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Majowy Cud 
 

Gdy puchem płatków spływasz  
z chmur, 
Majowych kwiatów cór. 
Na ranka kiściach ronisz łzy, 
Fioletem skrapiasz bzy. 
 
Na mniszkach kwiatach złotych łez, 
Majowy piszesz wiersz. 
Wietrzyka szmerem pośród łóz, 
W zieleni liści brzóz. 
 
 

 
 
Baziami brzozy spływa czas. 
Traw szmaragdowy las. 
Na włosach tchnieniem pisze maj. 
Wieczny miesiąca czar. 
 
W słonecznym niebie błękit dnia. 
W sukience nieba szła. 
Majem układał polny wiatr, 
Do stóp pochylał kwiat.  

 

 

Zapachem słodkim spływał miód. 
Pokarmu złoty cud. 
A Tyś wśród piękna tylko szła. 
Jak ranka zwiewna mgła. 
 
Pomóż nam kroczyć Pani tam, 
Gdzie droga nieba, bram. 
A każdy wieczny zaś nasz dzień, 
Idzie za Tobą, w cień. 
                                Józef Bieniecki 
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Jesteśmy ubogaceni przeżyciami Triduum Paschalnego. Wielu z nas uczestniczyło w uroczysto-
ściach tego najważniejszego okresu liturgicznego. Radowaliśmy się pięknem i głębią Liturgii. Wiemy, 
że uczestnictwo w niej przyczynia się do wzrostu wrażliwości religijnej, a ma to fundamentalne zna-
czenie dla rozwoju wiary. Człowiek, który jest wrażliwy na piękno Liturgii, łatwiej otwiera się na 
piękno słowa Bożego, sakramentów świętych i samego Kościoła.  

Niestety, przyszło nam żyć w czasach, w których dąży się do osłabienia wrażliwości religijnej. Już 
papież Leon XIII przed laty napisał: „W czasach współczesnych wybuchła walka, która swoimi szero-
kimi rozmiarami obejmuje nawet całkowitą negację nadnaturalności” (Mirae Caritatis, 12). Dziś ta 
tendencja jest jeszcze silniejsza. Jan Paweł II, mówiąc o stylu życia dzisiejszych ludzi stwierdził, że 
żyją oni tak, jakby Boga nie było. Uważa się, że wiarę należy klasyfikować do rzędu spraw prywat-
nych, emocjonalnych, które wyznawcę czynią konserwatywnym, czyli zamkniętym na nowoczesność. 
Miarą nowoczesności staje się postęp odrzucający to, co konserwatywne, a więc i religię oraz instytu-
cję, która jej strzeże, czyli Kościół. Nasza wrażliwość religijna przeżywa dziś czas próby: albo bę-
dziemy doświadczać rozterek duchowych, albo utracimy ową wrażliwość i zaczniemy powielać my-
ślenie tego świata. My, chrześcijanie, musimy być bardziej wsłuchani w słowo Boże i w nauczanie 
Kościoła niż przejęci głosami tego świata. 

Moi drodzy! Nie chciejmy wszystkim się podobać, wszystkich mieć za przyjaciół, zaspokajać ocze-
kiwania wszystkich. Bądźmy ludźmi o ukształtowanej religijnej wrażliwości. Niech to będzie naszą 
dumą, naszą chlubą, naszą wartością. „Zero tolerancji” dla wszelkiego zła, obojętności na sprawy wia-
ry. Za to wielka gorliwość o chwałę Bożą i rozwój Kościoła.  

Życzę każdemu czytającemu te słowa, aby nie wstydził się swojej wiary, aby nie dostosowywał się 
do ducha tego świata i aby nie pozwolił sobie zamrozić sumienia. Postarajmy się tak jak apostołowie, 
żegnający się z Chrystusem wstępującym do nieba, z radością i ufnością wyczekiwać Ducha Świętego. 
Niech On odnowi nasze serca. Niech odnowi ducha ziemi, tej ziemi. 

ks. Andrzej Magdziarz 
 

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 
Nagle spadł z nieba szum, jakby uderzenie 

gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w któ-
rym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z 
ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich 
spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Du-
chem Świętym… (Dz 2, 1-11). 

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, przy-
padająca dokładnie pięćdziesiąt dni po Zmar-
twychwstaniu Chrystusa, zajmuje drugie miejsce 
pod względem ważności w kalen-
darzu liturgicznym. Jest świętem 
ruchomym – w tym roku przypada 
27 maja. Uroczystość ta kończy 
okres wielkanocny. 

Jezus zapowiada smucącym się 
apostołom, że nie pozostawi ich 
samymi, że ześle Ducha Świętego 
Pocieszyciela. Wiele jest przy-
domków tej najbardziej zagadko-
wej i tajemniczej trzeciej Osoby 

Świętej, ukazywanej najczęściej pod postacią 
gołębicy. Określa się Go mianem Pocieszyciela, 
Boskiego Palca, Stworzyciela, lecz chyba najbar-
dziej trafnym przymiotem jest Sprawca. Cóż 
uczynilibyśmy bez niego? Jak mówi św. Paweł:  
Nikt też nie może powiedzieć bez pomocy Ducha 
Świętego: Panem jest Jezus (1 Kor 12, 1). 

W życiu każdego chrześcijanina szczególnym 
momentem, w którym spływają nań liczne dary 

Ducha Świętego, jest sakrament 
bierzmowania. Jego udzielanie 
zarezerwowane jest dla bisku-
pów. W tym sakramencie 
otrzymujemy: Dar Mądrości, 
Dar Rozumu, Dar Rady, Dar 
Męstwa, Dar Umiejętności, Dar 
Pobożności oraz Dar Bojaźni 
Bożej. Dary te (7 Darów Ducha 
Świętego). Z pomocy  Ducha 
Świętego powinniśmy często 

 
Słowo księdza proboszcza 

Słowo Naszego Proboszcza 
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korzystać, zwłaszcza wtedy, gdy potrzeba nam 
Jego światła – przed rozmaitymi egzaminami, 
trudnymi sytuacjami, niełatwymi decyzjami. 
Szczególnie czcimy Go w pieśni „Przybądź Du-
chu Stworzycielu” (Veni Creator Spiritus), zaś w 
samą uroczystość Zesłania Ducha Świętego 
śpiewając przed aklamacją Alleluja sekwencję do 
Ducha Świętego. 

Każdy z nas zapewne zna doskonale hymn do 
Ducha Świętego. Jest to przepiękna pieśń, śpie-
wana na przykład przy okazji udzielania sobie 
przez małżonków sakramentu małżeństwa. Za-
czyna się słowami: „O Stworzycielu, Duchu, 
przyjdź. Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg. 
Niebieską łaskę zesłać racz sercom, co dziełem są 
Twych rąk”. 

Na koniec chciałbym przypomnieć moment 
uroczystości pogrzebowych w dniu 8 kwietnia 
2005 r. Wtedy na Placu św. Piotra w Watykanie 
cały świat żegnał naszego papieża Jana Pawła II. 
Nigdy nie zapomnę jak położony na trumnie 
Ewangeliarz był wertowany przez wiatr kartka po 
kartce. W końcu wiatr go zamknął. Było to tak 
wymowne. Na początku uroczystości pogrzebo-
wych tego wichru w ogóle nie było – nadszedł 
nagle. Mam ciągle w pamięci obraz jak miotał 
ornatami kardynalskimi. Właśnie uderzenie gwał-
townego wiatru, o czym mówią Dzieje Apostol-
skie, jest jednym z symboli obecności Ducha. 
Przychodzi tu na myśl metafora wiatru szczegól-
nie obecna w języku greckim,. Tu „wiatr” i 
„Duch” to to samo słowo: pneuma. Żaden inny 
język nie oddaje w sposób tak dobitny wyobraże-
nia Trzeciej Osoby. 

oprac. J.K. 

Majowy kalejdoskop 
 Nastał kolejny po kwietniu miesiąc obfitujący 

w ważne święta kościelne i państwowe. To dla 
wielu z nas szereg dni wolnych od pracy zawo-
dowej. Przede wszystkim jednak to czas, w któ-
rym mamy okazję znaleźć choć kilka chwil na 
refleksję nad sprawami ważnymi dla naszego 
kraju, narodu, także dla naszej parafii, Kościoła i 
dla nas samych w tym Kościele funkcjonujących. 
Właśnie teraz, w maju, tak bardzo historia prze-
plata się z teraźniejszością. Przypomnijmy zatem 
kilka istotnych i ciekawych faktów związanych z 
majowymi datami. 

W dniu 1 maja Kościół katolicki obchodzi 
wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika. Wprowa-

dził je do kalendarza liturgicznego papież Pius 
XII w 1955 r. jako alternatywę dla laickiego 
Święta Pracy ustanowionego w 1889 r. w Stanach 
Zjednoczonych przez II Międzynarodówkę. W 
Polsce po II wojnie światowej aż do roku 1989 
obchodom pierwszomajowym towarzyszyła bo-
gata oprawa propagandowa rządzącej partii, a 
uczestnictwo w pochodach było masowe, nie-
rzadko wymuszane. Nadal dzień ten nosi statut 
święta państwowego. 

2 maja obchodzimy od 2004 r. To Dzień Flagi 
Rzeczypospolitej Polskiej. Za czasów Polski Lu-
dowej właśnie w tym dniu zdejmowano po 1 ma-
ja flagi państwowe, aby nie były eksponowane w 
dniu zniesionego przez władze komunistyczne 
Święta Konstytucji 3 Maja. 

2 maja 1945 roku, żołnierze polscy zawiesili 
biało-czerwony sztandar na kolumnie Siegessäule 
w Berlinie w trakcie zdobywania miasta. 

3 maja przypada narodowe święto Konstytucji 
3 Maja. Uchwalenie konstytucji uznano za święto 
już 5 maja 1791 r. Obchody te były zakazane 
podczas rozbiorów. Nie inaczej było podczas 
okupacji hitlerowskiej i tuż po niej. W 1951 r. 
święto 3 Maja zostało oficjalnie zdelegalizowane 
przez władze komunistyczne. Po zmianach ustro-
jowych tj. od 1990 r. 3 Maja znów jest oficjalnym 
świętem narodowym. 

W dniu 3 maja w Ko-
ściele katolickim w Pol-
sce obchodzona jest litur-
giczna uroczystość Naj-
świętszej Maryi Panny 
Królowej Polski. Tytuł 
NMP Królowej Polski ma 
dla polskich katolików 
szczególne znaczenie. 
Mówi on o obecności 
NMP w historii polskiego 
narodu. Tytułowanie 

Matki Bożej jako Królowej Polski sięga drugiej 
poł. XVI w. Wtedy to Grzegorz z Sambora po raz 
pierwszy nazwał Maryję Królową Polski i Pola-
ków. W 1656 r. w katedrze lwowskiej król Jan 
Kazimierz ślubował: Ciebie za Patronkę moją i 
za Królową państw moich dzisiaj obieram1. W 
1962 r. Jan XXIII ogłosił NMP Królową Polski 
główną patronką Polski, a święto NMP Królowej 
Polski stało się świętem I klasy we wszystkich 
diecezjach polskich. Paweł VI na prośbę prymasa 
Stefana Wyszyńskiego podniósł święto do rangi 
uroczystości. 1 kwietnia 2005 r. Jan Paweł II 

Z życia Kościoła 
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ofiarował nowe korony dla obrazu Matki Bożej 
Królowej Polski. Kolejna koronacja i nałożenie 
nowych szat miały miejsce 4 września 2010 r.  

