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W niedzielę, 15 listopada 2020 r. do Siennicy dotarła smutna wiadomość 
o śmierci Księdza. Funkcję Proboszcza i Dziekana Siennickiego pełnił 
w latach 1995-2005. 

Ks. Kazimierza Sokołowskiego poznałem po utworzeniu w marcu 
1992 roku Diecezji Warszawsko-Praskiej w szczególnych okolicznościach. 
Wędrując po Ziemi Czerskiej z grupą turystów, znalazłem się w Cegłowie. 
Celem było wejście do zabytkowej świątyni, zapoznanie z historią dawnego 
miasta królewskiego i cennym zabytkiem późnogotyckim, jakim jest ołtarz 
główny wykonany przez Mistrza Lazarusa. Przy kościele, w roboczym 
stroju, ze sprzętem ogrodniczym w dłoniach, pracował mężczyzna. Pytając 
o możliwość wejścia dostrzegłem koloratkę. Był to gospodarz tego miejsca, 
nowy proboszcz – Ks. Kazimierz Sokołowski.

Od tego czasu wielokrotnie miałem okazję, podobnie jak wielu innych 
parafian Cegłowa, Siennicy, czy później podwarszawskiej Radości, widzieć 
Księdza Kazimierza przy pracach pielęgnacyjnych, sadzeniu kwiatów, krze-
wów ozdobnych i komponowaniu skalniaków. Celem był ład i estetyka 
wokół kościoła i plebanii. Rozmowy o wnętrzu i wyposażeniu świątyni 
cegłowskiej nawiązywały do często ponawianego wątku – konieczności 
wykonania niezbędnych prac konserwatorskich ołtarza, który uznawany 
jest za jeden z najcenniejszych zabytków sakralnych, na wschód od Wisły. 
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Pomyślałem wówczas o dużym szczęściu, jakie spotkało parafię cegłow-
ską, że trafił do niej proboszcz, który ma bogatą wiedzę na temat sztuki 
oraz technik prac konserwatorskich. Ksiądz Kazimierz oprócz niej miał 
także marzenia i związane z nimi plany. 

Nie minęło dwa lata, gdy w 1995 roku spotkaliśmy się jako sąsiedzi 
i gospodarze dwóch instytucji, które znajdują się na obszarze zlikwido-
wanego i podzielonego po powstaniu styczniowym, zespołu klasztornego 
oo. Reformatów – Ks. Kazimierz – poreformackiego Kościoła, z częścią 
klasztoru i ogrodu, natomiast Zespół Szkół administrował internatem, 
który mieścił się w budynku poklasztornym z ogrodem i parkiem, wraz 
z całym otoczeniem budynku szkolnego. Ogrodzenie dzieliło obie insty-
tucje, a jak często Ks. Kazimierz określał: „Państwo od Kościoła”. Pomimo 
tego rozdziału wzajemne relacje, współpraca i funkcjonowanie Parafii 
i Szkoły, układały się bardzo dobrze. 

