawców Chrystusa zwi zanych
z Ko cio em Rzymskokatolickim. Pro-
ciej b dzie mówi : „Piotr naszych cza-

sów”. Po mierci Jana Paw a II nasta a
nowa rzeczywisto , przysz y nowe
wyzwania, którym Piotr naszych cza-
sów musi stawi  czo a. On idzie drog
w. Piotra, który mia  za zadanie

„utwierdza  braci w wierze”. Dlatego
zawiedzeni s  ci, którzy oczekiwali,
e Papie  b dzie mówi  o polityce,
e b dzie nawi zywa  do naszej histo-

rii, e b dzie si  zatrzymywa  przed ka -
dym pomnikiem i b dzie sk ada  jakie
deklaracje, e b dzie mówi  o naszej
wewn trznej sytuacji, mo e wprost
powie o lustracji ksi y, a mo e poru-
szy zagadnienie tak wa kie dla niektó-
rych jak „Radio Maryja” czy innych
sprawach. A On mówi  „tylko”:
TRWAJCIE MOCNI W WIERZE!

Przyby  do nas cz owiek o niepo-
spolitym umy le, który – jak okre li
jeden z teologów – posiada intelekt
dwunastu teologów, a wiar  pierw-
szokomunijnego dziecka! Patrz c na
Niego dostrzega em wielkie onie mie-
lenie, ogromn  pokor  i serdeczno .
Szed ladami Jana Paw a II zapewne
nie spodziewaj c si  tak gor cego,
serdecznego powitania ze strony p t-
ników. Gromkie piewy, pozdrowienia,
transparenty,  chor giewki, owacje,
godziny wystawania na zimnie i desz-
czu, spontaniczno , której nie prze-
widywa aden re yser. Pogoda nie
sprzyja a Jego nawiedzinom. Deszcz,
zimno dawa o zna  o sobie, a wsz -
dzie by y t umy ludzi, jak cho by na
spotkaniu z m odzie  na Krakowskich
B oniach. Jak to si  dzia o, e ten Cz o-
wiek nie znaj cy polskiego j zyka,
przyci ga  tak wielkie rzesze ludzi? Jak
to si  dzia o, e ten Cz owiek, Sternik
Chrystusowej odzi, znalaz  tak wiel-
kie uznanie w oczach wiernych,
a szczególnie m odzie y? Odpowied
mo e by  tylko jedna: jest Cz owiekiem
autentycznym! On niczego nie udaje,
tylko yczliwie si  u miecha. On
kocha Chrystusa i kocha Ko ció !

Tu tkwi tajemnica Jego wielkiego uzna-
nia w oczach wiernych. To nic, e nie
dopowiada  ciekawostek, e nie arto-
wa , e nie wspomina  wydarze  ze
swojej m odo ci. Przy Jego wielkiej
pokorze i wyczuwanej nie mia o ci,
barier  te  by a poprawno  j zyko-
wa.  Jego dojmuj cy u miech sprawia ,
e doskonale zdawa  sobie spraw

z roli jak  odegra  Jego Wielki Przyja-
ciel Jan Pawe  II, który te  by  wielkim
pot g  intelektu i dzieci cej wiary.
Mia atwiejszy kontakt z wiernymi,
bo przez d ugie lata by  duszpasterzem,
a to wielki skarb.  Benedykta XVI na
tron Piotrowy prowadzi a odmienna
droga. By y g osy, nieco sceptyczne,
e ten Papie  ju  nie przyci gnie tak

wielkich rzesz ludzi. Raz jeszcze si
okaza o, jak przewidywania socjolo-
gów czy dziennikarzy, nie sprawdzi y
si . Zostali ze swoim zaskoczeniem, bo
wiara ma swoje sposoby komuniko-
wania si  z Bo ym cz owiekiem.

Co by o najbardziej uderzaj ce
w tej Pielgrzymce? Zapewne ka dy ma
inne odczucia w zale no ci od oczeki-
wa . Dla mnie najwi kszym zaskocze-
niem by o to, e On, cz owiek wielkiej,
dzieci cej wiary, mówi, e przybywa,
aby umocni  nas w wierze i umocni
siebie w wierze. To akt wielkiej poko-
ry! Powo a  si  na has o Pielgrzymki:
„Trwajcie mocni w wierze”. I powie-
dzia : „Mówi  o tym zaraz na pocz t-
ku, aby by o jasne, e nie jest to tylko
podró  sentymentalna, cho
i to ma swoje znaczenie, ale w drówka
wiary, wpisana w misj , jak  powie-
rzy  mi Pan w osobie Piotra aposto a,
który zosta  powo any, aby utwierdza
braci w wierze. Bardzo bym chcia , aby
te dni przynios y umocnienie w wie-
rze nam wszystkim – wiernym Ko cio-
a, który jest w Polsce, i mnie same-

mu”. Jego pokor  mo na by o
zauwa y  ju  w dniu wyboru na Stoli-
c  Piotrow , kiedy z balkonu bazyliki
watyka skiej powiedzia , e jest „zwy-
k ym, prostym pracownikiem Winni-
cy Pa skiej”. Zebranych prosi  o mo-
dlitw  w Jego intencji. Prosi  i nas
o modlitw  b d c np. w Kalwarii
Zebrzydowskiej.

Drugim wielkim zaskoczeniem by o
przypomnienie kap anom prawdy zna-

Piotr naszych czasów.

(C.d, na s. 4)
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nej od dawna, ale wypowiedzianej
z moc  Aposto a: „Wierni oczekuj  od
kap anów tylko jednego, aby byli spe-
cjalistami od spotkania cz owieka
z Bogiem. Nie wymaga si  od ksi dza,
by by  ekspertem w sprawach ekono-
mii, budownictwa czy polityki. Ocze-
kuje si  od niego, by by  ekspertem
w dziedzinie ycia duchowego”. Ucie-
szy y mnie te s owa, które Benedykt
XVI wypowiedzia  po linii mojego
wykszta cenia – teologii duchowo ci.
Zrozumia em g biej to, co przez ca e
lata przekazywa em kandydatom do
kap a stwa. Trzeba troszczy  si
o okaza o wi tyni parafialnej, jej
stan, gospodarowanie groszem sk a-
danym przez wiernych, wa ne s  oj-
czyste dzieje, wa ne s  rocznice wiel-
kich wydarze , bo sam Papie
wspomina  w przemówieniu do kap a-
nów o bolesnych dziejach Stolicy
i naszego kraju, ale najwa niejsza jest
umiej tno  towarzyszenia na drodze
wiary. Uzupe nieniem tego wyst pie-
nia do kap anów by y s owa mówi ce
o „powa nym mistrzu”, który m od-
szych kap anów b dzie wprowadza
w pos ug  duszpastersk , bo atwo
mog  si  zagubi  „propozycj  kultury
chwili”. Przestrzega , aby nie ulega
pokusom relatywizmu i permisywizmu.
Kap an nie musi si  zna  na dzisiej-
szych trendach czy modach, które s
zmienne, ale ma by  „ wiadkiem od-
wiecznej m dro ci, p yn cej z objawio-
nego S owa”. Tak, to prawda, bo na-
uka Ko cio a jest sta a, niezmienna