Maj to również miesiąc, w którym z bielą i 
czerwienią narodowych flag i godła konkurują 
kolory rozkwitających jabłoni, kasztanów, bzów; 
to miesiąc ukwieconych zielem łąk. Ten szcze-
gólny miesiąc, poświęcony jest w polskiej trady-
cji kościelnej Matce Bożej. Ileż radości i życia 
emanuje ze słów starej pieśni: „Chwalcie łąki 
umajone, góry, doliny zielone...”. To także biel 
alb dzieci przystępujących do swej pierwszej 
Komunii świętej, jakże piękny symbol ich nie-
winności, czystości duszy będącej w stanie łaski 
uświęcającej; symbol tych co „opłukali swe sza-
ty, i w krwi Baranka je wybielili” (Ap 7,14).  

W tym roku w maju, siedem tygodni po Zmar-
twychwstaniu Pańskim, a tydzień po Wniebo-
wstąpieniu – obchodzimy święto Zesłania Ducha 
Świętego, zwane inaczej Zielonymi Świętami 
(Świątkami). Kiedyś domy, podwórza i kościoły 
wewnątrz i na zewnątrz przystrajano zielonymi 
gałązkami, a podłogi wyściełano tatarakiem. Ko-
ściół przypomina, że Pięćdziesiątnica jest wypeł-
nieniem i zakończeniem Świąt Paschalnych. „Za 
cenę Krzyża sprawiającego Odkupienie w mocy 
całej paschalnej tajemnicy Jezusa Chrystusa, 
przychodzi Duch Święty, ażeby od dnia Pięćdzie-
siątnicy pozostać z Apostołami, pozostać z Ko-
ściołem i w Kościele, a poprzez Kościół – w 
świecie2.” 

Drugi dzień Zielonych Świątek, jako święto 
państwowe, zniesiono w 1957 roku.  

gzal 

1 II tom Liturgii Godzin, wyd. Pallottinum 1984. 2 z nauki Jana 
Pawła II w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, Rzym, 18 maj 
1986 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Święty Kościół grzesznych ludzi 
 

Józefa Hennelowa dała swojej ostatniej książ-
ce bardzo sugestywny tytuł: „Otwarty, bo po-
wszechny. O Kościele, który może boleć”. Lektu-
ra jest poruszająca do głębi. Bardzo bardzo aktu-
alna. Autorka ubiera w słowa rozterki, które mają 
w Polsce „katolicy szukający”. Czyli my i nasi 
przyjaciele. Liberałowie, którzy nie odrzucają 
Boga. 

Jeśli kazania, zamiast być religijne, piętnują 
wiele różnych rzeczy, szczególnie zło, które jest w 
różnych miejscach, ale tak pokazane, jakby było 
we wszystkich, ale „nie w nas”, to jest to pewne 
harcowanie. Ludzie nie po to przychodzą do 
świątyni – uważa dominikanin, o. Tomasz Do-
statni. Boli nas bardzo, kiedy słyszymy na kaza-
niu podczas Mszy św. o różnych kategoriach ka-
tolików, o podziałach na tych, którzy zawsze idą 
drogą wiary i na tych, którzy zawsze kwestionu-
ją naukę Kościoła. Sprawy nie przedstawiają się 
jednak tak czarno-biało. Zwyczajni prostaczko-
wie, katolicy świeccy – na co dzień funkcjonuje-
my w środowiskach, gdzie bylejakość etyczna i 
obojętność wobec Boga to norma. Potrzebuje-
my zaczerpnąć siły z nauki Kościo ła,  a  
nie czuć się jak wychłostani. Takie odczu-
cie nierzadko towarzyszy wielu spośród nas, kie-
dy słyszymy radykalne stwierdzenia niektórych 
biskupów czy rozgłośni katolickich. Miewaliśmy 
doświadczenia z opresyjną stroną nauczania Ko-
ścioła, które tłumaczy się przecież jako wierność 
odwiecznym prawom Ewangelii. Chyba jednak 
nie jest tak do końca. Prosty rozum przeciętnego 
katolika rozdziela wartości fundamentalne zapi-
sane w Piśmie Świętym, jak wszechobecność 
Boga, uszanowanie życia, godności istoty ludz-
kiej stworzonej na obraz i podobieństwo Boże – z 
którymi się nie dyskutuje, od wartości nadda-
nych, jak choćby obecność mediów katolickich w 
życiu społecznym, obowiązkach i zakazach wy-
nikających z nauczania hierarchów. 

Wiele jest tematów bardzo trudnych w nauce 
społecznej Kościoła. Metoda sztucznego zapłod-
nienia, regulacja poczęć i antykoncepcja, kwestia 
rozwodów to problemy bardzo obecne w naszych 
polskich rodzinach. Z jednej strony mamy naukę 
Kościoła, encykliki papieskie, listy i konstatacje 
hierarchów. Mamy głośno brzmiące kościelne 
kazania, z którymi nie ma szans dyskutować z 
racji jednokierunkowości przekazu, czyli płyną-
cemu jedynie od nadawcy ku biernemu odbiorcy. 

Z ksiąg metrykalnych 
Do wspólnoty Kościoła zostali włączeni: 
9 kwietnia Oliwia Widerska 
  Filip Kamela 
Do wieczności odeszli: 
 5 kwietnia      Maria Mocydlarz (l.85)  

           z Czerwonaka 
13 kwietnia    Alojzy Wawrzyniak (l.89)  
                        z Kicina 
17 kwietnia    Marek Błażejewski (l.57) z Kicina 
22 kwietnia    Krystyna Różańska (l.87) z Kicina 
           Henryk Gajewski (l.83) z Janikowa 
  

Z życia Kościoła 
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Czyli z jednej strony jest cały bagaż mądrych 
ksiąg. A z drugiej jest codzienne życie: są nasze 
cierpiące z bezdzietności koleżanki, biedne ro-
dziny lub samotne, młode matki, które z rozpaczą 
witają kolejny dzień, sąsiadki rozwiedzione z 
powodu alkoholizmu męża i doświadczonej 
przemocy. Nie jest naszym celem wszystko to 
bezmyślnie usprawiedliwiać i rozczulać się, ale 
ciśnie nam się na usta stwierdzenie, że Kościół – 
w rozumieniu hierarchii – zbyt łatwo wszystko to 
napiętnuje, za mało znajduje wyrozumienia, zbyt 
mało daje duchowej siły swoim członkom. Naj-
mniejszą wątpliwość czy próbę dyskusji traktuje 
jak atak na wiarę i prawdy Ewangelii. Energia 
pasterzy koncentruje się na publikowaniu pięk-
nych wypowiedzi, na organizowaniu medialnych 
protestów w obronie wiary przed często rzeko-
mymi zagrożeniami. Prości katolicy widzą – 
podkreślamy to z całą stanowczością – nieprzy-
chylne i kłamliwe stwierdzenia nieprzyjaciół Ko-
ścioła, ale zarazem pragnęliby, by i hierarchowie 
czasem z większa pokorą komentowali sytuację. 
W czasach Internetu i komórek, czyli facebooka i 
sms-ów, kiedy wiadomości rozchodzą się lotem 
błyskawicy, trudno zrozumieć przemilczanie 
ważnych faktów jak np. pedofilia. Kiedy wszyscy 
płacimy podatki i szukamy oszczędności budże-
towych, dziwi mała transparentność np. w kwestii 
finansów kościelnych. W pamięci katolików jak 
zadra tkwi zeszłoroczna akcja „obrońców krzy-
ża”, którzy znak naszej wiary potraktowali jak 
totem plemienny. Oburzenie wzbudza promowa-
nie autorów antysemickich przez toruńską roz-
głośnię katolicką. Absolutnie nie do wybaczenia 
jest angażowanie się duchownych w rozgrywki 
polityczne.  

Taki Kośció ł bo li. Naprawdę, trzeba wiel-
kiej wiary, by nie poczuć się odtrąconym i zlek-
ceważonym. Nie wszystkim nam tej wiary, „po-
głębionej” jak mówi nasz Ksiądz Proboszcz, wy-
starcza. To prawda, że bardzo wielu parafian żyje 
jak żyje, może i byle jak, z dnia na dzień. I nie 
mówię tu o kwestiach finansowych, lecz o du-
chowych. Wielu parafian nie za bardzo wie jakie 
jest ich miejsce w Kościele. Jedni tłumaczą, że 
wiara to sprawa osobista i dlatego nie włączają 
się nigdy w żadne dzieło duszpasterskie. Inni są 
obojętni, bo gdzieś po drodze zgasł w nich zapał i 
czystość dziecka pierwszokomunijnego. Są tacy, 
którzy chowają gdzieś głęboko jakiś grzech i 
wiedzą, że nie do końca wobec Boga są fair. 

Ale przychodząc do kościoła parafialnego (je-
śli już w ogóle przyjdą: z rozpędu, z przyzwycza-
jenia, z potrzeby wiary – obojętnie z jakich po-
wodów) potrzebują zaczerpnięcia ze źródła Wody 
Życia. Ta piękna metafora jest bardzo sugestyw-
na. Potrzebujemy wsparcia, refleksji, przymusze-
nia do zastanowienia się nad swoim życiem, a na 
pewno nie połajania jak niegrzeczne smarkacze. 

Parafia nasza jest wspaniała. Zrealizowaliśmy 
tyle dobrych projektów. Komuś, kto patrzy z ze-
wnątrz, może i trudno zrozumieć jak można bez-
interesownie i spontanicznie wykonywać ciężkie, 
wielogodzinne prace. Parafianie nasi potrafią 
swoje wątpliwości i zagubienie gdzieś odłożyć na 
bok, by razem pracą i modlitwą oddać Bogu 
chwałę. Zapewne są w parafii ludzie nieskazitel-
ni. Ale większość z nas to szaraki, pełni wątpli-
wości, pytań, grzechów.  

I, mając za Pasterza Zmartwychwstałego Jezu-
sa Chrystusa, wraz z hierarchami tworzymy 
święty Kośció ł grzesznych ludzi.  

pirogov, H.K., J.K., tabsik 
 
Inspiracje: artykuł ks. A. Magdziarza „O liberalizmie, który od-
rzuca Boga”, Nasz Patron XXIX, kwiecień 2012 r.;  
J. Hennelowa „Otwarty, bo powszechny”, Wydawnictwo Literac-
kie, Kraków 2012 r.; wywiad z o. T. Dostatnim OP w Radiu Tok 
FM, 11.04.2012 r. 
 

Wstąpił do nieba 
 

Jezus Chrystus musiał przekonać swoich apo-
stołów, że Jego mowa jest mową Boga, a Jego 
ciało i krew ciałem i krwią Boga. Długa była Jego 
droga – od narodzenia, przez nauczanie, męczeń-
ską śmierć do zmartwychwstania. Potem aposto-
łowie rozpoznali Go w wędrowcu, przechodniu, 
w człowieku przypadkiem spotkanym na brzegu 
jeziora. Żył zatem tak jak przedtem, był obok 
nich. Kiedy wstępował do nieba, apostołowie 

wiedzieli dobrze, że 
byli świadkami wiel-
kiego dzieła zbawie-
nia i że to wszystko, 
co się wydarzyło, to 
dopiero początek. 