Ks. Kazimierz przez krótki czas jako Katecheta a także dekanalny 
wizytator ds. Katechizacji, był członkiem Grona Pedagogicznego Zespołu 
Szkół. Bardzo szybko, swoją wysoką kulturą osobistą, taktem, empatią 
i życzliwością w relacjach międzyludzkich, zyskał sympatię i zaufanie 
nauczycieli oraz uczniów. Sąsiedzkie relacje Szkoły i Kościoła układały 
się prawidłowo. Są opinie, które do dziś krążą w środowisku, że były one 
nawet bardzo dobre. Szkoła współpracowała w realizacji wielu projektów, 
które inicjowali księża katecheci, Siostry ze Zgromadzenia ss. Kapucynek, 
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Caritas, czy Parafialny Klub Sportowy „Life”. 10-letni okres przewodni-
czenia przez śp. Ks. Kazimierza Sokołowskiego Siennickiej Wspólnocie 
Parafialnej był bogaty w wiele ważnych inicjatyw i wydarzeń. Wszystkie 
się uzupełniały, były przemyślane, ożywiały życie religijne, aktywizowały 
je i jej służyły. Można podjąć próbę ich systematyzacji. Wyróżnić można 
w niej prace w obszarze wzbogacenia wnętrza kościoła, przywrócenia mu, 
choć w części, jego bogatego wyposażenia przed zniszczeniem w latach II 
wojny. Częściowo ten charakter został przywrócony poprzez udane kopie 
obrazów wybitnych mistrzów: Murilla, J. Matejki i innych, które dzięki 
staraniom i inicjatywie Ks. Kazimierza zawisły w prezbiterium świątyni. 
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Przy współpracy z Siostrami Kapucynkami i przy ich pomocy, wnętrze 
kościoła zdobiły piękne kompozycje kwiatowe. Nabierały one szczególnego 
charakteru i blasku w różnych okresach roku liturgicznego, szczególnie 
jako elementy uzupełniające Bożonarodzeniową szopkę i Grób Pański, 
w okresie Wielkiej Nocy. Dekoracje i kompozycje kwiatowe w Siennicy 
były podziwiane przez parafian i osoby spoza Siennicy. Podnosiły nastrój 
i atmosferę świąt, tworzyły klimat do modlitewnego skupienia, uwraż-
liwiały wiernych na piękno i estetykę. Jednym z głównych dzieł, które 
pozostawił po sobie w Siennicy Ks. Kazimierz było przywrócenie zapo-
mnianego, mającego wielowiekową tradycję kultu maryjnego. Słynący 
łaskami obraz Matki Boskiej Siennickiej, której wizerunek nie zachował 
się, spłonął wraz z całym wyposażeniem Kościoła w dniach 26-27 lipca 
1944 roku. Z inicjatywy Ks. Kazimierza, przy znaczącym wsparciu finan-
sowym jednej z rodzin siennickich, przywrócony został i ożywiony kult 
maryjny po umieszczeniu obrazu, który został namalowany przez artystę 
z Wohynia na południowym Podlasiu. Jednak przysłowiowym „oczkiem 
w głowie” Ks. Kazimierza, podobnie jak wcześniej w Cegłowie, była myśl 
odbudowania ołtarza głównego. Zaświecona przed odejściem do parafii 
w Radości iskierka nadziei zaowocowała jaśniejszym płomykiem w 2007 
roku, gdy prace nad tym dziełem podjął Ks. Proboszcz Marek Doszko. Przy 
wsparciu pomysłu przez władze samorządowe w Siennicy, na czele z wójtem 
Grzegorzem Zielińskim i Leszkiem Celejem – Dyrektorem Muzeum Ziemi 
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Mińskiej a zarazem radnym Sejmiku Mazowieckiego, projekt siennicki 
z czasem nabierał realnych kształtów. 

Przy zaangażowaniu stolarza z Siennicy – Michała Kalinowskiego, Księ-
dza Kazimierza, który był konsultantem prac rekonstrukcyjnych oraz wska-
zał głównego wykonawcę prac snycerskich, artystę – rzeźbiarza Andrzeja 
Gontarza z Krasnobrodu na Roztoczu, powstał siennicki ołtarz. Uzupełniły 
go dwie ocalone z pożaru figury aniołów, które poddane konserwacji przez 
Ks. Kazimierza, przez kilka lat czuwały w bocznym ołtarzu, by później 
„odfrunąć” na swe właściwe miejsce ołtarza głównego. 

Los dla wielu osób jest nie tylko nieznany, a często także przewrotny. 
Na uroczystość konsekracji odnowionego ołtarza w Cegłowie, podobnie 
jak odtworzonego w Siennicy, Ks. Kazimierz Sokołowski – inicjator tych 
wielkich dzieł, był obecny jako Gość Honorowy. Jego pomysł i inicjatywę 
kontynuował ks. M. Doszko, a dokończył obecny Proboszcz i Dziekan 
Siennicki – ksiądz Marek Kasprzak. 

Przez cały okres swej pracy duszpasterskiej, Ks. Kazimierz współpra-
cował ze środowiskiem, organizacjami społecznymi, instytucjami pań-
stwowymi w zakresie zachowania lokalnej pamięci historycznej i budo-
wania, tak mocno osłabionej w minionych dziesięcioleciach, tożsamości 
narodowej i postaw patriotycznych. Szczególnie z myślą o najmłodszym 
pokoleniu. Służyły temu uroczystości rocznicowe, którym nadawano cha-
rakter religijno – patriotyczny. Przykładem może być poświęcenie tablicy 
memoratywnej ks. Łukasza Janczaka – proboszcza siennickiego i katechety 
w carskim seminarium nauczycielskim. Innym: przywrócenie obecno-
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ści Krzyża naprzeciwko kościoła. Stanął on w pobliżu miejsca, w którym 
wbrew władzom carskim został wzniesiony w 1905 roku, w szczytowym 
okresie walki z polskością i wiarą katolicką. Zrealizowanie tego pomy-
słu potwierdza dobrą współpracę z Władzami Samorządowymi Siennicy 
i lokalnymi przedsiębiorcami, którzy pomogli to zrealizować.