w zasadniczych kwestiach, a które po-
daje Katechizm Ko cio a Katolickie-
go. Wielu dziennikarzy z lubo ci  cy-
towa o s owa: „Trzeba te  unika
aroganckiej pozy s dziów minionych
pokole , które y y w innych czasach
i w innych okoliczno ciach”, dopatru-
j c si  w tych s owach tamy dla „dzi-
kiej lustracji”. Apelowa  te  do nas
o odwag  pój cia na s u b  tym, któ-
rzy wyje d aj  „za chlebem”, a przez
to s  pozbawieni opieki duszpaster-
skiej. Zach ca  te  do pój cia do tych
zak tków wiata, gdzie brakuje kap a-
nów. To tylko takie pobie ne refleksje
z tego pe nego troski ojcowskiego
przed o enia. Jestem przekonany,
e nieraz b dziemy wraca  do tych

s ów, a szczególnie seminarzy ci na
swojej drodze formacji duchowej i pa-
sterskiej. Wielkie znaczenie mia a pa-
pieska homilia na Placu Marsza ka
Józefa Pi sudskiego w Warszawie,
gdzie wierni tam zebrami mokli w desz-
czu. Co dla mnie by o najbardziej ude-
rzaj ce? Wiary nie mo na traktowa
selektywnie, wybiórczo! Jest to jed-
nak pewne uproszczenie, bo ca a ho-
milia, to znakomita konstrukcja my lo-
wa, gdzie ka dy element ma swoje
znaczenie. Ca o  homilii zmierza a do
utwierdzenia nas w wierze. Mocno
brzmia y s owa Papie a: „Wiara jest
darem, ale jednocze nie jest te  zada-
niem”. Przypomina  s owa Aposto a
Narodów, e wiara „rodzi si  z tego, co
si  s yszy, a tym za , co si  s yszy,
jest s owo Chrystusa” (Rz 10,17). Nie
omieszka  wspomnie , e wiara jest
zagro ona. Mówi  Namiestnik Chry-
stusa na ziemi: „Podobnie jak by o
w minionych wiekach, i dzi  s  osoby
lub rodowiska, które, odchodz c od
tej Tradycji, chcia yby zafa szowa
s owo Chrystusa i usun  z Ewangelii
prawdy, wed ug nich, zbyt niewygod-
ne dla wspó czesnego cz owieka. Usi-
uje si  stworzy  wra enie, e wszyst-

ko jest wzgl dne, e równie  prawdy
wiary zale  od sytuacji historycznej
i od ludzkiej oceny”. Apelowa  o wier-
no  s owu Bo emu i nauce Ko cio a
nawet wtedy „gdy jest ono wymaga-
j ce i po ludzku trudne do zrozumie-
nia. Nie mo emy ulec pokusie relaty-
wizmu czy subiektywnego i selek-
tywnego interpretowania Pisma wi -
tego. Tylko ca a prawda pozwoli przy-
lgn  do Chrystusa, który umar  i zmar-
twychwsta  dla naszego zbawienia”.

T  homili  koniecznie trzeba przeczy-
ta  w ca o ci; przeczyta  i przemy le .
Zach cam serdecznie.

Wiary nie mo na traktowa  selek-
tywnie, wybiórczo – te s owa zosta y
wypowiedziane z wielk agodno ci ,
ale i stanowczo ci . S owa dobitne.
Z ycia nie mo na usuwa  prawd dla
siebie ma o wygodnych, ale trzeba
je przyjmowa  w ca ej rozci g o ci,
w pe nym wymiarze, bez okaleczenia.
Kto  pos dzi o „twarda mow ” czy tzw.
fundamentalizm, ale nie mo e zamilk-
n  „Duch Prawdy”. Nasz ks. abp se-
nior Ignacy Tokarczuk nieraz mówi
o „pó prawdach” i „ wier prawdach”,
jako niebezpiecznych przejawach dla
ycia spo ecznego i osobistego.

W sprawach wiary nie mo na stoso-
wa  zasady: „a ja uwa am”, bo tu nie
idzie o termin sadzenia pietruszki,
ale o wieczne zbawienie, o pe ni y-
cia z Bogiem. Tak mówi  do nas Bene-
dykt XVI, cho  nie tymi s owami, cz o-
wiek rozczytuj cy si  w Pi mie
wi tym, w pismach Ojców Ko cio a,

szczególnie w w. Augustynie. Mó-
wi  to nie jako kardyna  Joseph Rat-
zinger, ale jako Piotr naszych czasów.
Mówi  to autor wielu dzie  teologicz-
nych, gdzie wszystkie konstrukcje
my lowe s  przekazane z niezwyk
precyzj  i dociekliwo ci . Mówi  to
cz owiek pokorny, agodny, kochaj -
cy Mozarta i gr  na fortepianie, jeden
z najwi kszych teologów wspó cze-
snych. To cz owiek, który wysoko ce-
ni  swojego Wielkiego Poprzednika,
który pielgrzymuj c po Polsce szed
Jego ladami: Cz stochowa - Kraków
– Wadowice – Kalwaria Zebrzydow-
ska – agiewniki – katedra na Wawe-
lu - B onia Krakowskie – okno na Fran-
ciszka skiej 3. Mo na powiedzie ,
e Benedykt XVI sp aca d ug wdzi cz-

no ci wobec Jana Paw a II, któremu
tak wiele zawdzi cza. Nasi rodacy od-
czytuj  to w a ciwie cz sto skandu-

(C.d.ze s.3)
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j c „Benedetto” czy znane zawo ania
kierowane pod adresem Jana Paw a II:
„zosta  z nami”, „wyjd  do nas”,
czy ca kiem ju  nowe: „Kardynale
pu  Papie a”.