Prawdy o wniebo-
wstąpieniu nie należy 
rozumieć przestrzen-
nie. Po swoim zmar-
twychwstaniu Jezus 
Chrystus przebywał w 
rzeczywistości bez-
czasowej i bezkresnej. 

Z życia Kościoła 
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Miał On zarazem moc ukazywania się ludziom. 
Czynił to po swoim zmartwychwstaniu, aby 
przekazać uczniom, że żyje prawdziwie. Czter-
dzieści dni Jego ukazywania się to symbol i nie 
należałoby tego brać dosłownie.  

Wniebowstąpienie dopełnia Wcielenie. We 
Wcieleniu Syn Boży zstąpił z nieba i stał się 
człowiekiem, we Wniebowstąpieniu Chrystus 
wstąpił do nieba. „Ziemia i niebo oznaczają tu 
dwa stany bytowania: ziemski, poddany grze-
chowi, przemijaniu i śmierci, oraz niebieski, wol-
ny od grzechu, śmierci, nieprzemijalny”. Realizu-
jąc naukę Chrystusowego Kościoła, przystępując 
do sakramentów świętych, modląc się i czyniąc 
dobro, i my sami każdego dnia możemy pokony-
wać barierę grzechu i dostąpić nieba. 

Apostołowie, uczestnicząc w wniebowstąpie-
niu swego Pana, zamiast konkretnej odpowiedzi 
na pytanie kiedy nastąpi królestwo Izraela, 
otrzymali wskazanie, by wsłuchać się w ciszę 
wypełnioną działaniem Ducha Świętego, by cze-
kać na chrzest w Duchu Świętym (Dz 1, 5-11). W 
uroczystość Wniebowstąpienia skierujmy swe 
serca na to działanie. My też jesteśmy apostoła-
mi. 

oprac. pirogov 
 
Na podstawie rozważania abp. E. Ozorowskiego, „Biskupi uczą 
pacierza”, Przewodnik Katolicki nr 21, 2004 r. oraz o. W. Oszajcy 
SJ, „Dlaczego wpatrujecie się w niebo?”, Tygodnik Powszechny 
nr 20, 2010 r. 

 

Święta Zofia 
 

Święta Kościoła ka-
tolickiego (wspomnienie 
15 maja) i prawosławne-
go (17 września). We-
dług pochodzących z VII 
i VIII wieku żywotów 
świętych, Zofia żyła w II 
w. za panowania cesarza 
Hadriana. Ze wschodu do 
Rzymu przybyła wraz z 
trzema córkami: Pistis, 
Elpis i Agape (Wiara, 
Nadzieja i Miłość). Wła-
śnie w Rzymie poznały 
naukę Jezusa Chrystusa i 

publicznie przyjęły chrzest. Gdy podczas prześla-
dowań Zofia odmówiła złożenia ofiary bogini 
Dianie, jej córki poddano torturom na jej oczach. 
Nie załamało to jednak matki, która zachęcała 
córki do wytrwania w wierze. Ostatecznie Wiara, 

Nadzieja i Miłość zostały ścięte mieczem, Zofię 
zaś pozostawiono przy życiu. Wkrótce jednak 
zmarła na grobie swych córek. W VIII w. papież 
Paweł I sprowadził relikwie świętej do kościoła 
S. Silvestro In Capite w Rzymie, gdzie spoczy-
wają po dziś dzień. W ikonografii św. Zofię 
przedstawia się w otoczeniu swych córek.  
Greckie imię Zofia oznacza „mądrość”. W IV w. 
Konstantyn I Wielki postawił w Konstantynopolu 
bazylikę ku czci „ Świętej Mądrości Bożej” 
(słynna Hagia Sophia), którą w VI w. cesarz Ju-
stynian rozbudował i upiększył tak, iż należała do 
najpiękniejszych świątyń chrześcijańskich. Praw-
dopodobnie właśnie ta świątynia spopularyzowa-
ła imię Zofii w Kościele wschodnim. Do dziś 
bardzo popularne imiona w Rosji to Wiera, Na-
dieżda i Lubow, czyli imiona córek świętej. 
Dzień 15 maja kojarzymy z występującym w po-
łowie maja w Europie środkowej zjawiskiem 
klimatycznym zwanym „zimną Zośką”. Polega 
ono na gwałtownej zmianie cyrkulacji atmosfe-
rycznej i nagłym napływem zimnego powietrza z 
północy kontynentu, właśnie około połowy maja. 
Spadki temperatur dzień po dniu mogą dochodzić 
do 10°C. Ogrodnicy wiedzą, że wielu warzyw i 
kwiatów nie należy wysiewać przed „zimną Zoś-
ką”. W związku z tym w tradycji ludowej pojawi-
ło się wiele przysłów: 
Na świętą Zofiję deszcz po polach bije.  
Święta Zofija ciepło rozwija.  
Święta Zofija kwiaty rozwija.  
Dla świętej Zosi kłos się podnosi.  

tabsik 

Konstytucja 3 maja 
 

Jak co roku obchodzimy kolejną rocznicę 
uchwalenia Konstytucji 3 maja z roku 1791. 
Uchwalona przez Sejm Wielki konstytucja była 
znakiem mądrości i odrodzenia narodu. Główny-
mi jej autorami byli król Stanisław August Ponia-
towski, Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj. Świad-
czyła o naszej dojrzałości intelektualnej i patrio-
tyzmie. Dzięki konstytucji Rzeczpospolita miała 
stać się krajem suwerennym. Zmieniała ustrój 
Polski z monarchii parlamentarnej na monarchię 
konstytucyjną.  

Sam moment uchwalenia konstytucji był ze 
względów politycznych bardzo szczęśliwy. Otóż 
opozycjoniści i przeciwnicy reform byli nieobec-
ni na posiedzeniu sejmu (było to tuż po świętach 
wielkanocnych), a Rosja, największy przeciwnik, 

Z życia Kościoła 
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uwikłana była w wojnę z Turcją i na tamtejszym 
froncie musiała skoncentrować swoją uwagę, 
dodatkowo nękana była od północy przez Szwe-
dów. 

Nowa konstytucja wzmacniała władzę wyko-
nawczą i likwidowała wolną elekcję. Polska przy-
jęła konstytucję, zmieniając ustrój z monarchii 
elekcyjnej na dziedziczną. Powszechnie przyjmu-
je się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w 
Europie i drugą na świecie (po konstytucji ame-
rykańskiej z 1787 r.) nowoczesną, spisaną kon-
stytucją. 

Konstytucja zniosła zgubne instytucje, takie 
jak liberum veto, które przed jej przyjęciem pozo-
stawiało sejm na łasce każdego posła, który, jeśli 
zechciał (z własnej inicjatywy, lub przekupiony 
przez zagraniczne siły albo magnatów), mógł 
storpedować wszystkie podejmowane przez sejm 
uchwały. Konstytucja 3 maja miała wyprzeć ist-
niejącą anarchię, popieraną przez część krajo-
wych magnatów, na rzecz monarchii konstytu-
cyjnej. Jej postanowienia centralizowały państwo, 
znosząc odrębność między Koroną i Litwą, 
wprowadzając jednolity rząd, skarb i wojsko oraz 
język polski jako urzędowy. Za religię panującą 
uznano katolicyzm przy całkowitej tolerancji dla 
innych, uznanych przez państwo wyznań. Kon-
stytucja wprowadziła trójpodział władzy na wła-
dzę ustawodawczą (miał ją sprawować dwuizbo-
wy Sejm), wykonawczą (Straż Praw) i sądowni-
czą. 

Konstytucja zapowiadała reorganizację są-
downictwa, postulując konieczność stworzenia 
stale urzędujących sądów ziemskich i miejskich 
oraz sprawujących nad nimi nadzór w drugiej 
instancji Trybunałem Koronnym i sądem asesor-
skim. Konstytucja brała pod szczególna ochronę 
chłopów. Sejm decyzje podejmował większością 
głosów, a każdego ministra z rządu można było 
odwołać przez sejmowe wotum nieufności.  

Polska ustawa zasadnicza spotkała się z bardzo 
żywym oddźwiękiem i uznaniem na całym świe-
cie. Była drugą na świecie ustawą regulującą or-
ganizację władz państwowych, prawa i obowiązki 
obywateli. Była wielkim osiągnięciem narodu 
chcącego zachować niezależność państwową, 
zabezpieczała możliwość rozwoju gospodarczego 
i politycznego kraju. Na niej wzorowało się wiele 
krajów europejskich podczas uchwalania wła-
snych konstytucji. 

Mimo tego, próba przeprowadzenia reform zo-
stała przekreślona już w połowie 1792. Przyczy-
niła się do tego Targowica i wkroczenie wojsk 
rosyjskich do Rzeczpospolitej podczas wojny 
polsko-rosyjskiej.  

oprac. J.K. 
 

26 maja 
Dzień Matki, Mamy, Mamusi... 

 

Jest w maju taki dzień, kiedy wszystkie Mamy 
mają swoje święto. Dzień to szczególny i uroczy-
sty. Towarzyszą mu kwiaty, laurki, życzenia i 
rodzinne spotkania. Jest wyjątkowy, bo to Dzień 
Matki. Właśnie tego dnia Mamy najczęściej do-
stają kwiaty. Są dla nich dowodem miłości, 
wdzięczności i uznania. 

Myślę, że nie jest to przypadek, że Dzień Mat-
ki obchodzony jest właśnie wiosną, choć w róż-
nych krajach świętuje się go w różne dni maja. W 
Polsce, podobnie jak we Francji i Szwecji – 26 
maja, w Australii, Szwajcarii, Słowenii i Grecji – 
12 maja, a w Norwegii – 2 maja. Wyjątkiem są 
Anglia i Irlandia, w których Dzień Matki przypa-
da 10 marca. Nie jest to też, w moim przekona-
niu, przypadkowa zbieżność dat z przypadającą 
akurat porą roku, kiedy cały świat budzi się do 
życia i kiedy w przyrodzie królują wiosenne 
kwiaty : tulipany, hiacynty i żonkile – kolorowe, 
pełne życia i radości. Nieistotne jest wówczas czy 
bukiet jest mały, czy duży – najważniejsze, że 
jest, bo to oznacza, że ktoś pamiętał. 

 
„Ona mi pierwsza pokazała księżyc  

i pierwszy śnieg na świerkach,  
i pierwszy deszcz.  

Byłem wtedy mały jak muszelka,  
a czarna suknia matki szumiała jak Morze Czarne”.  

     K.I. Gałczyński 
 
Matka rodząc dziecko daje go światu jako 

cząstkę samej siebie. Dziecko w tych decydujących 
pierwszych latach życia doświadcza swej matki jako 

Jan Matejko „ Konstytucja 3 Maja 1971 roku”,  1891 r. 
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źródła życia, siły chroniącej je i żywiącej. Matka jest 
pokarmem, miłością, ciepłem i schronieniem. Być 
kochanym przez nią to tyle, co być szczęśliwym, bez-
piecznym, mieć ojczyznę i dom. 