Podobną uroczystością o charakterze religijno – patriotycznym było 
poświęcenie Kamienia – pomnika przed budynkiem Zespołu Szkół. Podob-
nie jak wystawiony krzyż, pomnik ten przypominał lokalnej społeczności 
o 100-leciu walki o szkołę polską i obroną polskości przed carskim zniewo-
leniem. W 2005 roku oprócz tej rocznicy, obchodzony był Jubileusz 140-
lecia historii Zespołu Szkół połączony z wręczeniem społeczności szkolnej 
nowego sztandaru. Uroczystości te, podobnie jak wręczanie sztandarów 
szkołom w Siennicy, Żakowie i Nowej Pogorzeli oraz jednostkom OSP na 
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obszarze gminy, budowały postawy patriotyczne i integrowały lokalne 
środowiska, a także łączyły misję Kościoła z organizacjami i instytu-
cjami, które funkcjonują na obszarze parafii. Tym celom służyły także 
zorganizowane w Siennicy w 2006 roku, po raz drugi, Dożynki Diecezji 
Warszawsko – Praskiej. Były one połączone z Jubileuszem 480-lat nadania 
praw miejskich Siennicy. Poświęcony wówczas na terenie skweru im. Jana 
Pawła II Kamień – pomnik przypomina o potrzebie zachowania lokalnej 
historii, jako podstawy – wg. C.K. Norwida i J. Piłsudskiego – trwania 
Narodu. Nad pracami przygotowawczymi do tych uroczystości pracował 
obecny jeszcze w parafii Ks. Kazimierz. 

W celu ożywienia aktywności, integracji Parafian – jako wspólnoty 
a także uczulenia jej na potrzeby innych, były organizowane pod patro-
natem Proboszcza Siennickiego: coroczne bale charytatywne oraz festyny 
rodzinne. Pomimo, że połączone z elementami religijnymi miały charak-
ter rozrywkowy. Organizatorami byli członkowie Caritas, wolontariu-
sze i przedstawiciele parafii. Radą i dużą pomocą służyli również księża 
Wikariusze oraz ss. Kapucynki. Spotkania te charakteryzowały się wysoką 
odpowiedzialnością i kulturą uczestników. Oprócz muzyki towarzyszyła 
im rodzinna atmosfera i serdeczność. Zapleczem logistycznym był teren 
w pobliżu kościoła i obiekty Zespołu Szkół, z bazą gastronomiczną i oto-
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czeniem szkoły. Ks. Kazimierz patronował także działalności Parafialnego 
Klubu Sportowego „Life” a jego trofea zdobiły korytarz kościelny.

Trwałą pamiątką po Księdzu Kazimierzu w Siennicy są zrealizowane 
inwestycje. Przypominają o tym: dobudowana dzwonnica, która nawiązuje 
do barokowej szaty architektonicznej kościoła, z granitowymi schodami 
przy wejściu, granitowa kostka przed świątynią, z odnowioną figurą Matki 
Boskiej oraz iluminacją fasady. Także szereg innych prac przy odgrzybianiu 
murów, uporządkowaniu podziemnych krypt, malowaniu wnętrza i prac 
nad elewacją zewnętrzną kościoła oraz stalle w prezbiterium. 

Główne uroczystości pogrzebowe miały miejsce 19 listopada w Łabu-
niach k. Zamościa w rodzinnym kościele parafialnym, na ukochanym przez 
Księdza Roztoczu. „U nas w Ordynacji”, jak często mawiał. Poprzedziły je 
odprawione w intencji Zmarłego Msze Święte w kaplicy Domu Seniora dla 
Kapłanów w Otwocku, w którym spędził ostatni okres życia oraz Kościele 
M.B. Anielskiej w Radości, gdzie był proboszczem po odejściu z Siennicy. 
W Radości Słowo Boże wygłosił Ks. Bp. Marek Solarczyk. Msza żałobna 
w Łabuniach i pogrzeb Księdza Kazimierza odbyły się w przeddzień waż-
nych w Jego posłudze kapłańskiej rocznic: poświęcenia obrazu M.B. Sien-
nickiej (22.11.2004 r.) oraz konsekracji odbudowanego ołtarza głównego 
w Siennicy (21.11.2015 r.). Mszy św. Pogrzebowej w Łabuniach przewodni-
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czył J.E. Ks. Bp. Romuald Kamiński – Ordynariusz Diecezji Warszawsko 
– Praskiej. W koncelebrze uczestniczyli księża z tej diecezji oraz miejscowi, 
najbliższa Rodzina i skromne delegacje z Cegłowa, Siennicy i Radości.

