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Zbierzcie pozostaáe uáomki...
„ZostaliĞmy napojeni jednym Duchem…”

dzili nam w historii tyle krzywd.
Nadszedá jednak czas pojednania
i spotkanie z papieĪem moĪe
w tym wzglĊdzie wiele nas
nauczyü.
Duch ĝwiĊty nieustannie dziaáa w KoĞciele powszechnym.
Duch ĝwiĊty mówi wieloma jĊzykami, napeánia swoją mocą wiele
narodów i ludów. KoĞcióá w Polsce, mimo wielu braków, ma
w sobie wielki potencjaá, i o tym
przekonaá siĊ na pewno Benedykt XVI. BądĨmy wierni posáannictwu jakie zostaáo nam dane.
NieĞmy wiarĊ do innych
narodów Europy, w których wiara osáabáa, które w mniejszym
stopniu są wierne chrzeĞcijaĔskiemu dziedzictwu. BądĨmy teĪ wierni w codziennym, zwyczajnym Īyciu natchnieniom Ducha
ĝwiĊtego, który dziaáa w nas, który uczy nas miáoĞci. Niech naszym
Panem bĊdzie Jezus (por. 1 Kor
12,3), nie tylko przez sáowa, ale
przez wiernoĞü Ojcu, Synowi
i Duchowi ĝwiĊtemu w kaĪdej
chwili Īycia.
Ks. Tomasz Grzywna

UroczystoĞü Zesáania Ducha ĝwiĊtego wypada w tym roku w tydzieĔ po
pielgrzymce do Polski papieĪa Benedykta XVI. Dary Ducha ĝwiĊtego,
które KoĞcióá otrzymuje nieustannie,
wyraĪają siĊ takĪe w nauczaniu Ojca
ĝwiĊtego, które skierowaá do nas
w czasie pielgrzymki. „WszyscyĞmy
zostali napojeni jednym Duchem” (1
Kor 12,13) – pisze dziĞ Ğw. Paweá
w LiĞcie do Koryntian. Postawa i nauczanie papieĪa jest takĪe dla nas znakiem, Īe KoĞcióá jest powszechny, i Īe
choü dzieci Chrystusa mówią róĪnymi
jĊzykami, to wszyscy zostali ochrzczeni w jednym Duchu i wszyscy stanowią jedno Ciaáo Chrystusa.
Po pielgrzymce papieskiej nie unikniemy porównaĔ, odniesieĔ do Jana

Pawáa II. Benedykt XVI jest do niego podobny,a zarazem jest inny. Jest podobny
gorliwoĞcią, troską o KoĞcióá, nauczaniem.
W jego sáowach, jak i w sáowach Jana Pawáa, przemawia do nas Duch ĝwiĊty. „WeĨmijcie Ducha ĝwiĊtego” (J 20,22b – dzisiejsza Ewangelia) – powiedziaá Pan Jezus
do Apostoáów. Ten Duch ĝwiĊty nieustannie dziaáa w nauczaniu KoĞcioáa, a szczególnie w nauczaniu papieskim. Benedykt
jest jednak takĪe inny niĪ Jan Paweá II –
mniej spontaniczny, mniej Īywioáowy,
mniej bezpoĞredni – ale przecieĪ ludzie nie
są tacy sami. Byá witany przez Polaków
prawie tak samo radoĞnie i z taką samą wiarą. To dobrze Ğwiadczy o polskim KoĞciele, Īe nie poddaá siĊ obojĊtnoĞci, Īe przeáamaá stereotypy niechĊci do narodu
Benedykta, którego przedstawiciele wyrzą-
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Piotr naszych czasów.

W ubiegáą niedzielĊ zakoĔczyáa siĊ
pielgrzymka papieĪa Benedykta XVI
do naszej Ojczyzny, do umiáowanej
Ojczyzny umiáowanego Jana Pawáa II.
Wielu z nas z zapartym tchem siedziaáo przed szklanym ekranem Ğledząc
kaĪdy ruch i wsáuchując siĊ w kaĪde
sáowo Dostojnego GoĞcia. Przyjechaá
do Polski, która byáa „rozpieszczona”
przez Jana Pawáa II, który przyjeĪdĪaá
tu jako Syn tej ziemi, który znaá historiĊ naszego kraju jak maáo kto. Wielu
z nas zapewne porównywaáo Benedykta XVI z Janem Pawáem II. KaĪdy
z nas ma nieco inne odczucia. Wielki
przyjaciel dziĞ juĪ Sáugi BoĪego miaá
trudne zadanie do speánienia, bo oczekiwania byáy niezmiernie wysokie.
Zapewne nie uwolniliĞmy siĊ od
tych porównaĔ. Te jednak musimy zostawiü na boku, bo przecieĪ Benedykt
XVI nie moĪe byü „kopią” Jana Pawáa
II. Wiele razy sáyszeliĞmy w rozmowach czy komentarzach „nasz PapieĪ”,
odnosząc to do Jana Pawáa II. A przecieĪ Benedykt XVI teĪ jest „naszym”
PapieĪem, bo jest Ojcem wszystkich
wyznawców Chrystusa związanych
z KoĞcioáem Rzymskokatolickim. ProĞciej bĊdzie mówiü: „Piotr naszych czasów”. Po Ğmierci Jana Pawáa II nastaáa
nowa rzeczywistoĞü, przyszáy nowe
wyzwania, którym Piotr naszych czasów musi stawiü czoáa. On idzie drogą
Ğw. Piotra, który miaá za zadanie
„utwierdzaü braci w wierze”. Dlatego
zawiedzeni są ci, którzy oczekiwali,
Īe PapieĪ bĊdzie mówiá o polityce,
Īe bĊdzie nawiązywaá do naszej histo-

rii, Īe bĊdzie siĊ zatrzymywaá przed kaĪdym pomnikiem i bĊdzie skáadaá jakieĞ
deklaracje, Īe bĊdzie mówiá o naszej
wewnĊtrznej sytuacji, moĪe wprost
powie o lustracji ksiĊĪy, a moĪe poruszy zagadnienie tak waĪkie dla niektórych jak „Radio Maryja” czy innych
sprawach. A On mówiá „tylko”:
TRWAJCIE MOCNI W WIERZE!
Przybyá do nas czáowiek o niepospolitym umyĞle, który – jak okreĞliá
jeden z teologów – posiada intelekt
dwunastu teologów, a wiarĊ pierwszokomunijnego dziecka! Patrząc na
Niego dostrzegaáem wielkie onieĞmielenie, ogromną pokorĊ i serdecznoĞü.
Szedá Ğladami Jana Pawáa II zapewne
nie spodziewając siĊ tak gorącego,
serdecznego powitania ze strony pątników. Gromkie Ğpiewy, pozdrowienia,
transparenty, chorągiewki, owacje,
godziny wystawania na zimnie i deszczu, spontanicznoĞü, której nie przewidywaá Īaden reĪyser. Pogoda nie
sprzyjaáa Jego nawiedzinom. Deszcz,
zimno dawaáo znaü o sobie, a wszĊdzie byáy táumy ludzi, jak choüby na
spotkaniu z máodzieĪą na Krakowskich
Báoniach. Jak to siĊ dziaáo, Īe ten Czáowiek nie znający polskiego jĊzyka,
przyciągaá tak wielkie rzesze ludzi? Jak
to siĊ dziaáo, Īe ten Czáowiek, Sternik
Chrystusowej àodzi, znalazá tak wielkie uznanie w oczach wiernych,
a szczególnie máodzieĪy? OdpowiedĨ
moĪe byü tylko jedna: jest Czáowiekiem
autentycznym! On niczego nie udaje,
tylko Īyczliwie siĊ uĞmiecha. On
kocha Chrystusa i kocha KoĞcióá!

