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Stoją zdrowaśki w szeregu... 

  Wytężam umysł i wolę. 

  Za tych co zmarli i umrą, 

  Za tych co byli,  są i odejdą – 

   Przeżywanie uroczystości Wszystkich Świętych jest dobrym probierzem jakości naszej 
wiary w Boga, a przejawiającej się w doczesnym dochowywaniu Jego przykazań  
i zawierzeniu danej przez Niego – nam ochrzczonym – obietnicy życia wiecznego. 

Grafika: Mogiły na cmentarzu parafialnym w Kicinie. 

    A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, 
przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, 
abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem (J 14,3). 
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Uroczyście rozpoczęliśmy Rok Wiary, tak w całym Kościele powszechnym, w poznańskiej 

katedrze, jak i w naszej parafii. Podczas pięciu niedzielnych Mszy świętych sprawowanych w 
kicińskiej świątyni funkcje liturgiczne spełniało ponad 100 osób. Do inauguracji Roku Wiary i jego 
przeżywania przygotowywaliśmy się już od niedzieli 30 września, poprzez kolejną niedzielę oraz 
oczywiście sam dzień 14 października. W te trzy następujące po sobie niedziele homilie były 
poświęcone temu szczególnemu okresowi.  

W procesji wejścia wnieśliśmy ewangeliarz, dokumenty Soboru Watykańskiego II i Katechizm 
Kościoła katolickiego (KKK). Teraz jest czas intensywnego zgłębiania znajomości tych ksiąg. Ojciec 
Święty Benedykt XVI podczas audiencji generalnej w środę po inauguracji Roku Wiary powiedział: 
(…) potrzeba, by nasze Credo było dzisiaj lepiej poznane, rozumiane, by było przedmiotem modlitwy. 
Szczególną pomocą jest dla nas Katechizm Kościoła katolickiego i Ewangelia.  
W czasach, które budzą w ludzkich sercach ducha indywidualizmu i relatywizmu, wyrasta potrzeba 
nowej ewangelizacji, rodzi się konieczność powrotu do Boga, do Jego Słowa (...)  
Obowiązkiem Kościoła jest przekazywanie wiary i głoszenie Ewangelii (...) Nowe pokolenia nie są 
wychowywane do poszukiwania prawdy i głębokiego sensu życia. Indywidualizm i relatywizm zdają się 
dominować w wielu współczesnych. Również wierzący nie są całkowicie wolni od tych zagrożeń. 
Chrześcijanin często nie zna nawet najbardziej istotnych elementów wiary katolickiej, własnego Credo. 
W ten sposób zostawia się otwarte pole dla swoistego synkretyzmu i relatywizmu religijnego, nie mając 
jasności co do prawd, w które trzeba wierzyć, i co do zbawczej wyłączności chrześcijaństwa. Całkiem 
realnym zagrożeniem jest więc tworzenie sobie religii własnym sumptem. 

Dlatego w Roku Wiary, kwadrans przed niedzielnymi Eucharystiami, będziemy w naszym kościele 
czytać fragmenty Katechizmu Kościoła katolickiego i je wyjaśniać. O tej inicjatywie informowałem 
przez wspomniane trzy niedziele i teraz także przypominam. Poznawanie Katechizmu pozwoli nam 
zgłębić rozumienie wiary, czyli tego czego ona dotyczy i jaka jest jej treść. Proszę zatem moich 
Parafian, by w tym Roku Wiary przybywali na niedzielne Msze św. 15 minut przed ich rozpoczęciem. 
Będziemy poznawać nauczanie Kościoła zawarte w Katechizmie, a więc będzie to uporządkowany 
wykład wiary. Okażmy się gorliwi w tym wcześniejszym przybywaniu do świątyni. 

Niewątpliwie pycha i egoizm mogą stwarzać nam w tym pewne trudności, ale ufam, że entuzjazm i 
zapał religijny w nas zwycięży. To poznawanie KKK otwiera drogę do rozumienia prawdy objawionej 
przez Boga, a przekazywanej przez Kościół. W ten sposób stajemy się świadkami żywej wiary, zdolnej 
do dawania odważnego świadectwa przed osobami, które niejednokrotnie są przyzwyczajone do 
własnego stylu życia. Ci ludzie właściwie nie wyobrażają sobie przemiany swego życia, będąc według 
nich samych samowystarczalnymi. Zwracają się też często do Kościoła z zarzutem biurokratyzacji 
wiary i sakramentów. Przed tymi siostrami i braćmi mamy świadczyć, że poza Bogiem i jego 
Kościołem nie ma zbawienia. To świadectwo musi być mocne i jednoznaczne. Chrześcijaństwo idące 
na ugodę z mentalnością świata, selektywne, które cenzuruje Ewangelię z trudnych wymagań, nie 
przekonuje i nikogo nie pociąga. Zatem proponowana formacja katechetyczna pozwoli każdemu z nas 
na nowo zobaczyć głębię i piękno wiary. Bowiem jeśli tego nie osiągniemy, wówczas wiara stanie się 
zabobonna i zamieni się w bezmyślną obrzędowość. Czasy współczesne wymagają od nas wierzących 
zdecydowanego wyrzekania się „letniości” w wierze, które ośmiesza chrześcijaństwo, jest jego 
największym zagrożeniem. Dlatego w tym szczególnym czasie – w Roku Wiary sięgamy po 
Katechizm Kościoła katolickiego, by jeszcze raz i na nowo zobaczyć w kogo wierzę, co uznaję za 
prawdę i w jaki sposób o tym mówię. 