Na cóż bowiem może liczyć nagie i bezbronne 
dziecko, kiedy się rodzi, jak nie właśnie na miłość? 
Kochająca matka przytula je, całuje i dotyka. Przeka-
zuje mu swoje emocje oraz uczucia. I to jest ten 
pierwszy, jakże intymny, bezinteresowny i szczegól-
nie bliski kontakt z drugim człowiekiem. Dziecko 
czuje się wtedy bezpiecznie. Jest mu ciepło i dobrze. 
Przez dotyk niemowlę poznaje otoczenie i choć jesz-
cze nie rozumie znaczenia słów, to uczy się rozpo-
znawać ludzi, przedmioty i uczucia. Ona jako pierw-
sza stwarza i pokazuje swemu dziecku świat, czyniąc 
to poprzez słowa, gesty i spojrzenia.  

Miłość matczyna jest ciepła, pełna życzliwości i 
akceptacji. Miłość matki jest miłością totalną. Jej mi-
łość jest stała, nie ustępuje i nie stawia warunków. 
Matka kocha dziecko za to, że ono jest – niezależne 
od tego, co robi, jak się zachowuje i jakim staje się 
człowiekiem.  

Zszarpane nerwy, nieprzespane noce, 
 zrujnowane plany, 

Nieudane kolacje, zniszczone dywany,  
porysowane meble, 

Zapchane zlewozmywaki, podeptane grządki. 
Wszystkie rozczarowania i klęski, wielkie i małe, 

Które znikały na drugi dzień. 
Dziękuję Ci, ze mi przebaczałaś. 

Dziękuję Ci za przekonanie, 
Że najcenniejszym skarbem życia 

 jest własne dziecko. 
Mamo - Ty mnie życia uczyłaś,  

wszystko co miałaś mi poświeciłaś. 
Dziś Ci więc daję serce w podzięce 

 
Matka jest tą, która uczy rozumienia świata, 

która pierwsza pomaga w zmaganiu się z otacza-
jącą rzeczywistością i która przygotowuje na całe 
późniejsze życie. Matka uczy nazywać to, z czym 
bezpośrednio styka się mały człowiek, pomaga 
mu oswajać i wyznaczać jego świat oraz wzbu-
dzać w sobie do niego zaufanie. Matka uczy też 
wyczucia piękna, dostrzegania rzeczy drobnych i 
subtelnych oraz wrażliwości na drugiego czło-
wieka. Uczy radości życia i kształci w dziecku 
umiejętność zachwycania się każdym najdrob-
niejszym nawet szczegółem. Miłość dziecka i 
matki jest bardzo wyjątkowa i niepowtarzalna. 
Jest to więź najmocniejsza, nierozerwalna i nie-
zniszczalna. Silniejsza niż przeciwności losu, 
urazy, niż przemijający czas. 

W oczach uśmiech, czasem gniew 
Czasem strach, 

Czasem rozpłacz i łzy. 
Na ustach śmiech, ciepłe słowo, 

Czasem zezłoszczone ech... 
Dłonie z delikatnym dotykiem 

Tak jakby była motylkiem. 
Z głębi serca melodia na noc, 

To ta osoba niosąca Tobie pomoc, 
Skrada się czasem ukradkiem, 

By obdarować Cię matczynym buziakiem. 
 
Pamiętajmy o tym, że Mamy to takie nasze 

„anioły stróże”. I choć nie będą wiecznie tuż 
obok, to jednak wiele nas mogą przez ten czas 
nauczyć, a zawsze będą czuwać nad nami du-
chowo. Postarajmy się to doceniać, nie tylko w 
ten jeden szczególny dzień, ale też i w każdy in-
ny, zwykły dzień. Odwzajemniajmy się im do-
brym słowem, gestem, uczynkiem i uśmiechem, 
bo dla każdej Matki to największa nagroda za jej 
miłość, trud i wkład w nasze wychowanie i czło-
wieczeństwo. 

 
Z okazji Waszego święta - wszystkim Mamom - 

za wczoraj i dziś, zawsze tak samo, 
każdym czułym serca uderzeniem 

i każdym z niego płynącym życzeniem 
zdrowia, sił i codziennej radości 

wraz ze słowami największej wdzięczności. 
Za wszystkie trudy i starania składamy Wam dzisiaj 

z głębi serca płynące podziękowania. 
H.K. 
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Królowa Polski nawiedziła 
naszą parafię 

Nasza parafia przygotowuje się do obchodów 
upamiętniających 35-lecie nawiedzenia Matki 
Boskiej Częstochowskiej w kopii Jej cudownego 
obrazu.  

Wędrująca po Polsce Jasnogórska Pani przy-
była do Kicina 3 czerwca 1977 roku, aby następ-
nego dnia udać się do Czerwonaka. Parafianie 
solidnie przygotowywali się do tej uroczystości. 
Przez dwa miesiące głoszone były katechezy w 
kościele i na lekcjach religii. Bezpośrednio przed 
przybyciem Matki Bożej licznie uczęszczali na 
Misje święte, głoszone od 26 maja do 2 czerwca 
przez ojców kapucynów. Bogato udekorowano 
domy i trasę przejazdu. Otwarte serca i łzy wzru-
szenia, gorące modlitwy i śpiew witały Matkę 
Zbawiciela nawiedzającą naszą parafię. 

Z tej okazji, w dniu 3 czerwca br. o godz. 
12.00 odprawiona zostanie w naszym kościele 
uroczysta Msza Święta dziękczynna. W domu 
parafialnym zorganizowana zostanie wystawa 
upamiętniająca te ważne dla naszej parafii wyda-
rzenia. Zapraszamy. 

Grażyna Sobańska 
 

Adoracja Najświętszego Sakramentu 

Na ostatnich spotkaniach członkowie sekcji li-
turgicznej Parafialnej Rady Duszpasterskiej, a 
następnie sama Rada postanowili, że w naszej 
parafii zostanie wprowadzona comiesięczna prak-
tyka adoracji Najświętszego Sakramentu. Zasad-
niczo będzie się ona odbywać w każdy drugi 
czwartek miesiąca, przez godzinę przed wieczor-
ną Eucharystią i przez godzinę po niej. 

Praktyka, której wartość wydaje się oczywista, 
ma na celu umożliwienie wiernym spotykania się 
z Panem w intymnej, cichej modlitwie osobistej. 
Nie jest dobrze, gdy w naszej pobożności nie jest 
obecny zwyczaj bezpośredniego zwracania się do 
Boga, który przecież pragnie w ciszy przemawiać 
do naszego serca. Trzeba wypracować i pielę-
gnować w sobie praktykę powierzania Bogu na-
szych spraw i wsłuchiwania się w Jego głos.  

Bóg jest źródłem siły chrześcijan od samego 
początku. Już św. Paweł Apostoł w 2 Liście do 
Koryntian napisał: Przechowujemy zaś ten skarb 
w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa 
przeogromna moc, a nie z nas (2 Kor 4,7). Jak 
widać, Apostoł Narodów, który jako pierwszy 

zaniósł Ewangelię do wielu zakątków ówczesne-
go świata, swoją moc czerpał właśnie ze spotka-
nia z Panem w Najświętszym Sakramencie. W 
trudnej pracy ewangelizacji Imperium Rzymskie-
go ówczesnym chrześcijanom przychodziło zno-
sić różnorakie utrapienia, w tym także prześla-
dowanie, a nawet śmierć. W następnych werse-
tach swego listu święty Paweł podkreśla, że źró-
dłem siły jest dla Kościoła ten właśnie skarb 
przechowywany w naczyniach: Zewsząd znosimy 
cierpienia, lecz nie poddajemy się zwątpieniu; 
żyjemy w niedostatku, lecz nie rozpaczamy; zno-
simy prześladowania, lecz nie czujemy się osa-
motnieni, obalają nas na ziemię, lecz nie giniemy 
(2 Kor 4,8-9). Rzeczywiście, wielka jest moc tego 
sakramentu, skoro chrześcijanie, gnębieni i prze-
śladowani, nie przestawali w głoszeniu Dobrej 
Nowiny, aż niemal cały ówczesny świat przyjął ją 
do serca.  

My mamy to szczęście, że nie musimy zdoby-
wać się na podobny heroizm i wyrzeczenia w 
wyznawaniu naszej wiary i świadczeniu o niej. 
Nie oznacza to jednak, że moc Chrystusa ukryte-
go w Najświętszym Sakramencie nie jest nam 
potrzebna. Nasze życie też jest ciągłym zmaga-
niem, bo przecież walczymy z własnymi słabo-
ściami i różnymi pokusami. Zechciejmy skorzy-
stać z tej przeogromnej mocy, którą Pan podaro-
wał nam jako pomoc w naszych słabościach.  

Witold Tyborowski 
 

Różaniec Fatimski 
 

13 maja powracamy do nabożeństw Różańca 
Fatimskiego. Będziemy odmawiać go zawsze 13 
dnia miesiąca aż do października, o godz. 21.00. 
Myślami przeniesiemy się do Fatimy, gdzie 13 
maja 1917 r. trojgu dzieciom ukazała się Matka 
Boża, prosząc o modlitwę, pokutę i nawrócenie. 
Zresztą nabożeństwo Różańca Fatimskiego to 
modlitwa typowo pokutna, coraz bardziej upo-
wszechniająca się w Kościele w Polsce. Bywa, że 
wierni modlą się z rozkrzyżowanymi rękami, 
zwłaszcza przy pierwszej, trzeciej i piątej tajem-
nicy. Jak tłumaczy o. Gołąb*: „To jest pokuta za 
tych, którzy nie uznają swojej grzeszności, a tak-
że za grzechy własne”. 

Zapraszamy gorąco wszystkich parafian, rów-
nież te osoby, które do tej pory nie modliły się w 
ten sposób. Nabożeństwa odbywać się będą – o 
ile dopisze pogoda – przy grocie Maryi, obok 
wejścia do zakrystii. Piękna jest atmosfera na-
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szych nabożeństw Różańca Fatimskiego: 
zmierzch zapadający nad wsią, szum starych 
drzew, płonące świece, a nad tym wszystkim mo-
dlitwa różańcowa wznosząca się jakby prosto ku 
Maryi oraz uroczysty śpiew… Zapraszamy ser-
decznie. 

pirogov 
 
* Rozmowa z o. Stanisławem Gołąbem OP, Gość Niedzielny, nr 
41 (2000). 

Podziękowanie dla ofiarodawców 
 

W dwóch poprzednich numerach Naszego Pa-
trona informowaliśmy o parafialnej inicjatywie 
postawienia nagrobka dla naszego wieloletniego 
proboszcza, ks. kanonika Zbigniewa Pawlaka. Od 
połowy lutego zbierane były ofiary na ten cel. 
Nie było dużo czasu, ale dzięki przychylności i 
ofiarności tak wielu osób, parafian i przyjaciół 
parafii kicińskiej, udało się zebrać całą kwo-
tę! Dlatego składamy gorące podziękowania 
wszystkim, którzy przyczynili się do powstania 
nagrobka – za przychylność, serdeczność, po-
święcony czas, pracę, mądre sugestie, a przede 
wszystkim za ofiarność. 

Nasze wspólne dzieło zostało ukończone. Po-
łączyło ono wiele ludzkich rąk i serc. Oprócz 
duchowej modlitwy daliśmy namacalne świadec-
two, że ten, który żył wśród nas i tak wiele do-
brego dla nas uczynił, nadal jest w naszej pamię-
ci. Daliśmy również i sobie wzajemne świadec-
two jak bardzo jesteśmy sobie potrzebni i jak 
wiele zależy od nas samych jako wspólnoty. Ks. 
kanonik nieraz powtarzał: „Żaden człowiek nie 
jest sam z siebie całością. Aby być sobą w pełni, 
potrzebuje przyjaciół. Ze wszystkiego, co ludzie 
mogą sobie darować, nie znamy nic świętszego, o 
co można by zabiegać, niczego, co byłoby trud-
niejsze do zdobycia, wspanialsze do przeżycia, 
niczego co byłoby większym błogosławieństwem 

– niż przyjaźń. Przyjaźń to najpotężniejsza moc 
serca. Jest  darem, nigdy obowiązkiem.”*  

Niech te i inne zapamiętane słowa księdza od-
bijają się jak echo w naszych uszach i sercach. 