Tu tkwi tajemnica Jego wielkiego uznania w oczach wiernych. To nic, Īe nie
dopowiadaá ciekawostek, Īe nie Īartowaá, Īe nie wspominaá wydarzeĔ ze
swojej máodoĞci. Przy Jego wielkiej
pokorze i wyczuwanej nieĞmiaáoĞci,
barierą teĪ byáa poprawnoĞü jĊzykowa. Jego dojmujący uĞmiech sprawiaá,
Īe doskonale zdawaá sobie sprawĊ
z roli jaką odegraá Jego Wielki Przyjaciel Jan Paweá II, który teĪ byá wielkim
potĊgą intelektu i dzieciĊcej wiary.
Miaá áatwiejszy kontakt z wiernymi,
bo przez dáugie lata byá duszpasterzem,
a to wielki skarb. Benedykta XVI na
tron Piotrowy prowadziáa odmienna
droga. Byáy gáosy, nieco sceptyczne,
Īe ten PapieĪ juĪ nie przyciągnie tak
wielkich rzesz ludzi. Raz jeszcze siĊ
okazaáo, jak przewidywania socjologów czy dziennikarzy, nie sprawdziáy
siĊ. Zostali ze swoim zaskoczeniem, bo
wiara ma swoje sposoby komunikowania siĊ z BoĪym czáowiekiem.
Co byáo najbardziej uderzające
w tej Pielgrzymce? Zapewne kaĪdy ma
inne odczucia w zaleĪnoĞci od oczekiwaĔ. Dla mnie najwiĊkszym zaskoczeniem byáo to, Īe On, czáowiek wielkiej,
dzieciĊcej wiary, mówi, Īe przybywa,
aby umocniü nas w wierze i umocniü
siebie w wierze. To akt wielkiej pokory! Powoáaá siĊ na hasáo Pielgrzymki:
„Trwajcie mocni w wierze”. I powiedziaá: „MówiĊ o tym zaraz na początku, aby byáo jasne, Īe nie jest to tylko
podróĪ sentymentalna, choü
i to ma swoje znaczenie, ale wĊdrówka
wiary, wpisana w misjĊ, jaką powierzyá mi Pan w osobie Piotra apostoáa,
który zostaá powoáany, aby utwierdzaü
braci w wierze. Bardzo bym chciaá, aby
te dni przyniosáy umocnienie w wierze nam wszystkim – wiernym KoĞcioáa, który jest w Polsce, i mnie samemu”. Jego pokorĊ moĪna byáo
zauwaĪyü juĪ w dniu wyboru na StolicĊ Piotrową, kiedy z balkonu bazyliki
watykaĔskiej powiedziaá, Īe jest „zwykáym, prostym pracownikiem Winnicy PaĔskiej”. Zebranych prosiá o modlitwĊ w Jego intencji. Prosiá i nas
o modlitwĊ bĊdąc np. w Kalwarii
Zebrzydowskiej.
Drugim wielkim zaskoczeniem byáo
przypomnienie kapáanom prawdy zna(C.d, na s. 4)
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(C.d.ze s.3)
nej od dawna, ale wypowiedzianej
z mocą Apostoáa: „Wierni oczekują od
kapáanów tylko jednego, aby byli specjalistami od spotkania czáowieka
z Bogiem. Nie wymaga siĊ od ksiĊdza,
by byá ekspertem w sprawach ekonomii, budownictwa czy polityki. Oczekuje siĊ od niego, by byá ekspertem
w dziedzinie Īycia duchowego”. Ucieszyáy mnie te sáowa, które Benedykt
XVI wypowiedziaá po linii mojego
wyksztaácenia – teologii duchowoĞci.
Zrozumiaáem gáĊbiej to, co przez caáe
lata przekazywaáem kandydatom do
kapáaĔstwa. Trzeba troszczyü siĊ
o okazaáoĞü Ğwiątyni parafialnej, jej
stan, gospodarowanie groszem skáadanym przez wiernych, waĪne są ojczyste dzieje, waĪne są rocznice wielkich wydarzeĔ, bo sam PapieĪ
wspominaá w przemówieniu do kapáanów o bolesnych dziejach Stolicy
i naszego kraju, ale najwaĪniejsza jest
umiejĊtnoĞü towarzyszenia na drodze
wiary. Uzupeánieniem tego wystąpienia do kapáanów byáy sáowa mówiące
o „powaĪnym mistrzu”, który máodszych kapáanów bĊdzie wprowadzaá
w posáugĊ duszpasterską, bo áatwo
mogą siĊ zagubiü „propozycją kultury
chwili”. Przestrzegaá, aby nie ulegaü
pokusom relatywizmu i permisywizmu.
Kapáan nie musi siĊ znaü na dzisiejszych trendach czy modach, które są
zmienne, ale ma byü „Ğwiadkiem odwiecznej mądroĞci, páynącej z objawionego Sáowa”. Tak, to prawda, bo nauka KoĞcioáa jest staáa, niezmienna

w zasadniczych kwestiach, a które podaje Katechizm KoĞcioáa Katolickiego. Wielu dziennikarzy z luboĞcią cytowaáo sáowa: „Trzeba teĪ unikaü
aroganckiej pozy sĊdziów minionych
pokoleĔ, które Īyáy w innych czasach
i w innych okolicznoĞciach”, dopatrując siĊ w tych sáowach tamy dla „dzikiej lustracji”. Apelowaá teĪ do nas
o odwagĊ pójĞcia na sáuĪbĊ tym, którzy wyjeĪdĪają „za chlebem”, a przez
to są pozbawieni opieki duszpasterskiej. ZachĊcaá teĪ do pójĞcia do tych
zakątków Ğwiata, gdzie brakuje kapáanów. To tylko takie pobieĪne refleksje
z tego peánego troski ojcowskiego
przedáoĪenia. Jestem przekonany,
Īe nieraz bĊdziemy wracaü do tych
sáów, a szczególnie seminarzyĞci na
swojej drodze formacji duchowej i pasterskiej. Wielkie znaczenie miaáa papieska homilia na Placu Marszaáka
Józefa Piásudskiego w Warszawie,
gdzie wierni tam zebrami mokli w deszczu. Co dla mnie byáo najbardziej uderzające? Wiary nie moĪna traktowaü
selektywnie, wybiórczo! Jest to jednak pewne uproszczenie, bo caáa homilia, to znakomita konstrukcja myĞlowa, gdzie kaĪdy element ma swoje
znaczenie. CaáoĞü homilii zmierzaáa do
utwierdzenia nas w wierze. Mocno
brzmiaáy sáowa PapieĪa: „Wiara jest
darem, ale jednoczeĞnie jest teĪ zadaniem”. Przypominaá sáowa Apostoáa
Narodów, Īe wiara „rodzi siĊ z tego, co
siĊ sáyszy, a tym zaĞ, co siĊ sáyszy,
jest sáowo Chrystusa” (Rz 10,17). Nie
omieszkaá wspomnieü, Īe wiara jest
zagroĪona. Mówiá Namiestnik Chrystusa na ziemi: „Podobnie jak byáo
w minionych wiekach, i dziĞ są osoby
lub Ğrodowiska, które, odchodząc od
tej Tradycji, chciaáyby zafaászowaü
sáowo Chrystusa i usunąü z Ewangelii
prawdy, wedáug nich, zbyt niewygodne dla wspóáczesnego czáowieka. Usiáuje siĊ stworzyü wraĪenie, Īe wszystko jest wzglĊdne, Īe równieĪ prawdy
wiary zaleĪą od sytuacji historycznej
i od ludzkiej oceny”. Apelowaá o wiernoĞü sáowu BoĪemu i nauce KoĞcioáa
nawet wtedy „gdy jest ono wymagające i po ludzku trudne do zrozumienia. Nie moĪemy ulec pokusie relatywizmu czy subiektywnego i selektywnego interpretowania Pisma ĝwiĊtego. Tylko caáa prawda pozwoli przylgnąü do Chrystusa, który umará i zmartwychwstaá dla naszego zbawienia”.