Ogłaszając Rok Wiary Benedykt XVI wyraził pragnienie, aby w tym czasie każdy wierzący na nowo 
odkrył treść wiary wyznawanej, celebrowanej, przeżywanej i przemodlonej, i zastanowił się nad 
samym aktem wiary (Porta fidei 9). Niech poznawanie Katechizmu Kościoła katolickiego, dokonujące 
się także przed niedzielnymi Mszami św. w naszej parafii, pozwoli każdemu z nas nawrócić się, aby 
uwierzyć i zawierzyć, aby się nawrócić. 

ks. Andrzej Magdziarz 

 
Słowo księdza proboszcza 

Słowo Naszego Proboszcza 
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Inauguracja Roku Wiary 
 

11 października 2012 
roku na Placu św. Piotra w 
Rzymie Benedykt XVI 
uroczyście zainaugurował 
w Kościele powszechnym 
Rok Wiary. Papież podkre-
ślił podczas homilii, że 
rozpoczynający się Rok 

Wiary jest konsekwentnie związany z całą drogą 
Kościoła w minionych 50 latach – „od Soboru, 
poprzez Magisterium Sługi Bożego Pawła VI, 
który ogłosił Rok Wiary w 1967 roku, aż do 
Wielkiego Jubileuszu roku 2000, poprzez który 
błogosławiony Jan Paweł II zaproponował całej 
ludzkości na nowo Jezusa Chrystusa jako jedyne-
go Zbawiciela, wczoraj, dziś i na wieki”. Rok 
Wiary porównał do pielgrzymki „na pustyniach 
współczesnego świata”, w której trzeba nieść 
tylko to, co istotne, a więc Ewangelię i wiarę Ko-
ścioła, której „jaśniejącym wyrazem” są doku-
menty Soboru i opublikowany przed dwudziestu 
laty Katechizm Kościoła katolickiego. 

W archidiecezji poznańskiej inauguracja Roku 
Wiary odbyła się w piątek, 12 października, w 
rocznicę poświęcenia katedry poznańskiej. Uro-
czystej Mszy św. przewodniczył bp Zdzisław 
Fortuniak, a homilię wygłosił bp Grzegorz Balce-
rek. W specjalnym video-przesłaniu skierowa-
nym do zgromadzonych wiernych abp Stanisław 
Gądecki (nieobecny na uroczystościach ze 
względu na udział w Synodzie Biskupów na te-
mat Nowej Ewangelizacji w Rzymie), powie-
dział, że „wiara rodzi się ze słuchania słowa Bo-
żego, umacnia się w liturgii i rozszerza się po-

przez dzieła miłosierdzia w stosunku do innych 
ludzi”.  

Wezwanie Kościoła do obchodów Roku Wiary 
skierowane jest do wszystkich, zarówno wier-
nych, identyfikujących się mocno z Kościołem, 
jak i do osób, które się od niego oddaliły. Działa-
nia duszpasterskie w naszej archidiecezji obej-
mować będą cały rok i będą związane z poszcze-
gólnymi okresami roku liturgicznego. Celem ich 
jest ukazanie piękna wiary i zaproszenie do głęb-
szego jej przeżywania oraz podejmowania od-
ważnego świadectwa. Jak napisał przewodniczą-
cy Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji abp 
Rino Fisichella – „najważniejsze jest, aby przy-
wrócić wiarę wszystkim chrześcijanom, pokazać 
wyjście z pustyni tym, którzy od wiary odeszli, 
pomóc nie tylko odzyskać radość wiary, ale do-
dać odwagi, by przekazywać ją innym”.  

W naszej archidiecezji Rok Wiary odbywać 
się będzie pod znakiem katechezy wyjaśniającej 
prawdy wiary. Zaplanowano wprowadzanie stałej 
katechezy dorosłych (m.in. katechezy wokół sa-

kramentów inicjacji chrześcijańskiej obejmującej 
rodziców, świadków oraz dorosłych przyjmują-
cych te sakramenty), różnych form katechezy 
dzieci i młodzieży oraz stałej formacji kapłanów. 
Zaplanowane są pielgrzymki (m.in. do Ziemi 
Świętej, Rzymu, Fatimy i Rio de Janeiro na Świa-
towy Dzień Młodzieży), koncerty ewangelizacyj-
ne i popularyzowanie przez katolickie media ży-
ciorysów świadków wiary, świętych i błogosła-
wionych oraz kandydatów na ołtarze z naszego 
regionu.1 

W niedzielę 14 października miała miejsce in-
auguracja Roku Wiary w parafiach całego kraju. 
Na uroczystości otwarcia Roku Wiary zarówno w 
katedrach, jak i w kościołach parafialnych został 
opracowany specjalny obrzęd. Również i w na-
szej kicińskiej świątyni było bardzo uroczyście. 
Parafianie w procesji wejścia, wraz z ks. pro-
boszczem i służbą liturgiczną wnieśli do kościoła Inauguracja Roku Wiary w katedrze poznańskiej              fot. G.Z.  

Uroczystości w Kicinie                                                      fot. G.Z.  