Niestety, żyjemy w takim okresie, że wiele osób umiera w samotności. 
Uroczystości pogrzebowe mają także skromną oprawę, z niewielką ilością 
osób. W wygłoszonej homilii Ks. Biskup Ordynariusz przybliżył sylwetkę 
i osobowość Księdza Kazimierza oraz etapy Jego posługi kapłańskiej, po 
otrzymaniu w 1975 roku święceń, z rąk Prymasa Polski – Ks. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego. Podkreślił zasługi Zmarłego w zakresie troski 
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o ochronę i zachowanie dziedzictwa sakralnego w świątyniach, w których 
był proboszczem oraz rozwój życia religijnego. Ksiądz Adam z Radości, 
w imieniu księży wikariuszy, podziękował za niemalże ojcowską opiekę, 
wielką życzliwość, troskę i pomoc w pierwszym okresie posługi kapłańskiej. 
W imieniu Rodziny, swego Wujka Kazimierza, pożegnały Jego Bratanice. 
Nie kryły łez i wzruszenia za serdeczne kontakty z rodziną Sokołowskich. 
Ksiądz Mariusz Nakonieczny z Lublina, proboszcz i budowniczy kościoła, 
podziękował za cenne uwagi i pomoc w wyborze architekta, który zapro-
jektował budowany w Lublinie kościół. Z upoważnienia Ks. Proboszcza M. 
Kasprzaka, na prośbę grupy parafian z Cegłowa i Siennicy oraz Komen-
danta Gminnego OSP w Siennicy, autor tego tekstu, podziękował za okres 
współpracy z Zespołem Szkół, wspólnie organizowane rocznice i uroczy-
stości kościelne i środowiskowe. Wyraził wdzięczność za inicjatywy i zre-
alizowanie wielu projektów, które są i będą trwałą pamiątką po Księdzu 
Kazimierzu dla kolejnych pokoleń siennickich parafian. Z uwagi na obecną 
sytuację przeprosił za brak sztandarów szkół i strażaków, które w innym 
okresie na pewno towarzyszyłyby w ostatniej drodze Zmarłego.

Śp. Ks. Prałat Kazimierz Sokołowski spoczął w grobowcu rodzinnym, 
obok swoich braci. Wieczną wartę pełnić będą Księdzu Kazimierzowi 
przedstawiciele Siennickiej Wspólnoty Parafialnej – mieszkańcy Laso-
mina – ułani, którzy polegli we wrześniu 1920 roku, w Wielkiej bitwie 
Kawaleryjskiej z bolszewicką Konną Armią M. Budionnego, i spoczywają 
w wojennych mogiłach, w położonej w pobliżu Woli Śniatyckiej i Koma-
rowie.

Księże Kazimierzu,
zasłużyłeś na pamięć i modlitewne wspomnienie 

Spoczywaj w pokoju!
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Ks. Kazimierz Sokołowski – urodził się 1 kwiet-
nia 1948 roku w Majdanie Ruszowskim, zmarł 
15 listopada 2020 roku w diecezjalnym Domu 
Księży emerytów w Otwocku w wieku 72 lat, 
w 46 roku kapłaństwa. Pochodził z Parafii MB 
Szkaplerznej i św. Dominika w Łabuniach. Swoją 
drogę z kapłaństwem rozpoczął 15 czerwca 1975 
roku przyjmując święcenia kapłańskie z rąk kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego.

Funkcję wikariusza pełnił w następujących 
w parafiach: Przemienienia Pańskiego w Lubani 
(1975-1976), Wniebowstąpienia Pańskiego 
w Żyrardowie (1976-1979), św. Anny w Grodzi-
sku Mazowieckim (1979-1983), Świętej Trójcy 
w Ząbkach (1983-1987), św. Zygmunta na Biela-
nach (1987-1990), św. Michała Archanioła i św. 
Floriana na Pradze (1990-1993).

Mianowanie na proboszcza otrzymał w stycz-
niu 1993 roku stając się równocześnie zarządcą 
Parafii św. Jana Chrzciciela w Cegłowie (1993-
1995). Kolejną placówką była Parafia św. Stani-
sława BM w Siennicy, w której jako proboszcz 
pracował 10 lat (1995-2005), zaś ostatnią – 
Parafia MB Anielskiej w Warszawie-Radości 
(2005-2017). Następnie przeszedł na emeryturę 
i zamieszkał w Diecezjalnym Domu Księży Eme-
rytów w Otwocku.

Pełnił także funkcję dziekana Dekanatu Sien-
nickiego (1997-2005) oraz wicedziekana Dekanatu 
Anińskiego (2007-2017). Był z nominacji biskupiej 
członkiem Rady Kapłańskiej (2005-2009) a także 
uczestniczył w pracach diecezjalnej Komisji ds. 
Sztuki i budownictwa Kościelnego (2008-2020).

Jako kanonik honorowy został powołany 
w 1998 roku przez ks. bp Kazimierza Romaniuka 
w skład Kapituły Kolegiackiej w Radzyminie 
(1998-2012), natomiast ks. abp. Henryk Hoser 
SAC mianował go kanonikiem gremialnym Kapi-
tuły Konkatedralnej (2012-2020).
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