TĊ homiliĊ koniecznie trzeba przeczytaü w caáoĞci; przeczytaü i przemyĞleü.
ZachĊcam serdecznie.
Wiary nie moĪna traktowaü selektywnie, wybiórczo – te sáowa zostaáy
wypowiedziane z wielką áagodnoĞcią,
ale i stanowczoĞcią. Sáowa dobitne.
Z Īycia nie moĪna usuwaü prawd dla
siebie maáo wygodnych, ale trzeba
je przyjmowaü w caáej rozciągáoĞci,
w peánym wymiarze, bez okaleczenia.
KtoĞ posądzi o „twarda mowĊ” czy tzw.
fundamentalizm, ale nie moĪe zamilknąü „Duch Prawdy”. Nasz ks. abp senior Ignacy Tokarczuk nieraz mówiá
o „póáprawdach” i „üwierüprawdach”,
jako niebezpiecznych przejawach dla
Īycia spoáecznego i osobistego.
W sprawach wiary nie moĪna stosowaü zasady: „a ja uwaĪam”, bo tu nie
idzie o termin sadzenia pietruszki,
ale o wieczne zbawienie, o peániĊ Īycia z Bogiem. Tak mówiá do nas Benedykt XVI, choü nie tymi sáowami, czáowiek rozczytujący siĊ w PiĞmie
ĞwiĊtym, w pismach Ojców KoĞcioáa,
szczególnie w Ğw. Augustynie. Mówiá to nie jako kardynaá Joseph Ratzinger, ale jako Piotr naszych czasów.
Mówiá to autor wielu dzieá teologicznych, gdzie wszystkie konstrukcje
myĞlowe są przekazane z niezwykáą
precyzją i dociekliwoĞcią. Mówiá to
czáowiek pokorny, áagodny, kochający Mozarta i grĊ na fortepianie, jeden
z najwiĊkszych teologów wspóáczesnych. To czáowiek, który wysoko ceniá swojego Wielkiego Poprzednika,
który pielgrzymując po Polsce szedá
Jego Ğladami: CzĊstochowa - Kraków
– Wadowice – Kalwaria Zebrzydowska – àagiewniki – katedra na Wawelu - Báonia Krakowskie – okno na FranciszkaĔskiej 3. MoĪna powiedzieü,
Īe Benedykt XVI spáaca dáug wdziĊcznoĞci wobec Jana Pawáa II, któremu
tak wiele zawdziĊcza. Nasi rodacy odczytują to wáaĞciwie czĊsto skandu-
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jąc „Benedetto” czy znane zawoáania
kierowane pod adresem Jana Pawáa II:
„zostaĔ z nami”, „wyjdĨ do nas”,
czy caákiem juĪ nowe: „Kardynale
puĞü PapieĪa”.
Niezwykle wzruszającym byáo sobotnie spotkanie z máodzieĪą – 27 maja
– na Krakowskich Báoniach. Widaü
byáo, Īe PapieĪ jest gáĊboko wzruszony i … zaskoczony tak wielką rzeszą
máodzieĪy i tak gorącym powitaniem.
Byáo to spotkanie mądrze przemyĞlane, przetykane tekstami biblijnymi
i odniesieniem do Īycia. MoĪna zastosowaü tu oazową metodĊ: widzieü
– osądziü – dziaáaü. Bywa, Īe Īycie
w dzisiejszym Ğwiecie nie zawsze jest
piĊkne, a czĊsto brutalne, peáne niebezpiecznych uzaleĪnieĔ, jak narkomania, alkoholizm, zabite uczucia miáoĞci
macierzyĔskiej czy ojcowskiej…
Te niebezpieczne trendy zostaáy ukazane jako zjawisko, które dotknĊáo niejednego czáowieka. Ale po tej diagnozie byáo woáanie: „BoĪe, daj nam wiarĊ
i wytrwaáoĞü”.
MáodoĞü to piĊkno, wiĊc nie mogáo zabraknąü dziĊkczynienia za ten
niezasáuĪony dar od Pana Boga. MáodoĞü to wspaniaáe ideaáy, pragnienie
budowania swojego Īycia na funda-

mencie miáoĞci, to pragnienie szczĊĞcia, które trzeba budowaü na trwaáym fundamencie, na Skale, którą jest
Chrystus. RzeczywistoĞü jednak
bywa niekiedy bardzo brutalna, odzierająca z ideaáów czy záudzeĔ. Ona ukazuje rzeczywistoĞü w nagiej prawdzie.
ĩycie pokazuje, Īe byü szczĊĞliwym,
to niekoniecznie mieü wszystkiego
pod dostatkiem, byü czáowiekiem majĊtnym, pokazuje, Īe miáoĞü, to nie zaspokajanie swoich nieuporządkowanych namiĊtnoĞci, Īe szczĊĞciem nie
jest szukanie wygody i przyjemnoĞci
za wszelką cenĊ. ĩyü piĊknie – to naĞladowaü Chrystusa jak czyniáa to
wspominana Ğw. Siostra Faustyna,
która wielbiáa „PiĊknoĞü niestworzoną”. Pokochaü Chrystusa czystą miáoĞcią i piĊkną miáoĞcią, mimo, Īe Īycie nie jest sielanką, to nasze zadanie.
CzĊsto towarzyszy nam poĞpiech, brak
czasu dla swojej rodziny, co odbija siĊ
gáĊbokim zranieniem w Īyciu máodych
ludzi. Wiele maáĪeĔstw rozpada siĊ
przez wyjazdy za granicĊ w poszukiwaniu chleba, miĊdzy dzieümi a rodzicami czĊsto brak nici porozumienia,
szczĊĞcie i miáoĞü, które byáy odmieniane przez wszystkie przypadki znikają jak mydlane baĔki. Etiuda filmo-