Z życia Kościoła 
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ewangeliarz, dokumenty Soboru Watykańskiego 
II oraz Katechizm Kościoła katolickiego (dwie 
ostatnie księgi zostały przywiezione przez na-
szych parafialnych przedstawicieli z katedry). 
Ewangeliarz został złożony na ołtarzu, a pozosta-
łe księgi na ołtarzach bocznych, gdzie będą do-
stępne dla wiernych w ciągu całego Roku Wiary. 
Jako akt pokuty zastosowano aspersję2, nawiązu-
jącą do początków wiary i Chrztu świętego. Po 
homilii nastąpiło wyznanie wiary – Credo, tym 
razem uroczyście odśpiewane. W procesji z da-
rami, oprócz chleba, wina i wody przyniesiona 
została najstarsza księga chrztów parafii, jako 
znak wdzięczności za wiarę naszych przodków. 
Modlitwę wiernych odczytali parafianie: dorośli, 
młodzież i dzieci jako wyraz, że wszyscy na rów-
ni jesteśmy siostrami i braćmi w wierze. Wycho-
dząc z kościoła otrzymaliśmy obrazek z Chrystu-
sem Pantokratorem3 z sycylijskiej katedry w Ce-
falu (jest to oficjalna ikona Roku Wiary przygo-
towana przez wydawnictwo Pallottinum) z tek-
stem Credo, które powinno stać się codzienną 
modlitwą każdego z nas. 

Niech najważniejsza tajemnica Roku Wiary 
tkwi w podstawowym pytaniu, jakie wszyscy 
winniśmy sobie postawić, a które Jezus zadał 
kiedyś swoim apostołom: Za kogo Mnie uważa-
cie? To pytanie zmusza do zastanowienia, do 
podjęcia refleksji nad stanem wiary każdego 
człowieka i szczerego rachunku sumienia. 

Rok Wiary zakończy się w Uroczystość Jezusa 
Chrystusa Króla Wszechświata 24 listopada  
2013 r. 

HK 
1 Dokładniej o przedsięwzięciach duszpasterskich Kościoła kato-
lickiego w Polsce na Rok Wiary przeczytamy na stronie interne-
towej http://www.archpoznan.pl/content/view/2549/107/;  
2 aspersja (z łac. aspergere pokropić) – w łacińskiej tradycji litur-
gicznej eucharystyczny akt pokuty polegający na pokropieniu 
przez celebransa wodą święconą ludzi zgromadzonych na liturgii. 
Pisaliśmy o tym w artykule o Chrzcie świętym w Naszym  
Patronie nr 13/14 (grudzień 2010/styczeń 2011);  
3 Chrystus Pantokrator – (z gr. Παντοκρατωρ Wszechwładca, Pan 
wszystkiego) – w ikonografii przedstawienie Jezusa Chrystusa 
jako władcy i sędziego Wszechświata. Jest najczęściej spotyka-
nym wizerunkiem Zbawiciela: w pozycji stojącej lub siedzącej na 
tronie, z otwartym Pismem Świętym w lewej dłoni i uniesioną 
prawą dłonią w geście błogosławieństwa. 

 

Bazylika na Lateranie 

 
9 listopada obchodzimy, jak co roku, rocznicę 

poświęcenia bazyliki laterańskiej. 
Dzień ten ma rangę święta dla całego Kościo-

ła. Przywilej święta przysługuje według przepi-
sów kościelnych każdej parafii w dniu rocznicy 
jej poświęcenia. Bazylika laterańska jako katedra 
papieża jest parafią nas wszystkich, dlatego jako 
cały Kościół obchodzimy w tym dniu święto. 

Jej poświecenia dokonał papież Sylwester I w 
roku 324 – tak więc obecnie mija 1866 lat od tego 
wydarzenia. Nazwa bazyliki pochodzi od staro-
żytnych właścicieli tych ziem. Pałac był w posia-
daniu Plantiusa Laterana, a potem, zgładziwszy 
właściciela, budynek zagarnął na własność cesarz 
Neron. Natomiast cesarz Konstantyn Wielki po-
darował go papieżowi Sylwestrowi I, który uczy-
nił go rezydencją papieży. Odbyło się tam pięć 
soborów powszechnych. W roku 313 cesarz Kon-
stantyn Wielki swoim edyktem zezwolił na ofi-
cjalne wyznawanie wiary chrześcijańskiej, a obok 
pałacu wybudował okazałą świątynię pod we-
zwaniem Chrystusa Zbawiciela, św. Jana Chrzci-
ciela i św. Jana Ewangelisty. Była to pierwsza 
katedra Rzymu. Na początku wieku XIV, w cza-
sach niewoli awiniońskiej1 bazylika przestała być 
siedzibą papieży. W roku 1377 papież Grzegorz 
IX przeniósł stolicę piotrową do Watykanu. 

Ze względu na wielkie znaczenie dla chrześci-
jaństwa bazylika do dziś zachowuje swą wyjąt-
kową pozycję. W odróżnieniu od trzech pozosta-
łych rzymskich kościołów patriarchalnych przy-
sługuje jej tytuł arcybazyliki; każdy nowo wybra-
ny biskup Rzymu udaje się do niej w uroczystej 
procesji. Nad wejściem do świątyni znajduje się 
łaciński napis, który najlepiej oddaje wagę i rolę 
tego miejsca: Mater et Caput omnium Ecclesia-

Z życia Kościoła 
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rum Urbis et Orbis, to znaczy: „Matka i Głowa 
wszystkich kościołów Miasta i Świata”. 