H.K. 

* zaczerpnięte z Zeszytów Kicińskich nr 1/2011 (3) 

 

Różaniec Rodziców 
 

W Niedzielę Palmową podczas „dziecięcej” 
Mszy św. o godz. 10.00 zostały poświęcone 
przyniesione w procesji z darami książeczki z 
tajemnicami różańcowymi dla rodziców. Dwa-
dzieścioro naszych parafian jako I Róża pw. św. 
Józefa dołączyło do grupy modlitewnej, znanej 
jako Różaniec Rodziców za Dzieci.  

Powstała ona w Gdańsku-Oliwie jako owoc 
rekolekcji, które odbyły się tam we wrześniu 
2001 roku. Rekolekcje te poruszały temat modli-
twy przebaczenia i modlitwy o uzdrowienie rela-
cji rodzice-dzieci. W następnym roku powstała 
tam kolejna róża, a w 2003 było ich już pięć. 
Ruch ten zaczął rozszerzać się na całą Polskę, a 
nawet poza jej granice. Rozpoczynając pierwsze-
go kwietnia, byliśmy 1658. różą, a w tej chwili – 
według mojej wiedzy – jest ich już 1670. Ozna-
cza to 33400 rodziców modlących się regularnie, 
z różańcem w ręku, za swoje dzieci!!!  

W naszej parafii powstaje już kolejna róża: na 
razie zgłosiło się osiem osób. Serdecznie zapra-
szam wszystkich rodziców do włączania się do 
tej formy modlitwy. Proszę o kontakt telefonicz-
ny (502 495 958) lub mailowy na adres: katarzy-
naromanowska@vp.pl. Zachęcam też do zapo-
znania się z Różańcem Rodziców przez internet. 
Wystarczy wrzucić w wyszukiwarkę hasło: „Ró-
żaniec Rodziców za Dzieci”. 

Katarzyna Romanowska 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

15.04.2012  r. Poświęcenie nagrobka                                  fot. G.Z. 
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Droga po śladach nieba i ziemi 
 

Wyjazd do Izraela zawsze łączy się z przeby-
waniem w miejscach przepełnionych historią i 
współczesnością. Nasz pobyt w marcu w Jerozo-
limie, Kafarnaum, na Górze Tabor, w Kanie Gali-
lejskiej, Nazarecie, Betlejem… nie był zwykłą 
wycieczką. Grupą kilku przyjaciół wybraliśmy 
pielgrzymowanie, aby tak pokonywana droga 
przenosiła nas w sferę duchową i choć trochę 
zbliżała do sacrum. Wybór był oczywisty – to 
przecież ziemia, po której chodzili Abraham, 
Dawid, Jezus, Mahomet. Ziemia święta dla trzech 
wielkich religii – judaizmu, chrześcijaństwa, is-
lamu.  

Już pierwsze godziny pobytu w Tel Awiwie i 
krótkie zwiedzanie jego najstarszej dzielnicy – 
Jaffy, przywoływało w pamięci biblijny potop. 
(…) Tu też chyba wszyscy przeżyliśmy swoiste 
zauroczenie widokiem palm, ogromnych kaktu-
sów, kwitnących nawet w lutym pelargonii i fioł-
ków, wzburzonego w tym dniu Morza Śródziem-
nego, które dostrzec można było stojąc przed 
kościołem św. Piotra. W jego kruchcie zauważy-
liśmy pierwsze polonika1 – wizerunek Matki Bo-
skiej Częstochowskiej i obraz Miłosierdzia Boże-
go. I te trzy elementy: osoby i zdarzenia znane z 
kart Pisma Świętego, przyroda towarzysząca 
przywoływanym w nim miejscom oraz polskie 
ślady łączące się z przeszłością Izraela przykuwa-
ły naszą uwagę przez cały czas pobytu w Ziemi 
Świętej.  

Tak było, kiedy pływaliśmy małym statecz-
kiem po wodach jeziora Genezaret, zwanego też 
Morzem Galilejskim, gdy wzdłuż jego brzegów 
podróżowaliśmy do pięknego ośmiobocznego 
sanktuarium na Górę Błogosławieństw; kiedy 
jechaliśmy do miejscowości Ein Tabgha – miej-
sca cudownego rozmnożenia chleba i gdy uczest-
niczyliśmy we Mszy świętej na wolnym powie-
trzu nieopodal kościoła Prymatu św. Piotra – tam 
zmartwychwstały Chrystus miał się ukazać trzem 
apostołom. W Kafarnaum, „drugim domu” Me-
sjasza i miejscu zamieszkania św. Piotra Aposto-
ła, patrzyliśmy na kamienie białej synagogi z 
IV/V wieku oraz modlących się w jej pozostało-
ściach Żydów.  

Dla wielu z nas ważne było odnowienie chrztu 
w Yardenicie – symbolicznym miejscu, w którym 
tego sakramentu Jan Chrzciciel udzielił Jezusowi. 
Nie byliśmy co prawda aż tak odważni, by zanu-
rzyć się w wodach Jordanu. Inni ludzie czynili to, 

ubrani w białe, długie szaty. Nas nie pobudzało 
do tego zbytnie chyba skomercjalizowanie miej-
sca.  

Zupełnie inaczej przeżywaliśmy odnowienie 
przyrzeczeń małżeńskich w Kanie Galilejskiej. W 
kaplicy, gdzie się to odbywało, byliśmy tylko w 
gronie zaprzyjaźnionych już pielgrzymów. Mał-
żonkowie po 20, 25, 30, 35, 40, a nawet 45 latach 
dziękowali Bogu za wszystkie dni wspólnego 
życia. Byli czasem bardzo wzruszeni, choć pewni 
własnych uczuć, o czym najdobitniej świadczyły 
zabawne przejęzyczenia: „Odmawiam… nie!, 
nie odmawiam!!! Odnawiam!” – prawie wy-
krzyknął jeden z jubilatów. Skoro działo się to w 
miejscu przemienienia wody w wino, to nie mo-
gło też zabraknąć tego trunku na wieczornym 
„weselu” wyprawionym wspólnie przez „nowo-
żeńców”, a wspomnieniowe opowieści każdej 
pary były świadectwem pięknej, mądrej, często 
niełatwej, ale zawsze pamiętającej o drugiej oso-
bie miłości.  

Odwiedziliśmy wiele ważnych miejsc. Byli-
śmy na Górze Tabor – miejscu Przemienienia 
Pańskiego; w Nazarecie odwiedziliśmy Bazylikę 
Zwiastowania, gdzie Matka Boska na jednym z 
wizerunków ma skośne oczy, na innym na głowie 
nosi turban czy ubrana jest w afrykański, koloro-
wy strój. Na Górze Karmel modliliśmy się w ko-
ściele Stella Maris, zbudowanym nad grotą zwią-
zaną w tradycji żydowskiej i chrześcijańskiej z 
prorokiem Eliaszem. W Betlejem pielgrzymowa-
liśmy do górującej nad miastem Bazyliki Naro-
dzenia Pańskiego; przeszliśmy też do Groty 
Mlecznej, w której młodzi ludzie niemogący 
mieć dzieci proszą Matkę Przenajświętszą o po-
tomstwo. Na Górze Syjon udaliśmy się do Ko-
ścioła Zaśnięcia NMP i Kościoła św. Piotra In 
Galiccantu (łac. postawionego „w miejscu, gdzie  

fot. M.K.
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piał kogut”); tam św. Piotr trzykrotnie zaparł się 
Chrystusa.  

W maleńkim Ein Karen złożyliśmy wizytę w 
kościele Nawiedzenia zbudowanym w miejscu 
spotkania dwóch spodziewających się dzieci ko-
biet – Matki Boskiej i św. Elżbiety. Już w Jerozo-
limie w kościele Pater Noster odczytywaliśmy 
słowa modlitwy „Ojcze Nasz” zapisanej w ponad 
140 językach, m.in. po polsku i kaszubsku, ale i 
w tak dla nas egzotycznym języku jak swahili, w 
którym ta najważniejsza modlitwa rozpoczyna się 
słowami „Baba yetu ulive mbinguani…”. Z Góry 
Oliwnej podziwialiśmy panoramę starej Jerozo-
limy z wieżami kościołów i kopułami meczetów, 
by potem chodzić jej wąskimi uliczkami i słuchać 
nawoływań muezinów wzywających z minaretu 
wiernych do modlitwy. Na Via 
Dolorosa szliśmy po śladach 
ostatniej – tej już krzyżowej – 
drogi Chrystusa… Trudno 
wymienić wszystkie miejsca, 
które zobaczyliśmy, ale trzeba 
jeszcze wspomnieć o kościele 
Dominus Flevit (łac. Pan za-
płakał), gdzie Jezus zapłakał 
nad Jerozolimą, o Ogrodzie 
Oliwnym – Getsemani, gdzie 
Chrystus został zdradzony. Tam właśnie, zauro-
czeni, obserwowaliśmy spokojne kroki sędziwe-
go franciszkanina. Była też Bazylika Agonii z 
mozaiką ukazującą Jezusa cierpiącego za grzechy 
świata, a także Bazylika Grobu Pańskiego. Wszę-
dzie spotykaliśmy tłumy ludzi z najróżniejszych 
zakątków świata – z wielu krajów Europy, ale i z 
Indii czy z Indonezji. Wszyscy na swój sposób 
oddawali cześć Bogu. Jedni w modlitewnym sku-
pieniu, inni – tak jak chrześcijanie z Dżakarty – 
„zarażali” przechodniów swoimi wesołymi śpie-
wami.  

Pielgrzymowanie po Izraelu uzmysłowiło nam 
wyraźnie, jak bardzo przeszłość łączy się z teraź-
niejszością. Doświadczyliśmy tego już w Qumran 
– miejscu odnalezienia zwojów Pisma Świętego, 
ale także w najświętszym miejscu judaizmu – pod 
Ścianą Płaczu. Stojąc razem z pobożnymi Żyda-
mi i Żydówkami, modliliśmy się do jedynego 
Boga. Jedni rytmicznie kołysząc się, wypowiadali 
słowa swych próśb, inni wkładali karteczki z za-
pisanymi intencjami w załomki muru będącego 
jednocześnie niezwykłą synagogą pod gołym 
niebem. Kiedy patrzyliśmy na stroje chasydów2 z 
dzielnicy Mea Szearim, wydawało nam się, że 

czas się tam zatrzymał i że wróciliśmy do ludzi i 
sytuacji znanych nam z opowieści o dawnych 
sztetlach3. Już jednak wizyta w Yad Vashem, 
czyli Muzeum Historii Holokaustu, uprzytomniła 
wszystkie niewyobrażalne cierpienia naszych 
starszych braci w wierze, a pomnik Janusza Kor-
czaka i kilka tysięcy tabliczek z polskimi nazwi-
skami „Sprawiedliwych wśród Narodów Świata” 
znowu przypominały naszą wspólną historię.  