wa, jaką mogliĞmy obejrzeü, nie pozostawiaáa záudzeĔ: „záa noc, záe sny, mój
ból, mój krzyk!” Problemem niejednej
dziewczyny jest przedwczesne macierzyĔstwo, czĊsto nie planowane, zaskakujące. CzĊsto towarzyszy im pytanie: „co ludzie powiedzą?” Bywa, Īe
miáoĞü jest utoĪsamiana z seksem
i brakiem odpowiedzialnoĞci. Wielu
máodych Īaáuje, Īe przedwczeĞnie rozpoczĊáo swoje Īycie seksualne. PóĨniej jakoĞ dają sobie radĊ, choü z niemaáym trudem. Padaáy tego wieczoru
pytania: Czy w Ğwiecie biznesu, polityki, istnieją niewzruszone zasady jak
skaáa? Wielu sądzi, Īe pieniądz wszystkim rządzi!
Problemem máodych bywają zerwane wiĊzi rodzinne. Mimo wszystko, rodzina to cudowny dar, choü nieraz towarzyszy lĊk przed przyjĊciem
nowego Īycia, bo ojcostwo i macierzyĔstwo to wielki trud miáoĞci. W takiej sytuacji nie zabrakáo ze strony
máodzieĪy dziĊkczynienia – wdziĊcznoĞci za dar rodziców, za ich troski
i trud wychowania. Nie zabrakáo teĪ
wdziĊcznoĞci dla Benedykta XVI, Ojca
chrzeĞcijaĔstwa (katolików). Padáo teĪ
wyznanie: „Kocham CiĊ, Panie, Jezu!”
– „Jezu Miáosierny, ufam Tobie!” –
wyznaá ojciec wielodzietnej rodziny.
Dopeánieniem byá „Hymn o miáoĞci”,
autorstwa Ğw. Pawáa, który jest tak
bardzo szeroko znany. WysáuchaliĞmy
takĪe piĊknego, wzruszającego Ğpiewu: „JesteĞmy piĊkni, Twoim piĊknem,
Panie”. Co nam wiĊc pozostaje
w takiej sytuacji?
Dom swojego Īycia trzeba budowaü na skale, na mocnym fundamencie. Tym fundamentem są BoĪe przykazania i Chrystus. SáuchaliĞmy sáów
Ewangelii: „KaĪdego wiĊc, kto tych
sáów moich sáucha i wypeánia je, moĪna porównaü z czáowiekiem roztropnym, który dom swój zbudowaá na
skale. Spadá deszcz, wezbraáy potoki,
zerwaáy siĊ wichry i uderzyáy w ten
dom. On jednak nie runąá, bo na skale
byá utwierdzony. KaĪdego zaĞ, kto
tych sáów moich sáucha, a nie wypeánia ich, mozna porównaü z czáowiekiem nierozsądnym, który dom swój
zbudowaá na piasku. Spadá deszcz,
wezbraáy potoki, zerwaáy siĊ wichry
i rzuciáy sie na ten dom. I runąá, a upadek jego byá wielki” (Mt 7,24-27)
C.d.n.
ks. Andrzej Skiba
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UROCZYSTOĝû ZESàANIA DUCHA ĝWIĉTEGO 04.06.2006.

Intencje

w tygodniu
Od 5.06 do 11.06. 2006r.

Ogáoszenia duszpasterskie.
1. DziĞ w archikatedrze przemyskiej
ks. abp Józef Michalik udzieli(á) ĞwiĊceĔ kapáaĔskich diakonom naszego
seminarium. Jest wĞród nich nasz
parafianin, Patryk SzymaĔski. Za tydzieĔ – 11 czerwca - w UROCZYSTOĝû TRÓJCY PRZENAJĝWIĉTSZEJ, o godzinie 12:30 odprawi on
uroczystą MszĊ ĞwiĊtą prymicyjną.
Serdecznie zapraszamy wszystkich
parafian, aby swoją modlitwą wspieraü máodego kapáana.
2. Od soboty trwa w naszym koĞciele 40 – godzinne naboĪeĔstwo poáączone z wystawieniem NajĞwiĊtszego
Sakramentu. DziĞ po Mszy ĞwiĊtej
o godzinie 12:30, zostanie wystawiony NajĞwiĊtszy Sakrament, aby Jezusa adorowaü, przepraszaü za grzechy
i prosiü o Jego ojcowską opiekĊ i dobroü. Wystawienie potrwa do godziny 16:00.
3. NaboĪeĔstwo czerwcowe poáączone ze zmianą tajemnic róĪaĔcowych
odprawimy dziĞ o godzinie 17:00.
4. Jutro przypada ĞwiĊto NMP Matki KoĞcioáa. Msze ĞwiĊte odprawimy
w nastĊpujących godzinach: 6:30, 8:00,
9:30, 11:00 oraz po poáudniu o godzinie 17:00 i 18:30. O godzinie 18:00 zostanie odprawione naboĪeĔstwo

czerwcowe ku czci NajĞwiĊtszego Serca Pana Jezusa. Po Mszy ĞwiĊtej o godzinie 11:00 zostanie wznowiona adoracja NajĞwiĊtszego Sakramentu, która
potrwa do godziny 17:00. Zapraszamy do nawiedzin Jezusa Eucharystycznego.
5. W przyszáą niedzielĊ koĔczy siĊ
okres spowiedzi wielkanocnej. Zapraszamy i zachĊcamy do skorzystania
z dobrodziejstw tego Sakramentu.
6. W najbliĪszy piątek, 9 czerwca,
podczas Mszy Ğw. o godzinie 18:00,
z udziaáem harcerzy, zostaną przyjĊte
relikwie ich patrona bá. Wincentego
Frelichowskiego. Do godziny 22:00
bĊdzie harcerskie czuwanie. Wraz
z harcerzami zapraszamy wszystkich
chĊtnych do wspólnej modlitwy.
7. Dzisiejsza skáadka przeznaczona
jest na potrzeby naszego Seminarium
Duchownego. W przyszáą niedzielĊ
skáadka parafialna bĊdzie przeznaczona na potrzeby naszej parafii. TakĪe
w przyszáą niedzielĊ przedstawiciele
Fundacji Heleny Kosiny bĊdą zbieraü
pod koĞcioáem ofiary do puszek na
organizowanie wakacyjnego wypoczynku dla dzieci. Wszystkim Ofiarodawcom za zrozumienie i pomoc
skáadamy serdeczne podziĊkowania.