Współcześni papieże pielęgnują doniosłe zna-
czenie bazyliki celebrując Mszę św. na rozpoczę-
cie Wielkiego Postu. Tutaj papież odprawia Mszę 
św. w Wielki Czwartek na pamiątkę ostatniej 
wieczerzy, a wcześniej, w Niedzielę Palmową 
stawiany jest łuk tryumfalny na przyjęcie Króla 
męczenników 

Bazylika św. Jana na Lateranie jest nieco tylko 
mniejsza rozmiarem od bazyliki św. Piotra i od 
bazyliki św. Pawła za Murami. Jej wnętrze składa 
się z pięciu naw wydzielonych kolumnami. Front 
bazyliki z 15 potężnymi figurami u szczytu (każ-
da o wysokości 7 m): Chrystusa, św. Jana Chrzci-
ciela, św. Jana Apostoła i doktorów Kościoła. W 
centralnej części frontu bazyliki jest balkon, z 
którego papieże udzielali ludowi błogosławień-
stwa apostolskiego. Do wnętrza prowadzi pięć 
potężnych wejść. W nawie głównej stoją także 
znacznej wielkości posągi 12 Apostołów i wiel-
kich proroków, zaś w nawach bocznych nagrobki 
papieży. Za konfesją, czyli za ołtarzem głównym, 
pod baldachimem, gdzie tylko papież odprawia 
Mszę świętą, znajduje się bogate prezbiterium, a 
przy jego końcu przy ścianie na stopniach stoi 
tron papieski z białego marmuru, wysadzany dro-
gimi kamieniami tworzącymi artystyczne mozai-
ki. Do bazyliki dobudowana jest kaplica gdzie 
katechumenom udzielano Chrztu. Kaplica ta, 
zwana z łaciny Baptisterium, nosi imię Konstan-
tyna. W jej wnętrzu są liczne obrazy przedstawia-
jące żywot tego cesarza. Obok bazyliki znajduje 
się osobny budynek, który nosi nazwę „Świętych 
Schodów”. Według podania miały to być ka-
mienne schody (scala sancta), po których Chry-
stus szedł na sąd do Piłata. Dlatego też po tych 
schodach pielgrzymi chodzą tylko na kolanach.  

Kościół w tekstach liturgicznych w tym dniu 
wyraża naszą w wdzięczność za wszystkie świą-
tynie, jakie zostały przez jego wiernych i dla jego 
wiernych wystawione. Każdy kościół to Dom 
Boży w pełnym tego słowa znaczeniu, a nie tyl-
ko, jak to widzimy w innych religiach, jedynie 
dom modlitwy. Kościół zwraca nam uwagę, że 
wszyscy jesteśmy żywym domem Bożym. Bazy-
lika laterańska była pierwszą na świecie katolicką 
świątynią, w sposób uroczysty dedykowaną Panu 
Bogu. Wcześniej świątynie chrześcijańskie były 
przekształconymi dla celów kultu Chrystusa 
świątyniami pogańskimi. W to święto stajemy 
wobec tajemnicy Kościoła, którego fundamentem 

jest Jezus Chrystus, a opoką – Piotr. Przypomi-
namy sobie o mocnej więzi Kościołów lokalnych 
ze Stolicą Apostolską. 

oprac. JK 
1 Niewola awiniońska papieży (1309 – 1377) – okres rezydowania 
papieży w Awinionie. Papieże w Awinionie korzystali ze wsparcia 
królów Francji, jednak byli też od nich uzależnieni i zagrożeni 
politycznie i militarnie ze strony silnej monarchii francuskiej. 
 
 

Święty Andrzej, 
pierwszy powołany apostoł 

 

Był nazywany 
przez Greków 
„pierwszym powoła-
nym”, był bowiem 
pierwszym, który 
został powołany i 
zaproszony przez 
Jezusa, aby poszedł 
za Nim. 

Pochodził z ży-
dowskiej rodziny 
rybackiej z Betsaidy, 
położonej nad Jezio-
rem Tyberiadzkim, 
sam był z zawodu 
rybakiem. Początko-
wo był uczniem św. 

Jana Chrzciciela. Pod jego wpływem poszedł za 
Jezusem Chrystusem, gdy ten przyjmował chrzest 
w Jordanie. Andrzej nie tylko przystąpił do Chry-
stusa, ale przyprowadził także swojego brata 
Szymona – tego, któremu Jezus później zmienił 
imię na Piotr i uczynił pierwszym papieżem. 
Dzieło ewangelizacji prowadził m.in. w Bizan-
cjum, Azji Mniejszej, Tracji i w Grecji. Za swe 
nauki został skaza-
ny na śmierć mę-
czeńską. Zmarł w 
70 r. w greckim 
mieście Patras, 
przywiązany do 
krzyża o równych 
belkach, ukośnie 
zbitych w kształcie 
litery X. Po dzień 
dzisiejszy krzyż 
tego typu nosi na-
zwę krzyża św. 
Andrzeja. 

Krzyż św. Andrzeja na przejeździe 
kolejowym 

Z życia Kościoła 
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Obecnie w Polsce istnieją 132 kościoły i ka-
plice, w tym 97 kościołów parafialnych, oraz 296 
wizerunków św. Andrzeja Apostoła, a 115 miej-
scowości wywodzi swoją nazwę od jego imienia 
(stan na 2008 r.). 