Niezwykle wzruszaj cym by o so-
botnie spotkanie z m odzie  – 27 maja
– na Krakowskich B oniach. Wida
by o, e Papie  jest g boko wzruszo-
ny i … zaskoczony tak wielk  rzesz
m odzie y i tak gor cym powitaniem.
By o to spotkanie m drze przemy la-
ne, przetykane tekstami biblijnymi
i odniesieniem  do ycia. Mo na za-
stosowa  tu oazow  metod : widzie
– os dzi  – dzia a .  Bywa, e ycie
w dzisiejszym wiecie nie zawsze jest
pi kne, a cz sto brutalne, pe ne nie-
bezpiecznych uzale nie , jak narkoma-
nia, alkoholizm, zabite uczucia mi o ci
macierzy skiej czy ojcowskiej…
Te niebezpieczne trendy zosta y uka-
zane jako zjawisko, które dotkn o nie-
jednego cz owieka. Ale po tej diagno-
zie by o wo anie: „Bo e, daj nam wiar
i wytrwa o ”.

M odo  to pi kno, wi c nie mo-
g o zabrakn  dzi kczynienia za ten
niezas u ony dar od Pana Boga. M o-
do  to wspania e idea y, pragnienie
budowania swojego ycia na funda-

mencie mi o ci, to pragnienie szcz -
cia, które trzeba budowa  na trwa-
ym fundamencie, na Skale, któr  jest

Chrystus. Rzeczywisto  jednak
bywa niekiedy bardzo brutalna, odzie-
raj ca z idea ów czy z udze . Ona uka-
zuje rzeczywisto  w nagiej prawdzie.

ycie pokazuje, e by  szcz liwym,
to niekoniecznie mie  wszystkiego
pod dostatkiem, by  cz owiekiem ma-
j tnym, pokazuje, e mi o , to nie za-
spokajanie swoich nieuporz dkowa-
nych nami tno ci, e szcz ciem nie
jest szukanie wygody i przyjemno ci
za wszelk  cen . y  pi knie – to na-
ladowa  Chrystusa jak czyni a to

wspominana w. Siostra Faustyna,
która wielbi a „Pi kno  niestworzo-
n ”. Pokocha  Chrystusa czyst  mi-
o ci  i pi kn  mi o ci , mimo, e y-

cie nie jest sielank , to nasze zadanie.
Cz sto towarzyszy nam po piech, brak
czasu dla swojej rodziny, co odbija si
g bokim zranieniem w yciu m odych
ludzi. Wiele ma e stw rozpada si
przez wyjazdy za granic  w poszuki-
waniu chleba, mi dzy dzie mi a rodzi-
cami cz sto brak nici porozumienia,
szcz cie i mi o , które by y odmie-
niane przez wszystkie przypadki zni-
kaj  jak mydlane ba ki. Etiuda filmo-

wa, jak  mogli my obejrze , nie pozo-
stawia a z udze : „z a noc, z e sny, mój
ból, mój krzyk!” Problemem niejednej
dziewczyny jest przedwczesne macie-
rzy stwo, cz sto nie planowane, za-
skakuj ce. Cz sto towarzyszy im py-
tanie: „co ludzie powiedz ?” Bywa, e
mi o  jest uto samiana z seksem
i brakiem odpowiedzialno ci. Wielu
m odych a uje, e przedwcze nie roz-
pocz o swoje ycie seksualne.  Pó -
niej jako  daj  sobie rad , cho  z nie-
ma ym trudem. Pada y tego wieczoru
pytania: Czy w wiecie biznesu, poli-
tyki, istniej  niewzruszone zasady jak
ska a? Wielu s dzi, e pieni dz wszyst-
kim rz dzi!

Problemem m odych bywaj   ze-
rwane wi zi rodzinne. Mimo wszyst-
ko, rodzina to cudowny dar, cho  nie-
raz towarzyszy l k przed przyj ciem
nowego ycia, bo ojcostwo i macie-
rzy stwo to wielki trud mi o ci. W ta-
kiej sytuacji nie zabrak o ze strony
m odzie y dzi kczynienia – wdzi cz-
no ci za dar rodziców, za ich troski
i trud wychowania. Nie zabrak o te
wdzi czno ci dla Benedykta XVI, Ojca
chrze cija stwa (katolików). Pad o te
wyznanie: „Kocham Ci , Panie, Jezu!”
– „Jezu Mi osierny, ufam Tobie!” –
wyzna  ojciec wielodzietnej rodziny.
Dope nieniem by  „Hymn o mi o ci”,
autorstwa w. Paw a, który jest tak
bardzo szeroko znany. Wys uchali my
tak e pi knego, wzruszaj cego pie-
wu: „Jeste my pi kni, Twoim pi knem,
Panie”. Co nam wi c pozostaje
w takiej sytuacji?

Dom swojego ycia trzeba budo-
wa  na skale, na mocnym fundamen-
cie. Tym fundamentem s  Bo e przy-
kazania i Chrystus. S uchali my s ów
Ewangelii: „Ka dego wi c, kto tych
s ów moich s ucha i wype nia je, mo -
na porówna  z cz owiekiem roztrop-
nym, który dom swój zbudowa  na
skale. Spad  deszcz, wezbra y potoki,
zerwa y si  wichry i uderzy y w ten
dom. On jednak nie run , bo na skale
by  utwierdzony. Ka dego za , kto
tych s ów moich s ucha, a nie wype -
nia ich, mozna porówna  z cz owie-
kiem nierozs dnym, który dom swój
zbudowa  na piasku. Spad  deszcz,
wezbra y potoki, zerwa y si  wichry
i rzuci y sie na ten dom. I run , a upa-
dek jego by  wielki” (Mt 7,24-27)

C.d.n.