Prowadzenie RóĪaĔca Ğw. przez
poszczególne RóĪe w miesiącu czerwcu
06. 06. RóĪa nr 8 Ğw Teresy od Dzieciątka Jezus
p. Maria Czech
13. 06 RóĪa nr 9 Ğw. Dominika
p. Maria Fus
29. 06 RóĪa nr 10 Ğw. Wojciecha
p. Alfreda Gadomska
27. 06 RóĪa nr 11 báog. Bronisáawa
p. Bronisáawa Fedak

Intencja ogólna na miesiąc czerwiec
Aby rodziny chrzeĞcijaĔskie przyjmowaáy z miáoĞcią kaĪde przychodzące na Ğwiat dziecko i otaczaáy miáoĞcią chorych i starców, którzy potrzebują opieki i pomocy

Poniedziaáek– 5.06 – ĝwiĊto
Maryi, Matki KoĞcioáa
6.30 ........................................................
8.00 ........................................................
9.30+ Krystyna Nasiadka (greg.)
11.00 ......................................................
17.00 + Bolesáaw Pastuszak (3 r. Ğm.).
18.30 KIK.
Wtorek – 6.06
6.30 ........................................................
7.00 ..........................................................
7.30+ Krystyna Nasiadka (greg.).
8.00 ........................................................
18.00 1. o liczne powoáania kapáaĔskie
i áaskĊ wytrwania dla kapáanów od
róĪy Ğw. Teresy.
2. + Stanisáaw.
3. + Michalina, Wáadysáaw.
ĝroda – 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. dziĊkczynna za pielgrzymkĊ
Benedykta XVI do Polski oraz za dzieáo ewangelizacyjne Radia Maryja.
2. + Krystyna Nasiadka (greg.).
Piątek – 9.06
6.30 ........................................................
7.00 + Maria TuroĔ (1 r. Ğm.)
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 nowoĪeĔców
Szymona i Lidii WolaĔskich
o báogosáawieĔstwo BoĪe.
9.30 + Eugeniusz ĝliwa (1 r. Ğm.).
11.00 za parafian .
12.30 Msza Prymicyjna ks. Patryka
SzymaĔskiego.
16.00 + Bolesáaw Król (7 r. Ğm.).
18.00 ......................................................
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IV DzieciĊcy Festiwal Piosenki Religijnej
„ Kto Ğpiewa 2x siĊ modli ” Sanok 2006
jest juĪ za nami.

Przyniósá on wiele wzruszeĔ, radoĞci i satysfakcji dzieciom, rodzicom,
opiekunom, a takĪe organizatorom i ju-

rorom. Tegoroczny Festiwal sprawiá,
Īe bardzo duĪa liczba dzieci miaáa okazjĊ zaprezentowaü siĊ przed swoimi rówieĞnikami i w swoim Ğrodowisku,
a to wszystko przeĪywaáa w duchu wiary i uwielbienia Boga.
Na to nasze wezwanie odpowiedziaáo 200 dzieci wystĊpujących solo,

w duetach i zespoáach. ZaangaĪowaáy one swoim pragnieniem caáe rodziny, opiekunów i instytucje, w których
siĊ rozwijają. To zainteresowanie Festiwalem wpáynĊáo w znacznym stopniu na podwyĪszenie poziomu prezentowanych utworów. Wykonawcy byli
zmobilizowani równieĪ przez licznie
zebraną publicznoĞcią. NaleĪy teĪ zaznaczyü, Īe ten Festiwal nie byáby tak
piĊkny, gdyby nie Īmudna praca przychylnych nam kapáanów, sióstr zakonnych, katechetów, nauczycieli i wychowawców.
Festiwal przebiegaá w dwóch etapach, z których pierwszy odbywaá siĊ
w trzech oĞrodkach: w Zagórzu,

w Nowosielcach i w Sanoku. Finaá odbyá siĊ w Sanockim Domu Kultury 28
maja 2006r., podczas którego przyznano nastĊpujące miejsca i wyróĪnienia:
Kategoria A: dzieci do lat 6
I m. – duet Katarzyna Jezior i Oliwia
Pastuszczak
II m. – Katarzyna Jezior
III m. – Aleksandra DĊbiĔska
Wyr. – Angelika Gajda
Kategoria B: kl. I-III
I m. – Wiktoria àoskot
II m. – Karolina Gefert
Wyr. – Aleksandra Tympalska, Patrycja àoskot, duet Klaudia i Natalia Zarzyczne
Kategoria C: kl. IV-VI
I m. – Dominika Witkowicz
III m. – Monika Sikora
III m. – Mariola Matusik
Wyr. – duet Adrian KieroĔski i Dawid

przodu”
Jury oceniając wykonawców braáo pod uwagĊ kilka kryteriów, wedáug
których przyznawaáo punkty, a byáy
to: dobór repertuaru, interpretacja
utworu, czyli sposób przekazania treĞci religijnych, moĪliwoĞci wokalne
máodego artysty i ogólny wyraz artystyczny.
Chcemy w tym miejscu przytoczyü
sáowa jury: „Pragniemy ogáosiü
z ogromną satysfakcją i niespotyka-

Burczyk, Paulina Kornecka
Kategoria D: Zespoáy
I m. – Dominika Urban i Paweá Starzewski
II m. – „Ochronkowe Sáoneczka”
II m. – „Kropeczki”
III m. – Szk. Podst. w Pobiednie
Wyr. – „Zielono-ĩóáte Iskierki”, „DzieciĊce Nutki”, „Wiolinki”, „Alleluja i do

ną wrĊcz radoĞcią, iĪ poziom tegorocznego Festiwalu, byá bardzo wysoki. Przyczyniá siĊ do tego ogromny
wkáad pracy dziecka, rodzica i caáego otoczenia, w którym dokonywaáo
siĊ przygotowanie do wystĊpu. RównieĪ starannoĞü w doborze piosenek,
ich aranĪacja oraz choreografia sceniczna i stroje o tym Ğwiadczyáy. ĩy-
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czymy wszystkim dalszego marszu
na „ Parnas ” w duchu miáoĞci
i z BoĪym báogosáawieĔstwem.”
Jurorzy IV DzieciĊcego Festiwalu Piosenki Religijnej „ Kto Ğpiewa 2x siĊ
modli ” Sanok 2006.
Bardzo serdecznie dziĊkujemy
wszystkim czáonkom Komisji Jury,
w skáad której w czasie eliminacji
wchodzili: Pan Janusz Ostrowski (przewodniczącemu), Pani Monika Brewczak, Pan Bartáomiej Mandzelowski
i ks. Paweá Prajsnar. Podczas finaáu
Jury pracowaáo w skáadzie: Pan Tomasz
Tarnawczyk (przewodniczący) oraz
Panie Monika Brewczak i Mariola
Waliszko. Za poĞwiĊcony czas i fachową ocenĊ z serca dziĊkujemy.
„Niech CiĊ uwielbi szczĊĞcie, -

wielka tajemnica, ĪeĞ mi tak pierĞ
rozszerzyá pierworodnym Ğpiewem.”(Karol Wojtyáa)
Festiwal zostaá zorganizowany
dziĊki wielkiej ĪyczliwoĞci pana dyrektora Sanockiego Domu Kultury
Waldemara Szybiaka, pana dyrektora Gminno-Miejskiego Domu Kultury w Zagórzu Edwarda Mąki oraz pana
soátysa Nowosielec Jana Stokáosy.
DziĊkujemy wszystkim wolontariuszom, którzy zaangaĪowali siĊ
w przygotowanie tego festiwalu: máo-