Święty Andrzej jest m.in. patronem narodów 
słowiańskich i państw takich jak Szkocja, Grecja, 
Hiszpania, Niemcy, Luksemburg, miast Neapol, 
Bordeaux, Hanower. Jest także patronem mał-
żeństw, rybaków, rzeźników i podróżujących. 
Orędownik zakochanych, wspomaga w sprawach 
matrymonialnych i wypraszaniu potomstwa. 30 
listopada przypada jego liturgiczne święto. 

Przysłowia związane ze Świętym: 
Gdy święty Andrzej ze śniegiem przybieży, sto dni 
śnieg w polu leży. 
Na święto Andrzeja dziewkom z wróżby nadzieja. 

Anna Błażejewska 
 
Źródło: G. Ciravegna „Apostołowie i Ewangeliści” 

 
Księże Andrzeju! 

W dniu wspomnienia 
św. Andrzeja Apostoła, a Twoje 

imieniny pragniemy życzyć 
Księdzu Proboszczowi 

wytrwałości i świeżości wiary 
takiej, jaką miał  

Pierwszy Powołany. 
Niech nigdy żarliwość wiary nie zgaśnie w Tobie. 

W chwilach zwątpienia szukaj wsparcia  
w swym świętym patronie 

– on pomoże Ci być tak blisko  
Chrystusa jak niegdyś sam był. 

 
 

 

Cmentarze w Europie 
 

Zwyczaje związane z uszanowaniem pamięci 
zmarłych są tak bogate jak bogactwo kultur ludz-
kości. Są przedmiotem badań antropologów, kul-
turoznawców, religioznawców, socjologów i źró-
dłem wiedzy o duchowości człowieka. Chcieliby-
śmy dziś przedstawić kilka ciekawostek związa-
nych z samymi cmentarzami. Z racji profilu na-
szego pisma parafialnego, ograniczymy póki co 
ich wybór do zwyczajów chrześcijańskich. Pra-
gnę w tym miejscu przypomnieć, że w Naszym 
Patronie była już mowa o obrzędach pochówku 
zmarłych w Kościele katolickim – pisała o nich 
Marta Kurzawa w numerze 19. (kwiecień br.) 
Zobaczmy jak dziś wierni czczą swoich bliskich 
zmarłych w innych krajach Europy. 

Węgry 
Na Węgrzech raczej nie wykonuje się wień-

ców na groby ze świerku, jak to jest w zwyczaju 
u nas. W miasteczku Eger, gdzie uczestniczyłam 
pewnego roku w uroczystościach Wszystkich 
Świętych i Dnia Zadusznego, groby są ozdobione 
szyszkami drzew iglastych. Wykonuje się z nich 
przepiękne stroiki, układa się te szyszki we wzory 
i szlaczki. Natomiast nazwiska na pomnikach 
zmarłych małżeństw są na pierwszy rzut oka 
identyczne: np. Kovacs Antal / Kovacs Antalné, 
czyli po polsku: „Antoni Kowal / Antoniowa 
Kowal”. Wytłumaczenie jest proste: w starszych 
pokoleniach kobieta wstępując w związek mał-
żeński urzędowo przybierała nie tylko nazwisko 
męża, ale też i jego imię (tzw. „imię odmężow-
skie”), a więc zatracały i nazwisko panieńskie, i 
swoje imię nadane na chrzcie. 
 Rumunia 

Hitem turystycznym 
jest Wesoły Cmentarz, 
czyli po rumuńsku Ci-
mitirul Vesel , który 
znajduje się przy cerkwi 
w miejscowości Săpînţ-
ă. Około 800 drewnia-
nych, bardzo koloro-
wych nagrobków jest 
ozdobionych scenkami z 
życia pochowanych 
mieszkańców wioski. 
Poczytać sobie można nawet wierszyki mówiące 
o samych zmarłych lub przyczynach, z powodu 
których rozstali się z życiem. Tak oto piszą Ewa 
Kocój i Anna Niedźwiedź z Towarzystwa Polsko-
Rumuńskiego o dziele artysty, twórcy cmentarza: 
„Swój pierwszy krzyż Pătraş wyrzeźbił i wyma-
lował w 1948 roku. Odtąd rok po roku niezmor-

dowanie rzeźbił kolejne 
i pokrywał kolorami. W 
Wesołym Cmentarzu 
powstała swoista ugoda 
barw, odpowiadająca 
całemu otaczającemu 
światu. Z błękitnego tła 
powoli wyłania się zie-
leń – symbol życia, lasu, 
kolor haftów na kożu-
chach i kabotach chło-
pów z Maramureş. Żółć 
to kolor słońca, urodza-
ju, zboża, płodności, 

Z życia Kościoła 

Wesoły cmentarz w  Săpînţă x2 
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słomianych kapeluszy chłopców i zapasek kobiet. 
Czerwień – barwa pasji i cierpienia, namiętności i 
ognia, haftów na ślubnych welonach dziewcząt 
oraz na kożuchach mężczyzn. Czerń to śmierć, 
walka, zazdrość i zachód. Na tle tych wszystkich 
kolorów niebieski jest symbolem dopełnienia, 
nieba, nadziei. Te pięć kolorów cmentarza w Săp-
înţa to jak odpowiedź rzeźbiarza na pięć okresów 
życia człowieka. Narodziny, młodość, dojrzałość, 
starość, śmierć. Cykl życia. Pełnia.” 
Rosja 