ks. Andrzej Skiba
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1. Dzi  w archikatedrze przemyskiej
ks. abp Józef Michalik udzieli( ) wi -
ce  kap a skich diakonom naszego
seminarium. Jest w ród nich nasz
parafianin, Patryk Szyma ski. Za ty-
dzie  – 11 czerwca  - w UROCZY-
STO  TRÓJCY PRZENAJ WI T-
SZEJ,  o godzinie 12:30 odprawi on
uroczyst  Msz wi t  prymicyjn .
Serdecznie zapraszamy wszystkich
parafian, aby swoj  modlitw  wspie-
ra  m odego kap ana.
2. Od soboty trwa w naszym ko cie-
le 40 – godzinne nabo e stwo po -
czone z wystawieniem Naj wi tszego
Sakramentu. Dzi  po Mszy wi tej
o godzinie 12:30, zostanie wystawio-
ny Naj wi tszy Sakrament, aby Jezu-
sa adorowa , przeprasza  za grzechy
i prosi  o Jego ojcowsk  opiek  i do-
bro . Wystawienie potrwa do godzi-
ny 16:00.
3. Nabo e stwo czerwcowe po czo-
ne ze zmian  tajemnic ró a cowych
odprawimy dzi  o godzinie 17:00.
4. Jutro przypada wi to NMP Mat-
ki Ko cio a. Msze wi te odprawimy
w nast puj cych godzinach: 6:30, 8:00,
9:30, 11:00 oraz po po udniu o godzi-
nie 17:00 i 18:30. O godzinie 18:00 zo-
stanie odprawione nabo e stwo

UROCZYSTO  ZES ANIA DUCHA WI TEGO -
04.06.2006.

Og oszenia duszpasterskie.

czerwcowe ku czci Naj wi tszego Ser-
ca Pana Jezusa. Po Mszy wi tej o go-
dzinie 11:00 zostanie wznowiona ado-
racja Naj wi tszego Sakramentu, która
potrwa do godziny 17:00. Zaprasza-
my do nawiedzin Jezusa Euchary-
stycznego.
5. W przysz  niedziel  ko czy si
okres spowiedzi wielkanocnej. Zapra-
szamy i zach camy do skorzystania
z dobrodziejstw tego Sakramentu.
6. W najbli szy pi tek, 9 czerwca,
podczas Mszy w. o godzinie 18:00,
z udzia em harcerzy, zostan  przyj te
relikwie ich patrona b . Wincentego
Frelichowskiego. Do godziny 22:00
b dzie harcerskie czuwanie. Wraz
z harcerzami zapraszamy wszystkich
ch tnych do wspólnej modlitwy.
7. Dzisiejsza sk adka przeznaczona
jest na potrzeby naszego Seminarium
Duchownego. W przysz  niedziel
sk adka parafialna b dzie przeznaczo-
na na potrzeby naszej parafii. Tak e
w przysz  niedziel  przedstawiciele
Fundacji Heleny Kosiny b d  zbiera
pod ko cio em ofiary do puszek na
organizowanie wakacyjnego wypo-
czynku dla dzieci. Wszystkim Ofiaro-
dawcom za zrozumienie i pomoc
sk adamy serdeczne podzi kowania.

Prowadzenie Ró a ca w. przez
poszczególne Ró e w miesi cu czerwcu

06. 06. Ró a nr 8 w Teresy od Dzieci tka Jezus
p. Maria Czech

13. 06 Ró a nr 9 w. Dominika
p. Maria Fus

29. 06 Ró a nr 10 w. Wojciecha
p. Alfreda Gadomska

27. 06 Ró a nr 11 b og. Bronis awa
p. Bronis awa Fedak

Intencja ogólna na miesi c czerwiec

Aby rodziny chrze cija skie przyjmowa y z mi o ci   ka de przychodz -
ce na wiat dziecko i otacza y mi o ci  chorych i starców, którzy potrze-

buj  opieki i pomocy

Poniedzia ek– 5.06 – wi to
         Maryi, Matki Ko cio a
6.30 ........................................................
8.00 ........................................................
9.30+ Krystyna Nasiadka (greg.)
11.00 ......................................................
17.00 + Boles aw Pastuszak (3 r. m.).
18.30 KIK.
Wtorek – 6.06
6.30 ........................................................
7.00 ..........................................................
7.30+ Krystyna Nasiadka (greg.).
8.00 ........................................................
18.00 1. o liczne powo ania kap a skie
i ask  wytrwania dla kap anów od
ró y w. Teresy.
2. + Stanis aw.
3. + Michalina, W adys aw.

roda – 7.06
6.30 ........................................................
7.00 .........................................................
7.30 + Krystyna Nasiadka (greg.).
8.00 ........................................................
18.00 + Jerzy Borczyk.
2. + Adam, Ewa..
Czwartek - 8.06
6.30 ........................................................
7.00 ..........................................................
7.30 ........................................................
8.00 ........................................................
18.00 1. dzi kczynna za pielgrzymk
Benedykta XVI do Polski oraz za dzie-
o ewangelizacyjne Radia Maryja.

2. + Krystyna Nasiadka (greg.).
Pi tek – 9.06
6.30 ........................................................
7.00 + Maria Turo  (1 r. m.)
7.30 ........................................................
8.00 ........................................................
18.00 + Krystyna Nasiadka (greg.).
Sobota – 10.06
6.30 ........................................................
7.00 ........................................................
7.30 ..........................................................
8.00 + Józef, Franciszka.
18.00 + Krystyna Nasiadka (greg.).
Niedziela – 11.06
6.30 + Krystyna Nasiadka (greg.).
8.00 w intencji nowo e ców
Szymona i Lidii Wola skich
o b ogos awie stwo Bo e.
9.30 + Eugeniusz liwa (1 r. m.).
11.00 za parafian .
12.30 Msza Prymicyjna ks. Patryka
Szyma skiego.
16.00 + Boles aw Król (7 r. m.).
18.00 ......................................................

Intencje  w tygodniu
Od 5.06 do 11.06. 2006r.
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Przyniós  on wiele wzrusze , rado-
ci i satysfakcji dzieciom, rodzicom,

opiekunom, a tak e organizatorom i ju-

rorom. Tegoroczny Festiwal sprawi ,
e bardzo du a liczba dzieci mia a oka-

zj  zaprezentowa  si  przed swoimi ró-
wie nikami i w swoim rodowisku,
a to wszystko prze ywa a w duchu wia-
ry i uwielbienia Boga.

Na to nasze wezwanie odpowie-
dzia o 200 dzieci wyst puj cych solo,

w duetach i zespo ach. Zaanga owa-
y one swoim pragnieniem ca e rodzi-

ny, opiekunów i instytucje, w których
si  rozwijaj . To zainteresowanie Fe-
stiwalem wp yn o w znacznym stop-
niu na podwy szenie poziomu prezen-
towanych utworów. Wykonawcy byli
zmobilizowani równie  przez licznie
zebran  publiczno ci . Nale y te  za-
znaczy , e ten Festiwal nie by by tak
pi kny, gdyby nie mudna praca przy-
chylnych nam kap anów, sióstr zakon-
nych, katechetów, nauczycieli i wy-
chowawców.