dzieĪy z Krucjaty Eucharystycznej,
lektorom oraz Katolickiemu Stowarzyszeniu MáodzieĪy za przygotowanie
dekoracji, upominków i wszelką pomoc. Doáączam równieĪ podziĊkowania Panom odpowiedzialnym za stronĊ techniczną. DziĊkujemy Pani
z Wydziaáu Kultury Miasta Sanoka
Marii Grządziel i Panu Piotrowi Mazurowi z Wydziaáu Kultury Powiatu
Sanockiego za otwarte serca i miáą
wspóápracĊ. Nasze podziĊkowania
pragniemy skierowaü takĪe dla Pana
Stanisáawa Rochy za obsáugĊ fotograficzna Festiwalu.
Pewnie nie odbyáby siĊ ten Festi-

wal gdyby nie ĪyczliwoĞü ludzi, którzy obdarowali nas Ğrodkami, dziĊki
którym mogliĞmy przeĪyü te radosne
i niezapomniane chwile. Sponsorzy,
którym gorąco i serdecznie dziĊkujemy to:
Pan Wojciech Blecharczyk - Burmistrz
Miasta Sanoka
Pan Bogdan StruĞ - Starosta Powiatu
Sanockiego
Pan Andrzej Betlej - Wójt Gminy Zarszyn
Pani Halina Kopecka - Prezes „Bieszczadzkiej Spóádzielczej Kasy OszczĊdnoĞciowo-Kredytowej”
Pan Zbigniew Gunia - Prezes Spóáki

„Nafta-Gaz –Serwis”
Pan Janusz Gáadysz - Prezes Firm
„Eureka” i „Kar-Pol”
PaĔstwo Renata i Wiesáaw Pietryka Prezesi Firmy „Mansard-Bis”
Pan Jerzy Torma - Prezes „Nafta NG
Sanok”
Pan Lesáaw Wojtas - Prezes „Podkarpackiego Banku Spóádzielczego”
Panie Anna Sarna i Zofia Chybiáo Prezesi „Banku PEKAO SA” z Sanoka
PaĔstwo Agata i Adam Jaracz
Pan Tomasz Jadczyszyn
Pani Bolesáawa Witkowska
Drukarnia „Piast Koáodziej”
DziĊkujemy wszystkim, którzy
obieli IV DzieciĊcy Festiwal Piosenki

Religijnej Powiatu Sanockiego patronatem medialnym, a byli to:
Pan Robert Biáas - Dyrektor Telewizji
Sanok
Pan Jakub Osika - Dyrektor Radia
Bieszczady
Pan Marian StruĞ – Redaktor Naczelny Gazety Codziennej Nowiny
Pan Czesáaw Skrobaáa – Redaktor Naczelny Tygodnika Sanockiego
Za wszelką pomoc wszelkim ofiarodawcom z serca dziĊkujemy.
Organizatorzy
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Na zdjĊciach: jury,uczestnicy oraz finaliĞci IV Festiwalu DzieciĊcej Piosenki Religijnej

foto Stanisáaw Rocha

HELENA KOSINÓWNA
RODZINA I SANOCCY PRZYJACIELE
Wracając do sanockich i rodzinnoprzyjacielskich związków Ojca:

(C.d. z poprzedniego numeru)

W latach przedmaturalnych 19101912, przez swego przyjaciela Jerzego Pajączkowskiego (do dziĞ Īyjącego, 108 lat, w Anglii), poznaá moją
MatkĊ MariĊ z Duninów-Wąsowiczów – córkĊ aptekarza. ZnajomoĞü

nawiązywaáa siĊ – jak to w ówczesnych czasach – etapowo: pierwotnie na korcie tenisowym koáo „Sokoáa”, przy orkiestrze w parkowej altanie
– gdzie w tych dobrych czasach
orkiestra wojskowa przygrywaáa
spoáeczeĔstwu, a nie tylko wáadzy
rządzącej. Kolejno na wieczorkach
(C.d. na s. 10)
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(C.d. ze s. 9)
tanecznych urządzanych dla poĪytku máodzieĪy tak w „Sokole”, ówczesnym oĞrodku lokalnej kultury i sportu, jak i w domach prywatnych, gdzie
rozwijaáy siĊ rodziny mądre i kulturalne, a nie tylko „koátuĔsko-mieszczaĔskie familie”, jak to próbowaáy w Ğrodkach przekazu przedstawiü komunistyczne wáadze PRL-u.
Oboje Rodzice przypadli sobie
bardzo do serca, ale tak z powodu
wieku, jak i ówczesnych zapatrywaĔ
– bardzo konserwatywnych spoáecznie Duninów-Wąsowiczów – zamiary te wówczas nie wchodziáy w rachubĊ. Upatrywany byá raczej mariaĪ
w rodzinach Pajączkowskich, czy to
Brzozowskich – jako ex-ziemiaĔskich,
jakimi byli teĪ i Duninowie-Wąsowiczowie, których dzieci, po przejĞciu
na tak zwany wówczas „bruk”, czyli
zajmując siĊ zawodami bardziej ekonomicznymi – w myĞl zdrowo rozwijających siĊ tendencji – dawaáy gwarancje uznawanych przez nich
tradycji.
PrzyszáoĞü okazaáa siĊ jednak
inna. Uczucia i wartoĞci wykazywane
przez Ojca przekonaáy – szczególnie
bardziej oporną od Dziadka BabkĊ,
która daáa báogosáawieĔstwo temu
związkowi, lecz dopiero w 1922 roku,
gdy stabilnoĞü ogólna wydawaáa siĊ
pewna (nikt wówczas nie przewidywaá tragedii wrzeĞnia 1939 roku), uczucia okazaáy siĊ jakĪe trwaáe, a pozycja
Ojca, jako bardzo dobrze zapowiadającego siĊ oficera Sztabu Generalnego (wówczas bardzo ceniona) i máo-

Grób Kosinów i Duninów-Wąsowiczów na cmentarzu w Sanoku

dego naukowca wojskowoĞci, dawaáa peáną gwarancjĊ podstaw bytu zakáadanej rodziny.
Matka moja zaĞ, ze swej strony, po
ukoĔczeniu Zakáadu Naukowego dla
Panien „Sacré Coeur” we Lwowie
w 1914 roku i uzupeánieniu edukacji
we Wiedniu w zakresie fortepianu
i umiejĊtnoĞci gospodarczych
w „Klubie PaĔ Polskich” – mogáa sprostaü obowiązkom Īony i matki, jakich
w tym czasie od takich panien wymagaáy dobrze rozumiane stosunki
spoáeczne – co w peánym zaangaĪowaniu wypeániaáa w naszym domu
i rodzinie, dokąd nie zginĊáa jako
ochotniczka przy kuchni polowej
w Powstaniu Warszawskim na ulicy
ĝliskiej 6 sierpnia 1944 roku – jako
przykáadna Matka i Polka.
Ponownie wracając wstecz, to Rodziców moich zbliĪyá szczególnie wyjazd do Wiednia, gdzie wiele (m.in. sanockich) rodzin uciekaáo przed inwazją
wojsk rosyjskich. Jechali oni wówczas
do Wiednia, w sierpniu 1914 roku,
w jednym pociągu emigracyjnym.
A teĪ byáy juĪ nieco swobodniejsze
kontakty miĊdzy máodzieĪą – w tej wielkiej Ğwiatowej Stolicy – gdzie Babka,
nota bene Bawarka z pochodzenia –
czuáa siĊ jak w domu. BĊdąc na szczĊĞcie zamoĪną, mogáa wynajmowaü
apartament w znanym pensjonacie
p.Kocker przy jednej z gáównych ulic
Wiednia – Faworittenstraâe, przyjmując tam sanockie emigracyjne rodziny
i ich juĪ samodzielną máodzieĪ, miĊdzy
innymi zaprzyjaĨnionych: Jerzego Pajączkowskiego, Wacáawa i Wáadysáawa Brzozowskich, jak teĪ mego Ojca
i Stryja Stanisáawa – ówczesnych tzw.
einjähriger, freivilliger Fähnrich’ów –
tj. „jednorocznych ochotniczych chorąĪych” armii cesarstwa, z których Pajączkowski i Kosinowie walczyli na
froncie wáoskim, zaĞ Brzozowscy na
tzw. froncie karpackim z Rosją.
DziĊki panującemu juĪ wówczas
i postĊpującemu chaosowi w armii,
máodzi ci oficerowie doĞü czĊsto bywali we Wiedniu i wykorzystywali kaĪdą okazjĊ do spotkaĔ z Matką (do której nieomal wszyscy „abstyfikowali”
– jak to z niemiecka mówiono). Chodzili masowo na taĔce w tak rozlicznych salach koncertowo-tanecznych
Wiednia i zapominali o toczącej siĊ,
bardzo zresztą krwawej wojnie – jak to
w máodoĞci bywaáo!