W porównaniu do rumuńskiego Wesołego 
Cmentarza zwyczaj, który możemy spotkać na 
pewnych rosyjskich cmentarzach, jest ponury i 
złowrogi. Rodziny zabitych członków mafii fun-
dują ogromne nagrobki w granicie, przedstawia-
jące bardzo realistycznie postacie zmarłych prze-
stępców. Ich sylwetki odzwierciedlone na grani-
towych płytach spoglądają na ludzi odwiedzają-
cych cmentarze w Jekaterynburgu czy Dniepro-
pietrowsku. Mężczyźni pozują obok samocho-
dów, oczom widza ukazując sygnety i zegarki na 
przegubach, trzymają kluczyki samochodowe, 
opierają się o zdobione balustrady. Porażająca 
apoteoza zbrodni. Podobne nagrobki napotkać 
można np. w Gruzji i oczywiście nie jest prawdą, 
że wyłącznie mafia wykosztowuje się na takie 
pomniki. To często lokalny zwyczaj, istniejący 
stosunkowo niedługo ze względu na możliwości 
techniki kamieniarskiej. Na stronach podróżni-
czych w internecie możemy pooglądać sobie 
zdjęcia epitafiów, gdzie z frontu patrzy na nas 
twarz zmarłego poważna i oficjalna, a z drugiej 
strony grobu jest portret nieco mniej sztywny – 
np. zmarłego wznoszącego toast za zdrowie czy 
tulącego ukochanego psa. 
Dania 

Dania to kraj protestancki. Protestanckie świą-

tynie mają w sobie sporo surowości i tę prostotę i 
surowość zdobień możemy zauważyć odwiedza-
jąc mogiły zmarłych. Cmentarz wiejski w miej-
scowości Ødis na Jutlandii przypomina pedan-
tycznie utrzymany park z równymi alejkami wy-
sypanymi białymi kamykami, obsadzonymi róż-
nej wielkości i kształtu iglakami, różami i krze-
winkami. Pomiędzy nimi w równych rzędach 
sytuują się tablice z nazwiskami zmarłych, krót-
kimi sentencjami lub osobistymi inskrypcjami 
bliskich. Nie ma zniczy, czasem można zobaczyć 
świeczkę lub lampkę z Ikei. Miałam jednak wra-
żenie, że to park, gdzie wyprowadza się psy i 
spaceruje dla relaksu. Tablice nagrobkowe ledwo 
wystają znad poziomu gruntu, a po miejscu po-
chówku swobodnie biegają dzieci. 

Widzimy zatem, że zwyczaje związane z sa-
mym pochówkiem, wyglądem i utrzymaniem 
nagrobków cmentarzem są różne, tak jak różne są 
ambicje, fantazja i zasobność portfeli rodzin. Jed-
nak dla wszystkich śmierć jest tak samo nie-
uchronna. Wszyscy mają nadzieję, że miłosier-
dzie Boże pozwoli wejść ukochanym zmarłym do 
Jego chwały. 

pirogov 
Źródłem informacji i zdjęć o Wesołym Cmentarzu jest reportaż 
Ewy Kocój i Anny Niedźwiedź pt. „Săpînţa”, opublikowany w 
2003 r. na stronie Towarzystwa Polsko-Rumuńskiego 
http://www.tpr.pl 
 

Świętych obcowanie 
 

Wierzę w Ducha Świętego, 
święty Kościół powszechny, 

świętych obcowanie, 
grzechów odpuszczenie, 
ciała zmartwychwstanie, 

żywot wieczny. 
 

1 listopada obchodzimy wspomnienie, a zara-
zem uroczystość Wszystkich Świętych1. Świę-
tych obcowanie, czyli wspólnota świętych – 
communio sanctorum – to zjednoczenie Kościoła 
na ziemi, w czyśćcu i w niebie. Communio 
sanctorum zobowiązuje do miłości żywych w 
stosunku do zmarłych. Miłość ta wyraża się w 
świadczeniu pomocy ze strony zbawionych w 
niebie i zobowiązuje niejako tych, którzy osią-
gnęli zbawienie, do wstawiennictwa za żywych. 
Obejmuje ona zatem Kościół i ziemski, i niebie-
ski. Jak pisze ksiądz Jan Radkiewicz: „Szeroko 
pojęta wspólnota świętych odzwierciedla prawdę, 

Z życia Kościoła 

Cmentarz w Ødis. Dania 
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że Kościół jest ze swej natury święty oraz jest 
Kościołem świętych. Święty Paweł nazywa wie-
rzących świętymi, jako że należą do świętego 
Boga, oraz zostali uświęceni przez Chrystusa. 
Święci są więc orędownikami wierzących, ich bo 
wzywając ich pomocy, uważamy ich za naszych 
pośredników u Boga – i w takim sensie nazywa-
my ich patronami.  

Świętych obcowanie odzwierciedla nie tylko 
pochodzenie, ale i posłannictwo Kościoła. Chry-
stus jest Głową Kościoła zarówno zadośćcier-
piącego 2 w czyśćcu, tryumfującego w niebie, 
jak i walczącego na ziemi. Jest to ten sam Kościół 
Jezusa Chrystusa. Gdy modlimy się za zmarłych 
na ziemi, to ta więź odbywa się w Chrystusie i 
przez Chrystusa.  