Festiwal przebiega  w dwóch eta-
pach, z których pierwszy odbywa  si
w trzech o rodkach: w Zagórzu,

w Nowosielcach i w Sanoku. Fina  od-
by  si  w Sanockim Domu Kultury 28
maja 2006r., podczas którego przyzna-
no nast puj ce miejsca i wyró nienia:

Kategoria A: dzieci do lat 6
I m. – duet Katarzyna Jezior i Oliwia
Pastuszczak
II m. – Katarzyna Jezior
III m. – Aleksandra D bi ska
Wyr. – Angelika Gajda

Kategoria B: kl. I-III
I m. – Wiktoria oskot
II m. – Karolina Gefert
Wyr. – Aleksandra Tympalska, Patry-
cja oskot, duet Klaudia i Natalia Za-
rzyczne

Kategoria C: kl. IV-VI
I m. – Dominika Witkowicz
III m. – Monika Sikora
III m. – Mariola Matusik
Wyr. – duet Adrian Kiero ski i Dawid

Burczyk, Paulina Kornecka
Kategoria D: Zespo y
I m. – Dominika Urban i  Pawe  Sta-
rzewski
II m. – „Ochronkowe S oneczka”
II m. – „Kropeczki”
III m. – Szk. Podst. w Pobiednie
Wyr. – „Zielono- ó te Iskierki”, „Dzie-
ci ce Nutki”, „Wiolinki”, „Alleluja i do

przodu”
Jury oceniaj c wykonawców bra-

o pod uwag  kilka kryteriów, wed ug
których przyznawa o punkty, a by y
to: dobór repertuaru, interpretacja
utworu, czyli sposób przekazania tre-
ci religijnych, mo liwo ci wokalne

m odego artysty i ogólny wyraz arty-
styczny.

Chcemy w tym miejscu przytoczy
s owa jury: „Pragniemy og osi
z ogromn  satysfakcj  i niespotyka-

n  wr cz rado ci , i  poziom tego-
rocznego Festiwalu, by  bardzo wyso-
ki. Przyczyni  si  do tego ogromny
wk ad pracy dziecka, rodzica i ca e-
go otoczenia, w którym dokonywa o
si  przygotowanie do wyst pu. Rów-
nie  staranno  w doborze piosenek,
ich aran acja oraz choreografia sce-
niczna i stroje o tym wiadczy y. y-

IV Dzieci cy Festiwal Piosenki Religijnej
„ Kto piewa 2x si  modli ” Sanok 2006

jest ju  za nami.
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czymy wszystkim dalszego marszu
na „ Parnas ” w duchu mi o ci
i z Bo ym b ogos awie stwem.”
Jurorzy IV Dzieci cego Festiwalu Pio-
senki Religijnej „ Kto piewa 2x si
modli ” Sanok 2006.

Bardzo serdecznie dzi kujemy
wszystkim cz onkom Komisji Jury,
w sk ad której w czasie eliminacji
wchodzili: Pan Janusz Ostrowski (prze-
wodnicz cemu), Pani Monika Brew-
czak, Pan Bart omiej Mandzelowski
i ks. Pawe  Prajsnar. Podczas fina u
Jury pracowa o w sk adzie: Pan Tomasz
Tarnawczyk (przewodnicz cy) oraz
Panie Monika Brewczak i Mariola
Waliszko. Za po wi cony czas i facho-
w  ocen  z serca dzi kujemy.

„Niech Ci  uwielbi szcz cie, -

wielka tajemnica, e  mi tak pier

rozszerzy  pierworodnym pie-

wem.”(Karol Wojty a)

Festiwal zosta  zorganizowany
dzi ki wielkiej yczliwo ci pana dy-
rektora Sanockiego Domu Kultury
Waldemara Szybiaka, pana dyrekto-
ra Gminno-Miejskiego Domu Kultu-
ry w Zagórzu Edwarda M ki oraz pana
so tysa Nowosielec Jana Stok osy.

Dzi kujemy wszystkim wolon-
tariuszom, którzy zaanga owali si
w przygotowanie tego festiwalu: m o-

dzie y z Krucjaty Eucharystycznej,
lektorom oraz Katolickiemu Stowarzy-
szeniu M odzie y za przygotowanie
dekoracji, upominków i wszelk  po-
moc. Do czam równie  podzi kowa-
nia Panom odpowiedzialnym za stro-
n  techniczn . Dzi kujemy Pani
z Wydzia u Kultury Miasta Sanoka
Marii Grz dziel i Panu Piotrowi Mazu-
rowi z Wydzia u Kultury Powiatu
Sanockiego za otwarte serca i mi
wspó prac . Nasze podzi kowania
pragniemy skierowa  tak e dla Pana
Stanis awa Rochy za obs ug  fotogra-
ficzna Festiwalu.

Pewnie nie odby by si  ten Festi-

wal gdyby nie yczliwo  ludzi, któ-
rzy obdarowali nas rodkami, dzi ki
którym mogli my prze y  te radosne
i niezapomniane chwile. Sponsorzy,
którym gor co i serdecznie dzi kuje-
my to:
Pan Wojciech Blecharczyk - Burmistrz
Miasta Sanoka
Pan Bogdan Stru  - Starosta Powiatu
Sanockiego
Pan Andrzej Betlej - Wójt Gminy Za-
rszyn
Pani Halina Kopecka - Prezes „Biesz-
czadzkiej Spó dzielczej Kasy Oszcz d-
no ciowo-Kredytowej”
Pan Zbigniew Gunia - Prezes Spó ki

„Nafta-Gaz –Serwis”
Pan Janusz G adysz - Prezes Firm
„Eureka” i „Kar-Pol”
Pa stwo Renata i Wies aw Pietryka -
Prezesi Firmy „Mansard-Bis”
Pan Jerzy Torma - Prezes „Nafta NG
Sanok”
Pan Les aw Wojtas - Prezes „Podkar-
packiego Banku Spó dzielczego”
Panie Anna Sarna i Zofia Chybi o -
Prezesi „Banku PEKAO SA” z Sanoka
Pa stwo Agata i Adam Jaracz
Pan Tomasz Jadczyszyn
Pani Boles awa Witkowska
Drukarnia „Piast Ko odziej”

Dzi kujemy wszystkim, którzy
obieli IV Dzieci cy Festiwal Piosenki

Religijnej Powiatu Sanockiego patro-
natem medialnym, a byli  to:
Pan Robert Bi as - Dyrektor Telewizji
Sanok
Pan Jakub Osika - Dyrektor Radia
Bieszczady
Pan Marian Stru  – Redaktor Naczel-
ny Gazety Codziennej Nowiny
Pan Czes aw Skroba a – Redaktor Na-
czelny Tygodnika Sanockiego

Za wszelk  pomoc wszelkim ofia-

rodawcom z serca dzi kujemy.