Cyceronem po stolicy byá oczywiĞcie mój Ojciec, od trzech juĪ lat zakorzeniony w tym mieĞcie i mający wyrobione stosunki miĊdzy tamtejszą
Polonią – co wzmagaáo przychylnoĞü
mej Matki.
Jeszcze przed zakoĔczeniem wojny
Matka ma, z Babką, jak teĪ rodzina Ojca
– z Ciotką Helą i máodszymi synami,
wrócili do swych domów. Z tym,
Īe Babka z Matką do nowo nabytego,
jeszcze w 1913 roku, domu z apteką
„Pod czarnym oráem” w Bóbrce koáo
Lwowa – co byáo trafną lokatą kapitaáów, gdyĪ same czynsze dzierĪawne
od zatrudnionego farmaceuty dawaáy
gwarancjĊ dobrobytu wówczas
i na przyszáoĞü.
Niestety nie przewidziano wrzeĞnia
1939 roku, gdy od wszelkiego dobra
„wyswobodzili” nas „Przyjaciele” ze
wschodu – dziaáający „z miáoĞci i dla
dobra uciemiĊĪonych przez panów
polskich narodów”!
Jaka to byáa miáoĞü i dobro – doĞwiadczyáy miliony, w tym wielu najbardziej „zakochanych” w tym –
skąd inąd jakĪe idealnym (teoretycznie) systemie – bo sami nie wiedzieli,
co czynili!
Po zawarciu maáĪeĔstwa, Rodzice,
do wybuchu wojny, zamieszkiwali
w Warszawie wraz z nami – dwoma synami: Janem, urodzonym w 1924 roku
i mną, Pawáem, urodzonym w 1927 roku,
gdzie teĪ do wojny uczĊszczaliĞmy
do szkóá.
W koĔcu tego – moĪe zbyt rozlegáego przedstawienia mego Ojca – przytoczĊ sáów parĊ z charakterystyki Jego
wydanej przez jednego z najprzedniejszych ĩoánierzy Rzeczypospolitej –
Komendanta WyĪszej Szkoáy Wojennej – gen. Tadeusza KutrzebĊ:
„Oficer o wybitnie rozwiniĊtej osobowoĞci i ideowoĞci, caákowicie oddany pracy wojskowej. Zalety osobiste
jak równieĪ intelektualne, jak równieĪ
charakteru czynią z niego jednostkĊ
zdolną do pracy na kaĪdym stanowisku. Inteligencja bardzo Īywa poáączona z wysoce rozwiniĊtą wyobraĨnią.
Umysá bystry i logiczny zdolny zarówno do dociekaĔ analitycznych jak i rzeczowego wnioskowania. Ogólna ocena: Wybitny oficer” (26.VI.1934r.).
Niech sáów tych parĊ mówi samo
za siebie!
Za pracĊ swą i zasáugi bojowe odznaczony byá polskimi KrzyĪami:
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NiepodlegáoĞci z Mieczami, Walecznych i Zasáugi – a za wspóápracĊ
z Francuską Misją Wojskową –
otrzymaá Kawalerski KrzyĪ Orderu
Legii Honorowej – a teĪ szereg innych
odznaczeĔ.
Wobec tego, Īe Īadne z Rodziców
nie ma grobu – na pamiątkĊ poáoĪyáem
tablicĊ im poĞwiĊconą na grobie Dziada Piotra Dunina-Wąsowicza
na cmentarzu przy ulicy Rymanowskiej
(po lewej stronie alei do starej Kaplicy
wiodącej).
Pisząc o Rodzinie, nie sposób mi
pominąü máodszego pokolenia, a to
trzeciego Jana w rodzinie – czyli mego
Brata:
JAN JULIUSZ KOSINA – syn Jana
Józefa, a wnuk Jana Macieja, urodzony w 1924 roku w Bóbrce koáo Lwowa
– po ukoĔczeniu szkoáy Powszechnej
w Warszawie wstąpiá do Korpusu
Kadetów we Lwowie im.Marszaáka
J.Piásudskiego poczym uczĊszczaá
do Gimnazjum i Liceum „PrzyszáoĞü”
w Warszawie, gdzie w czerwcu ukoĔczyá (w roku 1939) III-cią klasĊ Gimnazjum. Wybuch wojny zastaá go w domu
naszym w Bóbrce koáo Lwowa.
W dniu zdradzieckiej napaĞci Sowietów – 17 wrzeĞnia, zgáosiá siĊ ochotniczo do oddziaáu „Strzelca” i, mimo
sprzeciwu Matki, uszedá za granicĊ na
WĊgry, mając zaledwie ukoĔczone 15
lat. Z WĊgier, bez zezwolenia wáadz
polskich konsularnych, przez granicĊ
na Drawie w noc sylwestrową do Jugosáawi, poczym, juĪ za cichym zezwoleniem naszego Konsula, który poznaá
stan sprawy i nieustĊpliwy charakter
Brata, przedostaá siĊ statkiem do Mar-