Wrażenia, z którymi wróciliśmy, nie są jedno-
znaczne. Fakt, że na Mszach świętych odprawia-
nych codziennie przez trzech towarzyszących 
nam księży brakowało miejsca na kolejne inten-
cje, świadczy jak istotna dla wszystkich piel-
grzymów była modlitwa w tych najważniejszych 
dla naszej wiary miejscach. Modlitwa dziękczyn-

na i z prośbą o zdrowie, modli-
twa za dzieci i wnuki, za córkę 
mającą właśnie 20. urodziny, za 
rodziców dobiegających swoich 
80 lat życia…  

Była też mniej miłe doznania. 
Kiedy wchodziliśmy pod Ścianę 
Płaczu, poddawaliśmy się kon-
troli osobistej podobnej do tej na 
lotniskach. Idąc drogą Męki 
Pańskiej, z boku widzieliśmy 

uzbrojonych młodziutkich żołnierzy w kulood-
pornych kamizelkach. Udając się do hotelu, mija-
liśmy mur oddzielający część palestyńską Jerozo-
limy od części żydowskiej. W drodze na Pustynię 
Judzką i nad Morze Martwe mijaliśmy uzbrojone 
patrole. Wtedy aż nazbyt dobrze widzieliśmy 
jakim siedliskiem konfliktów jest ziemia wybrana 
przez Boga na miejsce urodzenia Jego Syna. Kie-
dy trudno nam było zrozumieć, dlaczego tyle 
obok siebie prawdziwej wiary i fundamentalizmu, 
świętości i przesądów, kilkakrotnie pojawiały się 
głosy: „Szkoda, że nie ma z nami księdza Zbi-
gniewa Pawlaka…” Pewnie by i tam znalazł głę-
bokie i mądre słowa komentarza, tak jak to czynił 
przez tyle lat na Mszach świętych w naszym ki-
cińskim kościele… 

Maria Kwiatkowska-Ratajczak 

1polonika, polonica [wym. polonika] dokumenty, druki pisane w 
języku polskim lub dotyczące Polski, 2chasydzi – pobożni Żydzi, 
związani z żydowskim ruchem religijnym lub pobożnościowym o 
charakterze mistycznym, powstałym w łonie judaizmu; spośród 3 
odmian słynni są chasydzi polscy; 3sztetl, sztetł (jid. miasteczko, 
zdrobnienie od sztot – miasto) – w literaturze popularnonaukowej, 
genealogicznej, etnograficznej jest to małe skupisko miejskie 
zachowujące tradycyjną obyczajowość żydowską. 

fot. M.K.
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Rys historyczny Szkoły Podstawowej 
w Kicinie na jubileusz 90-lecia 

 

Każdy jubileusz jest powrotem do przeszłości, 
a więc do tradycji, bez której nie wiemy kim je-
steśmy, skąd pochodzimy i dokąd zmierzamy. 90-
lecie naszej szkoły to dobry czas na wspomnie-
nia, na refleksję, to odpowiednia chwila na spo-
tkania absolwentów, nauczycieli, pracowników 
obsługi, dla tych wszystkich, którzy wkroczyli w 
progi tej szkoły – jedni, by zdobyć wiedzę, inni, 
by tu pracować. Świętowanie rozpoczęliśmy w 
zeszłym roku, bo to od 1921 r. liczymy istnienie 
kicińskiej placówki.  

Trochę historii. Luterańska szkoła elemen-
tarna. 

Kicin to bardzo stara wieś na skraju Puszczy 
Zielonki, po raz pierwszy wzmiankowana w 1316 
r. W średniowiecznych źródłach nazwa brzmi: 
Kycin, Kicino. Prawdopodobnie wywodzi się od 
słowa kycino – snopek lnu. Wieś była własnością 
katedry poznańskiej. W „Słowniku geograficz-
nym Królestwa Polskiego i innych krajów sło-
wiańskich” wydanym w 1883 r. jest krótki zapis, 
iż jest w Kicinie „szkoła elementarna i luterań-
ska”. Ponieważ wieś była zniemczona (było tu 
więcej gospodarstw niemiec-
kich niż polskich), szkoła lute-
rańska przyjmowała w swe 
progi dzieci niemieckie. Mo-
gły chodzić do niej również 
dzieci z rodzin polskich, ale 
uczyły się w języku niemiec-
kim i według programu władz 
niemieckich. Nauczanie języ-
ka polskiego odbywało się 
potajemnie.  

Nauczanie po odzyskaniu 
niepodległości. 

W 1908 r. zbudowano no-
wą szkołę luterańską – przy 
ulicy Poznańskiej (dzisiejsza 
lokalizacja). Mieściła się w niej 
kaplica i dwie sale lekcyjne. Po 
odzyskaniu niepodległości Po-
lacy przejęli poniemiecki bu-
dynek szkoły i zaczęli organi-
zować naukę dla dzieci pol-
skich. Po prawie 150 latach 
procesów germanizacyjnych 
organizowano polską oświatę, 

nad czym czuwało Ministerstwo Wyznań Religij-
nych i Oświecenia Publicznego oraz Kuratorium 
Okręgu Szkolnego Poznańskiego. Jednak najwię-
cej zawdzięczamy miejscowej ludności i nauczy-
cielom, którzy z wielkim zapałem odbudowywali 
i budowali szkoły w nowej rzeczywistości – w 
niepodległej Ojczyźnie. 

Szkoła Powszechna. 
W 1921 r. zaistniała Szkoła Powszechna w 

Kicinie, która wkrótce przyjęła nazwę Dwukla-
sowej Publicznej Szkoły Powszechnej1. Pierw-
szymi nauczycielami byli państwo Stopowie: Jan 
Stopa objął kierownictwo szkoły, a jego żona 
Stanisława była nauczycielką. Historię tamtych 
lat odwzorowują wspomnienia p. Zofii Lewan-
dowskiej, śp. Jana Pospiesznego, śp. Heleny 
Wawrzynkiewicz i śp. Alojzego Wawrzyniaka. 
Pan Jan Pospieszny uczęszczał do szkoły w la-
tach 1924-1931, pani Zofia Lewandowska w la-
tach 1928-1935, pan Alojzy Wawrzyniak w la-
tach 1930-1937. Pani Helena Wawrzynkiewicz 
rozpoczęła naukę w roku szkolnym 1929/1930, 
ukończyła w Kicinie 4 klasy, natomiast klasy 5-7 
w Czerwonaku. Państwo Stopowie mieszkali na 
dole budynku przy ul. Poznańskiej. Oprócz nich 
przed wojną nauczycielami byli p. Malinowski i 
p. Andrzejewski.  

Górny rząd od lewej: Wittyg Maria, Antoniewicz, Lesiczka Zofia, Pospieszna Maria, 
Wolniewicz, Wittyg Józefa, Witkowski Edmund, Piechocki Henryk,?, Krawiec Stanisław, 
Sziwe Stanisław. II rząd od góry od lewej: Abramczyk Stefania, Wiśniewska Janina, Ra-
doń Maria, Nowak Władysława, Reiholz Anna,?, Ochowiak Wincenty,?, Polcyn Czesław, 
Łabędzki Bronisław. III rząd od góry od lewej: Scheffer Frida, Gorgoń Helena, Koszycza-
rek Helena, Ławniczak Zofia, Wiśniewska Stefania, Kiszka Leokadia, Dolata Irena, Dudziń-
ski Władysław,?, Nowak Czesław,?, Plonder Jan,?. Dolny rząd od lewej: Nowak Janina, 
Wawrzyniak Zofia, Wolniewicz Joanna, Gorgoń Joanna, Pospieszna Józefa, państwo Sto-
powie z córką, Nowak Bronisław, Zoran Kazimierz, Beszterda Alojzy, Adamczyk.                          
fot. 1932 lub 1933r. 
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Czas wojny. 
II wojna światowa czarnymi zgłoskami zapisa-

ła się w życiu Polaków, a więc i mieszkańców 
Kicina. W czasie okupacji szkoła przy ul. Po-
znańskiej była czynna, uczęszczały do niej dzieci 
z rodzin polskich: z Kicina, Czerwonaka, Jani-

kowa, Klin i Koziegłów. Nauczycielką była 
Niemka Eliza Kondradt. Oczywiście obowiązują-
cym językiem nauczania był niemiecki. Dzieci z 
rodzin niemieckich uczęszczały do szkoły w 
Czerwonaku (tam, gdzie dzisiaj znajduje się gim-
nazjum). Gdy zbliżał się front, Niemcy w budyn-
ku szkoły przy ul. Poznańskiej urządzili skład 
apteczny i szpital polowy. Lekcje odbywały się w 
drugim budynku, przy ul. Kościelnej, w którym 
do 1940 r. mieszkali państwo Knypińscy i pro-
wadzili w nim sklep rzeźnicki.  

Odbudowa szkoły w PRL. 
W styczniu 1945 r. front zbliżył się do Pozna-

nia. Ostrzeliwano Cytadelę poznańską. Wydarze-
nia swoim zasięgiem objęły też wsie podpoznań-
skie. Niestety, w 1945 r. budynek szkoły przy ul. 
Poznańskiej spłonął. Według opowieści miesz-
kańców podpalili go Rosjanie. Miejscowa lud-
ność próbowała gasić pożar, ale jej to udaremnio-
no. W latach 1945-1952 mieszkańcy Kicina od-
budowywali szkołę. M.in. wozili furmankami 
belki i deski z tartaku w Czerwonaku. Obecna 
szkoła przy Poznańskiej powstała na gruzach 
spalonej. Adres jej do niedawna był „Poznańska 
12”, a teraz „Gwarna 1”.  

W czasie gdy odbudowywano po wojnie szko-
łę przy Poznańskiej, nauczanie odbywało się w 
różnych pomieszczeniach zastępczych: m.in.  u 
państwa Jaskotów przy ul. Kościelnej, u państwa 
Daroszewskich przy ul. Poznańskiej, w starej 
szkole ( przy ul. Kościelnej), gdzie dziś mieszka 
p. Klemens i prawdopodobnie w nieistniejącej 
salce parafialnej przy kościele. Do szkoły powró-

cili państwo Stopowie. Na nowo organizowali 
oświatę, w czym jak wspomniano wyżej, ofiarnie 
pomagali mieszkańcy Kicina, Klin i Janikowa. 12 
maja 1946 r. w szkole kicińskiej gościł nestor 
scen polskich – Ludwik Solski. Natomiast 10 
października 1946 r. szkołę odwiedził profesor 
Morgan z Anglii, interesujący się oświatą doro-
słych.  

Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły był 
dzień 9 października 1952 r. Nastąpiło wtedy 
otwarcie nowej szkoły, wówczas przy ul. Poznań-
skiej (jak wyżej wspomniano, obecnie pod zmie-
nionym adresem przy ul. Gwarnej), odbudowanej 
na fundamentach budynku szkoły luterańskiej. W 
tymże czasie kierownikiem szkoły był Wiktor 
Szczepański (od 1950 r. do 1972 r.). Należy 
wspomnieć, iż w 1964 r. powstała Zasadnicza 
Szkoła Przysposobienia Rolniczego. Jej działal-
ność trwała do 1968 r. W roku szkolnym 
1966/1967 rozpoczął się ośmioletni cykl naucza-
nia. W latach 1972-1974 dyrektorem szkoły była 
Czesława Drzewicka. W szkole rozpoczęły się 
wielkie remonty. Piece kaflowe zastąpiło central-
ne ogrzewanie. Od 1974 r. szkole dyrektorował 
Bogusz Zieliński. Na skutek reformy w oświacie 
szkoła weszła w skład Zbiorczej Szkoły Gminnej 
w Czerwonaku. Dyrektorem szkół był Henryk 
Odrobina.  