Organizatorzy
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Na zdj ciach: jury,uczestnicy oraz  finali ci IV Festiwalu Dzieci cej Piosenki Religijnej

foto Stanis aw Rocha

Wracaj c do sanockich i rodzinno-
przyjacielskich zwi zków Ojca:

W latach przedmaturalnych 1910-
1912, przez swego przyjaciela Jerze-
go Paj czkowskiego (do dzi yj ce-
go, 108 lat, w Anglii), pozna  moj
Matk  Mari  z Duninów-W sowi-
czów – córk  aptekarza. Znajomo

nawi zywa a si  – jak to w ówcze-
snych czasach – etapowo: pierwot-
nie na korcie tenisowym ko o „Soko-
a”, przy orkiestrze w parkowej altanie

– gdzie w tych dobrych czasach
orkiestra wojskowa przygrywa a
spo ecze stwu, a nie tylko w adzy
rz dz cej. Kolejno na wieczorkach

HELENA KOSINÓWNA

RODZINA I SANOCCY PRZYJACIELE

(C.d. z poprzedniego numeru)
(C.d. na s. 10)
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(C.d. ze s. 9)
tanecznych urz dzanych dla po yt-
ku m odzie y tak w „Sokole”, ówcze-
snym o rodku lokalnej kultury i spor-
tu, jak i w domach prywatnych, gdzie
rozwija y si  rodziny m dre i kultural-
ne, a nie tylko „ko tu sko-mieszcza -
skie familie”, jak to próbowa y w rod-
kach przekazu przedstawi  komu-
nistyczne w adze PRL-u.

Oboje Rodzice przypadli sobie
bardzo do serca, ale tak z powodu
wieku, jak i ówczesnych zapatrywa
– bardzo konserwatywnych spo ecz-
nie Duninów-W sowiczów – zamia-
ry te wówczas nie wchodzi y w rachu-
b . Upatrywany by  raczej maria
w rodzinach Paj czkowskich, czy to
Brzozowskich – jako ex-ziemia skich,
jakimi byli te  i Duninowie-W sowi-
czowie, których dzieci, po przej ciu
na tak zwany wówczas „bruk”, czyli
zajmuj c si  zawodami bardziej eko-
nomicznymi – w my l zdrowo rozwi-
jaj cych si  tendencji – dawa y gwa-
rancje uznawanych przez nich
tradycji.

Przysz o  okaza a si  jednak
inna. Uczucia i warto ci wykazywane
przez Ojca przekona y – szczególnie
bardziej oporn  od Dziadka Babk ,
która da a b ogos awie stwo temu
zwi zkowi, lecz dopiero w 1922 roku,
gdy stabilno  ogólna wydawa a si
pewna (nikt wówczas nie przewidy-
wa  tragedii wrze nia 1939 roku), uczu-
cia okaza y si  jak e trwa e, a pozycja
Ojca, jako bardzo dobrze zapowiada-
j cego si  oficera Sztabu Generalne-
go (wówczas bardzo ceniona) i m o-

dego naukowca wojskowo ci, dawa-
a pe n  gwarancj  podstaw bytu za-

k adanej rodziny.
Matka moja za , ze swej strony, po

uko czeniu Zak adu Naukowego dla
Panien „Sacré Coeur” we Lwowie
w 1914 roku i uzupe nieniu edukacji
we Wiedniu w zakresie fortepianu
i umiej tno ci gospodarczych
w „Klubie Pa  Polskich” – mog a spro-
sta  obowi zkom ony i matki, jakich
w tym czasie od takich panien wyma-
ga y dobrze rozumiane stosunki
spo eczne – co w pe nym zaanga o-
waniu wype nia a w naszym domu
i rodzinie, dok d nie zgin a jako
ochotniczka przy kuchni polowej
w Powstaniu Warszawskim na ulicy

liskiej 6 sierpnia 1944 roku – jako
przyk adna Matka i Polka.

Ponownie wracaj c wstecz, to Ro-
dziców moich zbli y  szczególnie wy-
jazd do Wiednia, gdzie wiele (m.in. sa-
nockich) rodzin ucieka o przed inwazj
wojsk rosyjskich. Jechali oni wówczas
do Wiednia, w sierpniu 1914 roku,
w jednym poci gu emigracyjnym.
A te  by y ju  nieco swobodniejsze
kontakty mi dzy m odzie  – w tej wiel-
kiej wiatowej Stolicy – gdzie Babka,
nota bene Bawarka z pochodzenia –
czu a si  jak w domu. B d c na szcz -
cie zamo n , mog a wynajmowa

apartament w znanym pensjonacie
p.Kocker przy jednej z g ównych ulic
Wiednia – Faworittenstraâe, przyjmu-
j c tam sanockie emigracyjne rodziny
i ich ju  samodzieln  m odzie , mi dzy
innymi zaprzyja nionych: Jerzego Pa-
j czkowskiego, Wac awa i W adys a-
wa Brzozowskich, jak te  mego Ojca
i Stryja Stanis awa – ówczesnych tzw.
einjähriger, freivilliger Fähnrich’ów –
tj. „jednorocznych ochotniczych cho-
r ych” armii cesarstwa, z których Pa-
j czkowski i Kosinowie walczyli na
froncie w oskim, za  Brzozowscy na
tzw. froncie karpackim z Rosj .

Dzi ki panuj cemu ju  wówczas
i post puj cemu chaosowi w armii,
m odzi ci oficerowie do  cz sto by-
wali we Wiedniu i wykorzystywali ka -
d  okazj  do spotka  z Matk  (do któ-
rej nieomal wszyscy „abstyfikowali”
– jak to z niemiecka mówiono). Cho-
dzili masowo na ta ce w tak rozlicz-
nych salach koncertowo-tanecznych
Wiednia i zapominali o tocz cej si ,
bardzo zreszt  krwawej wojnie – jak to
w m odo ci bywa o!