Stary (2 Mch 12) i Nowy Testament (Mt 12, 
1Kor3) wspominają o rzeczywistości czyśćca. 
Dogmat o czyśćcu sformułowano na Soborze 
Trydenckim (XVI w.). Czyściec jest  stanem 
każdej duszy, która wprawdzie umiera w 
łasce,  ale  jeszcze potrzebuje pomocy z 
powodu nieodpokutowania kary za grze-
chy. Nic nieczystego nie może wejść do nieba, 
dlatego dusza człowiecza musi oczyścić się w 
miłości i przez miłość. Jest to miłość zadość-
cierpiąca. My, tu na ziemi, możemy pomóc 
duszom czyśćcowym przez modlitwę, ofiarę 
Mszy św., post, odpusty, dobre uczynki. Cierpie-
niem dusz czyśćcowych jest pewność zbawienia, 
ale niemożność oglądania Boga. Nie będą już 
potępione, ale potrzebują pomocy. Stąd wypływa 
praktyka modlitwy za zmarłych, a szczególnie 
zadośćuczynienia za ich ziemskie winy (por. ofia-
ra przebłagalna za zabitych w 2 Mch 12,45). 
Ksiądz Radkiewicz wskazuje, że najnowsze nauki 
teologiczne na temat czyśca mówią, że to stan 
wyjątkowo nasycony „ładunkiem chrześcijańskiej 
nadziei i miłości”. Jest to zatem stan chrześcijań-
skiej solidarności między żywymi a umarłymi.  

Istotą nieba jest wspólnota zbawionych w ko-
munii życia i miłości. Oznaką nieba jako  
wspó lnoty świętych jest  wzajemna więź,  
która wyklucza izo lację. W niebie wypełnią 
się wszystkie oczekiwania Kościoła na ziemi, 
gdzie osiągnie swoje wypełnienie, cel swego 
pielgrzymowania.  

Do Kościoła niebiańskiego należą wszyscy 
święci w niebie wraz z Matką Bożą i aniołami. 
Wstawiennictwo świętych utwierdza Kościół 
świętości przez zasługi, które zdobyli oni na zie-
mi. Sobór Watykański II przypomina, że istnieje 

ich braterska troska o nas, czyli patronat wszyst-
kich zbawionych nad ich braćmi pielgrzymują-
cymi do wieczności. Kult świętych to wyraz ak-
tywnej więzi nieba z ziemią. Skuteczne staje się 
zatem wstawiennictwo świętych za nami. Takie 
wzajemnie udzielanie się dóbr duchowych reali-
zuje się przez modlitwę, sakramenty (szczególnie 
Eucharystię), odpusty. Modlitwa to wymiana du-
chowych darów między ziemią a niebem oraz 
czyśćcem. Kościół zmaga się w walce o świętość, 
walczy każdego dnia o tą świętość, korzystając z 
zasług wszystkich, szczególnie świętych – wier-
nych zmarłych. 

pirogov 
 
Opracowano na podstawie artykułu ks. J. Radkiewicza „Świętych 
obcowanie”, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TD/ commu-
nio_sanctorum.html 
1 W sposób szczególny o Dniu Zadusznym pisaliśmy w Naszym 
Patronie w numerze listopadowym 2011 r.; 2 Dokładnie takiego 
terminu używa ks. Radkiewicz w swoim artykule. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z ksiąg metrykalnych 

Sakramentalny związek małżeński zawarli 
 

 

13 października   
Ewa Małgorzata Nowak z Pobiedzisk  
i Piotr Robert Goliszek z Warszawy 
 
Joanna Wąs z Czerwonaka  
i Piotr Wielechowski z Poznania 
 

Do wspólnoty Kościoła zostali włączeni 
 
 

29 września      Jakub Kosmowski 
14 października    Ignacy Michał Skręty 
 
Do wieczności odeszli 
 
 

27 września   śp. Janusz Stelmach (l.59) 
    z Czerwonaka 
 

30 września   śp. Stanisław Stoiński (l.79)  
    z Kicina 
  

7 października   śp. Władysław Mieszczanowicz 
    (l.60) z Kicina 
 

19 października  śp. Helena Jarzembowska (l.98) 
       z Poznania 
 

Z życia Kościoła 
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260-lecie konsekracji kicińskiego kościoła 
Śladami biskupa Kierskiego 

 
Kościołek, do któ-

rego obecnie uczęsz-
czamy, nie jest do-
kładnie tą budowlą, 
która od początku na 
kościelnym wzgórzu 
funkcjonowała. Trud-
no dokładnie określić 
datę powstania pierw-
szej świątyni tutaj 
wzniesionej, można 
jedynie powtórzyć za 
dokumentami źródło-
wymi, iż pierwszy 

postawiony w tym miejscu drewniany kościół już 
na pocz. XVII wieku „zaczął grozić upadkiem”. 
Podźwignął go w 1620 r. proboszcz katedralny 
Zygmunt Cielecki. Jednak po ok. 100 latach 
świątynia znów była w złym stanie i to do tego 
stopnia, że budynek nie nadawał się do remontu. 
Ostatecznie ks. Józef Tadeusz Kierski (już jako 
biskup sufragan1 poznański) nakazał w 1749 r. 
kościół, wtedy pw. Wszystkich Świętych, roze-
brać i jak czytamy w dokumentach wznieść no-
wy, pod zmienionym wezwaniem – św. Józefa 
Oblubieńca NMP. W niemal niezmienionej bryle 
przetrwał do dnia dzisiejszego. Poświęcenie ko-
ścioła oraz czterech dzwonów: Józefa, Nepo-
mucena, Stanis ława i Wawrzyńca nastąpiło 
20 listopada 1752 r. Stąd łatwo obliczyć przypa-
dające w obecnym roku 260-lecie konsekracji. 
Tyle możemy przeczytać w ogólnodostępnych 
opracowaniach oraz zapisach w kronice parafial-
nej.  