sylji, gdzie zgáosiá siĊ do Armii – przeszedá ciĊĪkie zapalenie páuc spowodowane przeprawą przez zamarzniĊtą
DrawĊ – i wáączony zostaá do wojska
jako „syn puáku”. W tym czasie udaáo
mu siĊ nawiązaü kontakt z przyjacielem Ojca pák.dypl. (wyĪej juĪ wspomnianym) Andrzejem Mareckim – oficerem Sztabu gen.Sikorskiego, który
umieĞciá go w Gimnazjum Polskim
w ParyĪu, a po upadku Francji w analogicznym Gimnazjum w Londynie,
gdzie Brat na wáasną rĊkĊ przedostaá
siĊ miĊdzy polskimi uchodĨcami przez
port w Bordeaux.
Natura wiecznego zuchwalca
nie pozwoliáa jednak Bratu na prowadzenie spokojnego (na jakie jako-tako
pozwalaáy tam warunki wojenne,
a z jakich korzystali jego rówieĞnicy,
którzy tam siĊ wówczas znaleĨli)
trybu Īycia najwáaĞciwszego
dla 16-latka.
Wobec szeregu nieposáuszeĔstw
dostaá od Opiekuna ultimatum:
albo surowy internat gimnazjalny,
albo sáuĪba w wojsku. Wybraá bez
wahania wymarzoną sáuĪbĊ w Marynarce Wojennej, do której wstąpiá
jako marynarz-ochotnik, ukoĔczywszy
ledwie 16 lat.
SáuĪyá od 22 lutego 1941 do 6 grudnia 1945 roku na kilku OkrĊtach R.P.,
w ciĊĪkich warunkach na Atlantyku,
w nieprzerwanym zagroĪeniu Īycia.
Od listopada 1942 do dnia zatopienia
– 8 paĨdziernika 1943 – na kontrtorpedowcu ORP „Orkan” w konwojach
atlantyckich przewoĪących broĔ
z Halifax’u do MurmaĔska.

Na ORP „Orkan” staá na warcie
przy trumnie gen.Sikorskiego transportowanego z Gibraltaru do Londynu. Po zatopieniu „Orkana”, jako
jeden z 42 uratowanych (ze 180-osobowej zaáogi), przeszedá do sáuĪby
lądowej.
Po wojnie osiadá w Kanadzie, gdzie
zmará w 1998 roku. Odznaczony polskim KrzyĪem Zasáugi z Mieczami
i Medalem Morskim oraz angielskimi:
„Atlantic Star”, „War Medal”
oraz „1939-1945 Star”.
Prochy Jego sprowadziáem do Kraju i záoĪyáem na wieczny odpoczynek
w rodzinnym grobie Dziada Piotra
Dunina-Wąsowicza (wyĪej wspomnianym) pod imienną tablicą.
Nie byli Oni jedynymi Kosinami
walczącymi o PolskĊ! Prawie wszyscy
robili to w miarĊ swych losów i moĪliwoĞci, tak to kolejnym synem mych
Dziadków, Jana i Pauliny Kosinów, byá:
STANISàAW MARIAN KOSINA –
syn Jana Macieja, urodzony w 1896
roku we Lwowie. UczĊszczaá do Gimnazjum sanockiego jak wszyscy
bracia – które ukoĔczyá w roku 1914
(„cum laude”) w przeddzieĔ wybuchu
I-szej wojny Ğwiatowej.
Tak, jak mój Ojciec Jan i inni Sanoczanie (miĊdzy innymi J.Pajączkowski,
Wá.Brzozowski, Gelis N., czy popularny w Sanoku do ostatnich lat dr K.Niedzielski), wcielony do Armii austryjackiej walczyá na froncie wáoskim, skąd
dostaá siĊ do niewoli wáoskiej i przebywaá w obozie Casserta i sáynnym
z II-ej wojny Cassino, poczym przedo(C.d. na s. 12)

Jan Kosina na ORP „Orkan” podczas warty peánionej przy trumnie
gen. Sikorskiego - pierwszy po prawej

GÓRA PRZEMIENIENIA nr 23 (148) 04 czerwca 2006 r.

12
i przeniósá waĪny nadzwyczaj rozkaz”.
W lutym 1921 roku zwolniony
zostaá ze sáuĪby wojskowej i podjąá
studia prawnicze na Uniwersytecie
im.Jana Kazimierza we Lwowie –
uzyskując dyplom doktora praw
(w zakresie prawa finansowego).
WstĊpuje do sáuĪby w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych i od tego czasu
peáni kolejne funkcje w Konsulatach
R.P.: w Ostrawie Morawskiej, w Czechach, w Marienwerder (KwidzyĔ)
w Prusiech wschodnich, w Berlinie
do wybuchu wojny, poczym w: Bukareszcie, Tel-Aviewie, Salsbery i ostatecznie w Rzymie.

i MĊĪa na terenie Niemiec), zostali ewakuowani specjalnym pociągiem do
Rumunii we wrzeĞniu 1939 roku, a stamtąd do Anglii.
Jak wynika z zachowanego Ğwiadectwa Koáa Harcerzy Z.H.P. w Sanoku „...Stanisáaw Kosina s.Jana i Pauliny byá czynnym czáonkiem DruĪyny
Skautowskiej im. hetm.St.ĩóákiewskiego „Ex ossibus ultor” w Sanoku
w charakterze instruktora od roku 1911
do 1914, tj. do czasu wstąpienia
do DruĪyn Strzeleckich. ...”
W rodzinie mego Stryja Stanisáawa powstaá równieĪ „sanocki”
związek rodzinny, bowiem oĪeniá siĊ

Stanisáaw Kosina - konsul, s.Jana

(C.d. ze s. 11)
staá siĊ do Armii gen.Hallera w Szampanii – gdzie spotkali siĊ z mym
Ojcem, ale z innymi przydziaáami – jako
dowódca kompanii w randze porucznika, po powrocie do Kraju sáuĪy w 49
p.piechoty i z nim bierze udziaá w wojnie polsko-bolszewickiej, podczas
której, 19 lipca 1920 roku, w czasie
walk z wojskiem Budionnego pod
Chorupaniem na Woáyniu koáo Dubna, otrzymuje KrzyĪ Walecznych.
Jak mówi zachowany wniosek
Dowództwa „Wreszcie D-ca puáku
pák.Staszkiewicz wysáaá z rozkazem
ówczesnego adjutanta puáku ppor.
KosinĊ, który, nie zwaĪając zupeánie
na grad kul, jaki na niego siĊ posypaá
dotará do D-wa III-go Baonu

Rodzina Kosinów w Sanoku ok. 1937 roku. Od prawej: Stanisáaw Kosina,
Helena Kosinówna, Maria z Hoffów-ZuliĔska, Helena z Hoffów-Kosinowa,
Andrzej Kosina s.Stanisáawa

Po rozwiązaniu Rządu
w Londynie – jako prawnik-finansista podejmuje
pracĊ w polskiej firmie
aptekarskiej Grabowskiego w Londynie, gdzie pracuje do uzyskania emerytury,
zamieszkując
w Londynie do swej
Ğmierci w 1988 roku
z ĩoną i synem, którzy,
jako szczególnie zagroĪeGrób Stanisáawa, Heleny i Andrzeja Kosinów ni (ze wzglĊdu na konsuEaling - Londyn (pochówek prochów Andrzeja) larną dziaáalnoĞü Ojca

On z Heleną z Hoffów – prawnuczką
po kądzieli twórcy sanockiego
przemysáu maszynowego Walentego
LipiĔskiego. Ona to w czasie wojny
sáuĪyáa w formacjach kobiecych W.P.
na terenie Palestyny, a nastĊpnie
z Armią Andersa we Wáoszech.
Zmaráa, pochowana w grobie rodzinnym w Londynie na Ealing’u w 1982
roku. WyĪej opisani mieli jedyne dziecko, a to syna Andrzeja.
(C.d.n.)
Paweá kosina
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