W wolnej Polsce. 
W latach 1986-1991 dyrektorem był Walde-

mar Śliżewski. W tychże latach rozpoczęła się 
rozbudowa szkoły. Powstały fundamenty pod 

nowy budynek. Po roku 1989 Polska wkroczyła 
w nowy okres – czas transformacji ustrojowej, co 
miało również wielkie znaczenie dla oświaty, np. 
do szkół powróciły lekcje religii. Od 1991 r. do 
chwili obecnej dyrektorem szkoły jest Dariusz 
Freudenreich. Placówka została rozbudowana. 

Przed budynkiem szkoły                                fot. 1958 lub 1959 r.

Klasa VIII  1982 r. 
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Powstał nowy gmach, zbudowano salę gimna-
styczną, boiska, plac zabaw, mini-miasteczko 
ruchu drogowego. Wokół budynku roztacza się 
piękny ogród z małymi skansenem maszyn rolni-
czych. W 2010 r. roślinność ogrodu wzbogaciła 
się o „Dąb Katyński” posadzony przez dzieci 
szkolne i mieszkańców wsi, przyjaciół szkoły. 
Mamy piękne boiska i bezpieczny plac zabaw. 

Patron. 
Od 15 maja 1997 r. patronem szkoły jest hra-

bia August Cieszkowski – dziewiętnastowieczny 
filozof i ekonomista, pisarz i naukowiec, wielki 
patriota i społecznik, organizator życia naukowe-
go, twórca zrębów nowoczesnego systemu edu-
kacji. Od tamtej pory corocznie obchodzony jest 
Dzień Patrona szkoły. 

Szkoła to nie tylko budynek i instytucja, ale 
przede wszystkim ludzie. 

Przedstawiłam czytelnikom krótki zarys histo-
rii szkoły w Kicinie. Ale czymże byłaby szkoła 
bez dzieci, nauczycieli i pracowników obsługi, 
bez mieszkańców Kicina i okolicznych wsi, bez 
ich trudu i poświęcenia? Na zakończenie zacytuję 
Harriet Martineau2: „Który zawód pociąga za 
sobą więcej odpowiedzialności, wymaga więcej 
kwalifikacji, a zatem powinien być bardziej sza-
nowany, niż nauczycielstwo”. By o tym napisać, 
trzeba sięgnąć do korzeni naszej szkoły. Ale to 
już temat na następny artykuł. 

Zofia Skawińska 

1 Wiadomo na pewno, że w roku szkolnym 1934/1935 szkoła 
nosiła nazwę „Dwuklasowa Publiczna Szkoła Powszechna w 
Kicinie”. Źródło: Kronika Gromadzkiej Biblioteki Publicznej w 
Czerwonaku, s. 10. 2Harriet Martineau (1802-1876) – brytyjska 
abolicjonistka, dziennikarka, ekonomistka, feministka, filozofka, 
myślicielka polityczna i pisarka. Pionierka socjologii, autorka 
traktatu metodologicznego „How to Observe Morals and Man-
ners”. 
 
 
 

 

Oficjalne obchody 90-lecia Szkoły odbędą się  

18 maja 2012 r. 

Plan obchodów: 

g. 12.00 – Msza św. w naszym kościele 

g. 13.00 – Uroczystość na sali gimnastycznej 

g. 14.00 – 17.00 Festyn szkolny z ogniskiem 

 

Co nas boli – inwestycja fabryki  
chemikaliów Bros na granicy Kicina 

 

Od redakcji: zamieszczając poniższy tekst 
członka Stowarzyszenia Len i działacza kampanii 
mieszkańców Kicina przeciwko inwestycji firmy 
Bros, potwierdzamy chęć kontynuacji cyklu arty-
kułów pt. „Co nas boli”. Wyrażamy tym samym 
naszą determinację w relacjonowaniu spraw w 
taki sposób, jak to widzą i czują mieszkańcy Kici-
na i sąsiednich miejscowości. Fakt bliskiej obec-
ności EC Karolin, a niedługo i spalarni śmieci 
oraz oczyszczalni ścieków w Koziegłowach i wy-
sypiska śmieci w Owińskach czyni z naszej  gminy 
śmieciowy skansen. 

 

 
Wraz z pojawieniem się firmy Bros i jej pla-

nami inwestycyjnymi, przed społecznością Kici-
na i Janikowa pojawił się nie lada dylemat… Czy 
w dobie powszechnego bezrobocia (najnowsze 
dane GUS mówią o 13% stopie bezrobocia1) 
można stawiać warunki lub wręcz odmówić zgo-
dy inwestorowi, który obiecuje ponad 650 miejsc 
pracy?  

Ale jak bronić dziedzictwa, które otrzymali-
śmy od poprzednich pokoleń, a którego nie da się 
przeliczyć na złotówki, dolary czy euro? Jak 
oszacować piękno krajobrazu, gdy ptaki czynią 
więcej hałasu niż odgłosy budzącego się Pozna-

Plany inwestora, firmy Bros: teren inwestycji 13,5 ha; 
powierzchnia hali ok.48 000 m2; wymiary hali 200x250 
m; wys.11 m. Liczba pracowników: ok. 680 osób (wg 
innych opracowań 230 osób). Zbiorniki na alkohole i 
gaz: 21 szt., razem 350 m3. Transport: 300 sam. osobo-
wych + 15 tirów na dobę; parking: 150 miejsc. 

„Trójkąt kiciński” 

Z życia parafii 



 
 

16                                                                                                                                                 Maj 2012 

nia? A powietrze... ile jest warte powietrze bez 
oparów chemicznych? A może ktoś wyceni spo-
kój i poczucie bezpieczeństwa – bo jak czegoś nie 
widać, to przecież nie może zaszkodzić. 

Bogate społeczeństwa zrozumiały to już daw-
no i chętnie pozbywają się uciążliwych gałęzi 
przemysłu i powstających wraz z nimi niebez-
piecznych odpadów. Pozostawiają u siebie wy-
kształconych ludzi, którzy pracują nad coraz lep-
szymi rozwiązaniami, inwestują w uczelnie wyż-
sze oraz „czyste” technologie. Po co budować 
składy i złomowiska starych aut, skoro kraje 
biedniejsze kupią złom „z podziękowaniem”, a 
własny obywatel nabędzie auto nowsze, bez-
pieczniejsze i bardziej przyjazne środowisku, a w 
końcowym rozrachunku podniesie popyt we-
wnętrzny. Zużyły się maszyny i technologie? To 
nie problem – stare fabryki przenoszone są do 
biednych krajów, by modele europejskie mogły 
być dalej produkowane przez kolejnych 20-30 lat 
w krajach Afryki czy Ameryki Południowej. To 
jest interes!!! 

Stajemy więc przed problemem – jak prowa-
dzić negocjacje, by inwestor zrozumiał, że mimo 
dobrych chęci i zgodnego z prawem zakupu 
działki pod AG2, nie może być zaakceptowany w 
otoczeniu, które bezpośrednio graniczy z Parkiem 
Krajobrazowym. Infrastruktura drogowa w na-
szym rejonie nie poprawi się bynajmniej, gdy na 
odcinku 300 m zostanie poszerzona droga. Kolej-
na sprawa: na liście produktów oferowanych 
przez inwestora nie ma środków biodegradowal-
nych, a wręcz przeciwnie – są substancje silnie 
toksyczne i mutagenne (np. chwastobójcze prepa-
raty kategorii 3, szkodliwe i uczulające, niebez-
pieczne nie tylko dla ludzi ale i  środowiska). Co 
ważne, Wojewódzka Komenda Straży Pożarnej 
zalicza firmę Bros (wraz z pięcioma zakładami 
działającymi w Poznaniu) do grupy zwiększone-

go ryzyka powstania poważnej awarii przemy-
słowej3. 

A teraz nieco trudniejsze pytania – dlaczego 
inwestor zataił przed mieszkańcami, że chce uru-
chomić produkcję? Jeżeli dostawy do magazynu 
mają być dowożone tirami w liczbie 15 aut na 
dobę, to do ich obsługi wystarczą 4 osoby na 
dwóch zmianach i jeszcze kierownik magazynu, i 
księgowa, i ochrona, itd., co zamknie się liczbą 
20, może 50 osób, a nie 680!!! Aby auta nie jeź-
dziły „na pusto”, muszą coś z magazynu wywo-
zić. Jedna ciężarówka to powierzchnia ok. 32 m 
kw., 15 aut to prawie 500 m kw. ; dodajmy drugie 
tyle na tzw. strefę przyjęć i wydań. A co się bę-
dzie działo na pozostałych … tysiącach metrów 
kw.? Jasne – będą jeszcze biura. Czy firma już na 
etapie planowania chce zbankrutować? 

I jeszcze pytanie dotyczące przyszłości, skie-
rowane do urzędników – a kto tę budowlę „roz-
bierze” gdy firma przestanie funkcjonować lub 
postanowi przenieść się na „wschód”? Czy bę-
dziemy zmuszeni oglądać opuszczoną halę jak na 
Górnym Śląsku, w Łodzi, czy w okolicach Wał-
brzycha? A może wejdzie prawo zmuszające in-
westora, do zabrania ze sobą hal? To akurat, dro-
dzy czytelnicy, nie są żarty! Firmy angielskie czy 
holenderskie, wyprowadzając się do krajów Eu-
ropy Wschodniej, zabierają ze sobą budowle. 
Mam na myśli hale przemysłowe, bo po co ku-
pować konstrukcje, skoro dotychczasowa może 
służyć dalej, a pozostawiony grunt ma przecież 
swoją ogromną wartość, nieporównywalnie więk-
szą niż gdyby pozostawić hale. 

W jakiej perspektywie czasowej planują 
urzędnicy wydający pozwolenie na taką inwesty-
cję? Okres kadencji i byleby do następnych wy-
borów! Czy historia „cudownych” pestycydów 
lub azbestu niczego nas nie nauczyła? Czy miasto 
Poznań musi mieć naśladowców jak podrzucać 
kukułcze jajo sąsiednim gminom (mowa o spa-
larni śmieci i oczyszczalni ścieków – przyp. 
red.)? 

Niech „AG” oznacza działalność zgodną z za-
sadami zrównoważonego rozwoju lub przynajm-
niej czystą technologicznie. W dodatku budowle 
powinny być dopasowane architektonicznie do 
otaczającego terenu, a nie odwrotnie. 

Zdaję sobie sprawę w jak wielkie zdumienie 
zostali wprowadzeni urzędnicy swarzędzcy 
sprzeciwami mieszkańców Kicina. Przecież chcą 
jak najlepiej, a tu „zaścianek” mówi NIE! Prze-
cież Ustawa o ochronie przyrody nie zabrania 

Zebranie sołeckie mieszkańców Kicina                            fot.G.Z. 
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budowy obiektu przemysłowego tak blisko zabu-
dowań.4 Toż to „kawał” drogi  (naprawdę to tylko 
kilkaset metrów) i co więcej – to już inna gmina! 
A do tego były konsultacje społeczne! Konia z 
rzędem temu, kto czytał protokoły z tych konsul-
tacji. 