Cyceronem po stolicy by  oczywi-
cie mój Ojciec, od trzech ju  lat zako-

rzeniony w tym mie cie i maj cy wyro-
bione stosunki mi dzy tamtejsz
Poloni  – co wzmaga o przychylno
mej Matki.

Jeszcze przed zako czeniem wojny
Matka ma, z Babk , jak te  rodzina Ojca
– z Ciotk  Hel  i m odszymi synami,
wrócili do swych domów. Z tym,
e Babka z Matk  do nowo nabytego,

jeszcze w 1913 roku, domu z aptek
„Pod czarnym or em” w Bóbrce ko o
Lwowa – co by o trafn  lokat  kapita-
ów, gdy  same czynsze dzier awne

od zatrudnionego farmaceuty dawa y
gwarancj  dobrobytu wówczas
i na przysz o .

Niestety nie przewidziano wrze nia
1939 roku, gdy od wszelkiego dobra
„wyswobodzili” nas „Przyjaciele” ze
wschodu – dzia aj cy „z mi o ci i dla
dobra uciemi onych przez panów
polskich narodów”!

Jaka to by a mi o  i dobro – do-
wiadczy y miliony, w tym wielu naj-

bardziej „zakochanych” w tym –
sk d in d jak e idealnym (teoretycz-
nie) systemie – bo sami nie wiedzieli,
co czynili!

Po zawarciu ma e stwa, Rodzice,
do wybuchu wojny, zamieszkiwali
w Warszawie wraz z nami – dwoma sy-
nami: Janem, urodzonym w 1924 roku
i mn , Paw em, urodzonym w 1927 roku,
gdzie te  do wojny ucz szczali my
do szkó .

W ko cu tego – mo e zbyt rozle-
g ego przedstawienia mego Ojca – przy-
tocz  s ów par  z charakterystyki Jego
wydanej przez jednego z najprzedniej-
szych o nierzy Rzeczypospolitej –
Komendanta Wy szej Szko y Wojen-
nej – gen. Tadeusza Kutrzeb :

„Oficer o wybitnie rozwini tej oso-
bowo ci i ideowo ci, ca kowicie odda-
ny pracy wojskowej. Zalety osobiste
jak równie  intelektualne, jak równie
charakteru czyni  z niego jednostk
zdoln  do pracy na ka dym stanowi-
sku. Inteligencja bardzo ywa po czo-
na z wysoce rozwini t  wyobra ni .
Umys  bystry i logiczny zdolny zarów-
no do docieka  analitycznych jak i rze-
czowego wnioskowania. Ogólna oce-
na: Wybitny oficer” (26.VI.1934r.).

Niech s ów tych par  mówi samo
za siebie!

Za prac  sw  i zas ugi bojowe od-
znaczony by  polskimi Krzy ami:

Grób Kosinów i Duninów-
-W sowiczów na cmentarzu w Sanoku
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Niepodleg o ci z Mieczami, Walecz-
nych i Zas ugi – a za wspó prac
z Francusk  Misj  Wojskow  –
otrzyma  Kawalerski Krzy  Orderu
Legii Honorowej – a te  szereg innych
odznacze .

Wobec tego, e adne z Rodziców
nie ma grobu – na pami tk  po o y em
tablic  im po wi con  na grobie Dzia-
da Piotra Dunina-W sowicza
na cmentarzu przy ulicy Rymanowskiej
(po lewej stronie alei do starej Kaplicy
wiod cej).

Pisz c o Rodzinie, nie sposób mi
pomin  m odszego pokolenia, a to
trzeciego Jana w rodzinie – czyli mego
Brata:
JAN JULIUSZ KOSINA – syn Jana
Józefa, a wnuk Jana Macieja, urodzo-
ny w 1924 roku w Bóbrce ko o Lwowa
– po uko czeniu szko y Powszechnej
w Warszawie wst pi  do Korpusu
Kadetów we Lwowie im.Marsza ka
 J.Pi sudskiego poczym ucz szcza
do Gimnazjum i Liceum „Przysz o ”
w Warszawie, gdzie w czerwcu uko -
czy  (w roku 1939) III-ci  klas  Gimna-
zjum. Wybuch wojny zasta  go w domu
naszym w Bóbrce ko o Lwowa.

W dniu zdradzieckiej napa ci So-
wietów – 17 wrze nia, zg osi  si  ochot-
niczo do oddzia u „Strzelca” i, mimo
sprzeciwu Matki, uszed  za granic  na
W gry, maj c zaledwie uko czone 15
lat. Z W gier, bez zezwolenia w adz
polskich konsularnych, przez granic
na Drawie w noc sylwestrow  do Ju-
gos awi, poczym, ju  za cichym zezwo-
leniem naszego Konsula, który pozna
stan sprawy i nieust pliwy charakter
Brata, przedosta  si  statkiem do Mar-

sylji, gdzie zg osi  si  do Armii – prze-
szed  ci kie zapalenie p uc spowo-
dowane przepraw  przez zamarzni t
Draw  – i w czony zosta  do wojska
jako „syn pu ku”. W tym czasie uda o
mu si  nawi za  kontakt z przyjacie-
lem Ojca p k.dypl. (wy ej ju  wspo-
mnianym) Andrzejem Mareckim – ofi-
cerem Sztabu gen.Sikorskiego, który
umie ci  go w Gimnazjum Polskim
w Pary u, a po upadku Francji w ana-
logicznym Gimnazjum w Londynie,
gdzie Brat na w asn  r k  przedosta
si  mi dzy polskimi uchod cami przez
port w Bordeaux.

Natura wiecznego zuchwalca
nie pozwoli a jednak Bratu na prowa-
dzenie spokojnego (na jakie jako-tako
pozwala y tam warunki wojenne,
a z jakich korzystali jego rówie nicy,
którzy tam si  wówczas znale li)
trybu ycia najw a ciwszego
dla 16-latka.

Wobec szeregu niepos usze stw
dosta  od Opiekuna ultimatum:
albo surowy internat gimnazjalny,
albo s u ba w wojsku. Wybra  bez
wahania wymarzon  s u b  w Mary-
narce Wojennej, do której wst pi
jako marynarz-ochotnik, uko czywszy
ledwie 16 lat.

S u y  od 22 lutego 1941 do 6 grud-
nia 1945 roku na kilku Okr tach R.P.,
w ci kich warunkach na Atlantyku,
w nieprzerwanym zagro eniu ycia.
Od listopada 1942 do dnia zatopienia
– 8 pa dziernika 1943 – na kontrtorpe-
dowcu ORP „Orkan” w konwojach
atlantyckich przewo cych bro
z Halifax’u do Murma ska.

Na ORP „Orkan” sta  na warcie
przy trumnie gen.Sikorskiego trans-
portowanego z Gibraltaru do Londy-
nu. Po zatopieniu „Orkana”, jako
jeden z 42 uratowanych (ze 180-oso-
bowej za ogi), przeszed  do s u by
l dowej.

Po wojnie osiad  w Kanadzie, gdzie
zmar  w 1998 roku. Odznaczony pol-
skim Krzy em Zas ugi z Mieczami
i Medalem Morskim oraz angielskimi:
„Atlantic Star”, „War Medal”
oraz „1939-1945 Star”.

Prochy Jego sprowadzi em do Kra-
ju i z o y em na wieczny odpoczynek
w rodzinnym grobie Dziada Piotra
Dunina-W sowicza (wy ej wspo-
mnianym) pod imienn  tablic .

Nie byli Oni jedynymi Kosinami
walcz cymi o Polsk ! Prawie wszyscy
robili to w miar  swych losów i mo li-
wo ci, tak to kolejnym synem mych
Dziadków, Jana i Pauliny Kosinów, by :
STANIS AW MARIAN KOSINA –
syn Jana Macieja, urodzony w 1896
roku we Lwowie. Ucz szcza  do Gim-
nazjum sanockiego jak wszyscy
bracia – które uko czy  w roku 1914
(„cum laude”) w przeddzie  wybuchu
I-szej wojny wiatowej.

Tak, jak mój Ojciec Jan i inni Sano-
czanie (mi dzy innymi J.Paj czkowski,
W .Brzozowski, Gelis N., czy popular-
ny w Sanoku do ostatnich lat dr K.Nie-
dzielski), wcielony do Armii austryjac-
kiej walczy  na froncie w oskim, sk d
dosta  si  do niewoli w oskiej i prze-
bywa  w obozie Casserta i s ynnym
z II-ej wojny Cassino, poczym przedo-

Jan Kosina, s.Jana

(C.d. na s. 12)

Jan Kosina na ORP „Orkan” podczas warty pe nionej przy trumnie
gen. Sikorskiego - pierwszy po prawej
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sta  si  do Armii gen.Hallera w Szam-
panii – gdzie spotkali si  z mym
Ojcem, ale z innymi przydzia ami – jako
dowódca kompanii w randze porucz-
nika, po powrocie do Kraju s u y w 49
p.piechoty i z nim bierze udzia  w woj-
nie polsko-bolszewickiej, podczas
której, 19 lipca 1920 roku, w czasie
walk z wojskiem Budionnego pod
Chorupaniem na Wo yniu ko o Dub-
na, otrzymuje Krzy  Walecznych.

Jak mówi zachowany wniosek
Dowództwa „Wreszcie D-ca pu ku
p k.Staszkiewicz wys a  z rozkazem
ówczesnego adjutanta pu ku ppor.
Kosin , który, nie zwa aj c zupe nie
na grad kul, jaki na niego si  posypa
dotar  do D-wa III-go Baonu

i przeniós  wa ny nadzwyczaj rozkaz”.
W lutym 1921 roku zwolniony

zosta  ze s u by wojskowej i podj
studia prawnicze na Uniwersytecie
im.Jana Kazimierza we Lwowie –
uzyskuj c dyplom doktora praw
(w zakresie prawa finansowego).
Wst puje do s u by w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych i od tego czasu
pe ni kolejne funkcje w Konsulatach
R.P.: w Ostrawie Morawskiej, w Cze-
chach, w Marienwerder (Kwidzy )
w Prusiech wschodnich, w Berlinie
do wybuchu wojny, poczym w: Buka-
reszcie, Tel-Aviewie, Salsbery i osta-
tecznie w Rzymie.

Po rozwi zaniu Rz du
w Londynie – jako praw-
nik-finansista podejmuje
prac  w polskiej firmie
aptekarskiej Grabowskie-
go w Londynie, gdzie pra-
cuje do uzyskania emery-
tury, zamieszkuj c
w Londynie do swej
mierci w 1988 roku

z on  i synem, którzy,
jako szczególnie zagro e-
ni (ze wzgl du na konsu-
larn  dzia alno  Ojca

i M a na terenie Niemiec), zostali ewa-
kuowani specjalnym poci giem do
Rumunii we wrze niu 1939 roku, a stam-
t d do Anglii.

Jak wynika z zachowanego wia-
dectwa Ko a Harcerzy Z.H.P. w Sano-
ku „...Stanis aw Kosina s.Jana i Pauli-
ny by  czynnym cz onkiem Dru yny
Skautowskiej im. hetm.St. ó kiewskie-
go „Ex ossibus ultor” w Sanoku
w charakterze instruktora od roku 1911
do 1914, tj. do czasu wst pienia
do Dru yn Strzeleckich. ...”

W rodzinie mego Stryja Stanis a-
wa powsta  równie  „sanocki”
zwi zek rodzinny, bowiem o eni  si

On z Helen  z Hoffów – prawnuczk
po k dzieli twórcy sanockiego
przemys u maszynowego Walentego
Lipi skiego. Ona to w czasie wojny
s u y a w formacjach kobiecych W.P.
na terenie Palestyny, a nast pnie
z Armi  Andersa we W oszech.
Zmar a, pochowana w grobie rodzin-
nym w Londynie na Ealing’u w 1982
roku. Wy ej opisani mieli jedyne dziec-
ko, a to syna Andrzeja.

(C.d.n.)

Pawe  kosina

(C.d. ze s. 11)

Stanis aw Kosina - konsul, s.Jana

Rodzina Kosinów w Sanoku ok. 1937 roku. Od prawej: Stanis aw Kosina,
Helena Kosinówna, Maria z Hoffów-Zuli ska, Helena z Hoffów-Kosinowa,

Andrzej Kosina s.Stanis awa

Grób Stanis awa, Heleny i Andrzeja Kosinów
Ealing - Londyn (pochówek prochów Andrzeja)