Biorąc powyższe pytania pod uwagę, żądamy 
uczciwej debaty i pomocy w znalezieniu „złotego 
środka”. Jako człowiek optymistycznie nastawio-
ny do życia wierzę, że skoro hala wciąż istnieje 
tylko wirtualnie, to może zaistnieć realnie w bar-
dziej dogodnym otoczeniu. 

Robert Miciniak ze Stowarzyszenia Len 
 
1 Stopa bezrobocia podana jako procentowy udział liczby bezrobotnych w 
liczbie cywilnej ludności aktywnej zawodowo; 2 AG – „aktywizacja 
gospodarcza”, skrót dla oznaczenia na mapach terenowych obszarów 
przeznaczonych pod firmy przemysłowe; 3 Rodzaj substancji niebezpiecz-
nych: propan-butan (substancje skrajnie łatwopalne), sposób składowania: 
zbiorniki magazynowe, instalacja; opakowania jednostkowe na paletach 
zbiorczych – wyroby gotowe, źródło: raport Komendanta Miejskiego 
Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, bryg. dr inż. Witolda Rewersa 
„Informacja o stanie bezpieczeństwa i ratownictwa miasta Poznania i 
powiatu poznańskiego za rok 2010”. 4 Ustawa o ochronie przyrody z dnia 
16 kwietnia 2004 r., art.2, art.4, art.5, art.16., art. 17. 
 

Wyjaśnienie żartu 
 Pragniemy poinformować wszystkich czytel-

ników, których zaniepokoiła wizja wprowadze-
nia rezerwa- cji miejsc w 
naszym ko- ściele, iż ab-
solutnie żad- ne działania 
w tej kwestii nie zostały 
podjęte i nie będą podej-
mowane. Kwietniowy 
komunikat miał wyłącz-
nie charakter primaaprilisowego żartu.  

 
Zapraszamy jednocześnie chętnych, aby nie 

ustawali w owocnej lekturze naszego parafialne-
go czasopisma i w miarę możliwości dzielili się 
z redakcją uwagami na jego temat. 

 
redakcja Naszego Patrona 

 

 
 

Zdrowa rodzina jest ochroną dla młodego człowieka 
 

Wiele jest dzieci i młodzieży uzależnionych od alkoholu, narkotyków, gier, Internetu, pornografii. 
Przyczyną tych zniewoleń są problemy emocjonalne, które z kolei powstają jako odpowiedź na styl 
życia forsowany przez media, kryzys rodziny i w ogóle kryzys życia społecznego. Powodem szukania 
środków narkotycznych, w tym alkoholu i różnych uzależniających form spędzania czasu, jest przede 
wszystkim dążenie do poprawienia nastroju, wprowadzenie się w stan zapomnienia, odprężenia, nuda i 
ucieczka od rzeczywistości.  W niewielkim stopniu przyczyną uzależnień dzieci i młodzieży jest zła 
wola, niewiedza, obciążenia genetyczne. Czyli, można powiedzieć, dzieci uciekają w różne formy uza-
leżnienia dlatego, że szukają w nich obrony przed rzeczywistością. 

Na uzależnienia podatne są głównie osoby w 
młodym wieku, którym brakuje wyrobionej hie-
rarchii wartości, które w domu rodzinnym nie zo-
stały wdrożone do trudu tworzenia pozytywnych 
więzi, do stawiania sobie wymagań i odpowie-
dzialności za swoje życie i życie innych osób. Ma-
łe dzieci są pod opieką rodziców i to rodzice są dla 
nich największymi autorytetami. Ale nastolatka 
już coś innego fascynuje, z kim innym chce roz-
mawiać i kogo innego szuka. To normalne i 
świadczy o rozwoju społecznym. Jednak kryzys 
rodziny, czasem niedojrzałość rodziców, różne 
dramaty rodzinne (szczególnie rozwody), a także 
kryzys życia społecznego, spowodowany nieod-

powiedzialnym działaniem ludzi decydujących o polityce społecznej i gospodarczej, przyczyniają się 
do bolesnych przeżyć i stanów napięcia emocjonalnego wśród dzieci i młodzieży. 

Wielkim zagrożeniem jest promowanie źle rozumianej tolerancji, kosztem prawdy oraz lansowane 
systemy wychowawcze, zawierające w swych założeniach spontaniczny rozwój i osiągnięcie łatwego 
szczęścia, ukazujące rozrywkową wizję życia: bez miłości, bez odpowiedzialności, bez jakichkolwiek 
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zasad moralnych. Największym źródłem zagrożeń są współczesne środki masowego przekazu, które 
promują hedonistyczną wizję człowieka. Wiemy dobrze, że często podstawą ich działania jest po pro-
stu… sprzedaż określonego produktu lub moda. Saint-Exupery pisze: Dobrze bowiem, kiedy przedmio-
ty wytwarza się, aby służyły ludziom, ale potworne - kiedy ludzi tworzy się, aby byli jak kosze na śmie-
cie, gotowe na przyjęcie przedmiotów. Właśnie w tych czasach media poprzez reklamy tak ukształto-
wały mentalność ludzką, że stali się oni jak kosze na śmiecie. 

Ważnym elementem każdego systemu wychowawczego, który ma za cel formowanie człowieka, 
musi być rozpoznanie, demaskowanie zagrożeń, jakie pojawiają się w jego środowisku życia. Nie 
można tutaj pominąć rodziny dziecka, gdyż ona jest podstawową komórką społeczną. Tylko zdrowa 
rodzina może zapewnić właściwą formację, może być szkołą miłości i wolności. Tylko zdrowa rodzina 
może zapewnić najlepszą, a więc skuteczną profilaktykę wobec różnych zagrożeń i uchronić dzieci 
przed zniewoleniami. Jeśli dziecko nie nauczy się właśnie w rodzinie szacunku do drugiej osoby, jeśli 
samo nie poczuje, że posiada godność, jeśli nie wyniesie z domu wartości chrześcijańskich, będzie 
starało się samo zapełnić sobie pustkę. I nie oszukujmy się – kolorowe ciuchy, łatwe pieniądze, akcep-
tacja rówieśników wygrają z pokorą, skromnością, pracowitością i uczciwością. 

Saint-Exupery pisał: Spotkałem małą zapłakaną dziewczynkę. Podniosłem jej twarzyczkę ku sobie, 
żeby jej zajrzeć w oczy. I jej smutek oślepił mnie. Jeżeli nie poznam tego smutku, odrzucę jakąś cząstkę 
świata i moje dzieło nie będzie dokończone. To nie znaczy, że odwracam się od moich szczytnych celów 
- ale chcę pocieszenia dla tego dziecka! Bo tylko wtedy świat będzie uzdrowiony. Bo i ono także jest 
znakiem świata. 

Popatrzmy w oczy naszych dzieci, w oczy ich nastoletnich kolegów i sympatii. Ile tam tak napraw-
dę smutku i zagubienia. Czy znajdują w swoich domach duchowe oparcie? 

oprac. pirogov 

*Źródła:o. Oskar Puszkiewicz OFM, wykład wygłoszony podczas „Forum nauczycieli i wychowawców” w Siedlcach 26 września 2009r 
; Antoine de Saint-Exupery, „Twierdza”, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1990 

Fotoreportaż z Misterium Męki Pańskiej 

 1.04.2012 r. 

Z życia parafii 
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W poniższych ramkach znajdują się „wiosenne” zagadki. Odgadnięte wyrazy należy 
wpisać  w zaznaczone pola.   

W marcu się zaczyna, gdy się kończy zima. Przyj-
dzie z wiatru ciepłym wiewem, z pięknem kwia-
tów, z ptaków śpiewem. 
[_ _ _ _ _ _] 

Powrócił do nas z dalekiej strony, 
ma długie nogi i dziób czerwony. 
Dzieci się śmiały, gdy go witały, 
żabki płakały przez dzionek cały. 
[_ _ _ _ _ _] 
 

Mówią,– że w nim jak w garncu, nieustanna zmia-
na. Słońce grzeje w południe, mrozek szczypie z 
rana, a do tego jeszcze przelatują deszcze! 
[_ _ _ _ _ _] 

Przez śnieg się odważnie przebijam. Mróz nawet 
mnie nie powstrzyma. Mam listki zielone, tak jak 
wiosna, a dzwonek bielutki jak zima. 
[_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _] 
 

Po marcu przyjeżdża w kwiecistej karecie. Przed 
majem odjeżdża. Kto taki? Czy wiecie? 
[_ _ _ _ _ _ _ _] 

Tam, w lesie cienistym, zakwita niebiesko. Na 
łące na pewno czułaby się kiepsko. a gdy zakwita 
w marcu, to wtedy już wiecie, że nieodwołalnie 
jest wiosna na świecie. 
[_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _] 
 

Chociaż to miesiąc długi, to najkrócej się nazywa. 
i co roku tym się chlubi, że zielenią świat okrywa. 
[_ _ _ ] 

Są żółte jak kaczuszki. Myślicie, że mają nóżki. 
Nie wcześnie, chłodną wiosną na mokrej łące 
rosną. 
[_ _ _ _ _ _ _ _] 
 

Gdy niebo wdzieje szary kubraczek, a potem 
rzewnie się rozpłacze ,gdzie spadnie łez tych licz-
ba duża, tam z wody się zrobi wielka … 
[_ _ _ _ _ _] 

Kolorowe i pachnące, czy w ogrodzie, czy na 
łące, zawsze chętnie je zbieramy na bukiecik dla 
swej mamy. 
[_ _ _ _ _ _] 
 

Zobaczysz je wiosną, gdy na wierzbach rosną. 
Srebrne futra mają. Jak się nazywają? 
[_ _ _ _ _ ]  
 

Co ona przekopie, to one wygładzą. W domo-
wym ogródku bardzo się przydadzą. 
[_ _ _ _ _ _] 
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Rozwiązanie zadania, wyłącznie na kuponach, 
przynosimy do 20 maja 2012 r. i wrzucamy je 
do skrzynki redakcyjnej znajdującej się  
w kruchcie kościoła. Losowanie nagrody od-
będzie się 20 maja 2012 r. po Mszy św.  
o godz. 12.00. 
Warunkiem otrzymania nagrody jest osobista 
obecność podczas losowania. 

Podaj, ile razy występuje w odpowiedziach 
litera A:      ___ 
 
 Imię i nazwisko……….................………...... 
 Wiek.……………..............................……...... 
 Adres..………………………………….......... 
 Telefon kontaktowy …………………........... 

Rozwiązanie kwietniowego zadania brzmi: PAN JEZUS POWSTAŁ Z MARTWYCH.   
Nagrodę wylosował Dominik Tabaczka. GRATULUJEMY !!! 

Zagadki Naszego Patrona 



Obiektywnie  

20                                                                                                                                                   Maj 2012 

 

 

  

 

1,2. Poświęcenie krzyża papieskiego u stóp Dziewiczej Góry (fot. B.T., H.K.)  
3. Droga krzyżowa ulicami Kicina w Wielki Piątek (fot. G.Z., H.K.) 
4,5. Święcenie potraw  (fot. G.Z. H.K.) 
6,7. Obrzędy Wigilii Paschalnej (fot..G.Z.) 
8. Losowanie nagrody NP (fot. B.T.) 
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