Znacznie trudniej dotrzeć do materiałów o sa-
mym dobrodzieju wymienionym wcześniej z 
imienia i nazwiska – księdzu Józefie Kierskm. W 
zasadzie jedyną publikacją zawierającą sporo 
szczegółów z życia Józefa Kierskiego jest unika-
towa pozycja autorstwa księdza Edwarda Nawro-
ta2. Materiały w niej zawarte zostały zaprezento-
wane wcześniej w jednym z zeszytów Kroniki 
Miasta Poznania. Józef Tadeusz Kierski urodził 
się w 1706 r. w Kiekrzu k. Poznania, w sławnej 
rodzinie wielkopolskiej herbu Jastrzębiec. Jego 
rodzicami byli Michał (wojewoda kaliski) i Kon-
stancja Hozjuszówna. Był siostrzeńcem bpa Józe-
fa Hozjusza. Dla pracy duszpasterskiej porzucił 

karierę wojskową. Mając 27 lat otrzymał świece-
nia kapłańskie. 

Opis kolejnych lat działalności duchownego 
warto przywołać z innej, syntetycznie ujętej notki 
biograficznej zawartej w pracy ks. Piotra Nitec-
kiego. Tam też czytamy, iż wkrótce po święce-
niach, tj. w 1734 r. został kanonikiem katedry 
poznańskiej, a w dwa lata później sufraganem 
poznańskim. Sakrę biskupią przyjął w 1737 r. W 
latach 1738-1739 pracował jako wikariusz gene-
ralny i administrator biskupstwa. Przez bez mała 
trzydzieści lat wizytował rozległe tereny poznań-
skiej diecezji. I tak w 1939 r. konsekrował ko-
ściół w Ruchocicach k. Grodziska Wlkp., nieco 
później drewniany kościołek w Kunowie k. Go-
stynia i podobny w Chludowie k. Poznania. W 
ten okres wpisać należy także, jak już wspomnia-
no, konsekrację kościoła w Kicinie (1752).  

Kolejnych kilka lat wypełniły zagraniczne po-
dróże po licznych krajach Europy zachodniej. 
Może któremuś z naszych czytelników zachęco-
nemu niniejszą lekturą uda się dotrzeć do napisa-
nych wtedy Dzienników podróży do krajów ob-
cych. Jak dotąd nikt ich nie wydrukował ani nie 
opublikował, a przechowywane są w Archiwum 
Kapituły w Przemyślu.  

 Ostatni okres życia biskupa związany jest z 
pracą na terenach jakże odległych od jego rodzin-
nych stron, a leżących na ziemiach obecnego wo-
jewództwa podkarpackiego. Ksiądz Edward Na-
wrot podaje, że Kierski dał się poznać jako zwo-
lennik dynastii saskiej, a jako sekretarz wielki 
koronny gościł często na dworze Augusta III. Na 
biskupstwo przemyskie nominował go ostatni 
król Polski – Stanisław August Poniatowski. Gdy 
w roku 1772 nastąpił I rozbiór Polski, a diecezja 
przemyska dostała się pod panowanie Austrii, 
ordynariuszem diecezji był właśnie biskup Kier-
ski. Niestety, czas rozbiorów dla Kościoła w 
Przemyślu (i nie tylko) przyniósł liczne restrykcje 
i decyzje administracyjne ograniczające jego 
działanie. Zaborca austriacki starał się podpo-
rządkować Kościół władzy świeckiej (taki system 
określono mianem „józefinizmu”). Cieniem na 
działalności biskupa kładzie się zdaniem E. Na-
wrota pewna uległość wobec Habsburgów wyra-
żająca się zgodą na redukcję w diecezji (podobnie 
zresztą jak to uczynili niektórzy inni biskupi gali-
cyjscy) świąt kościelnych. Jak czytamy w tejże 
publikacji, choć biskup po objęciu rządów w die-
cezji przemyskiej popierał bractwa kościelne, w 
których widział jedną z form działalności duszpa-

ks. Józef Tadeusz Kierski 

Z życia parafii 
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sterskiej, to był przymuszany do likwidacji części 
z nich.  

Ciekawe, aczkolwiek nie do końca wyjaśnione 
zostały okoliczności przystąpienia Kierskiego do 
konfederacji barskiej. Jako zbrojny związek 
szlachty polskiej utworzona na Podolu konfede-
racja broniła wiary katolickiej i niepodległości 
Rzeczypospolitej, a skierowana była przeciwko 
imperium rosyjskim, królowi Stanisławowi Po-
niatowskiemu i popierającym go wojskom rosyj-
skim. Niemniej godnym podkreślenia jest fakt, że 
w tych trudnych czasach biskup Kierski przyczy-
nił się do odbudowy zniszczonych kościołów i 
klasztorów w diecezji, odnowił pałace biskupie w 
Przemyślu i Brzozowie, odbywał liczne wizytacje 
kościołów. 

Niektórzy nasi 
parafianie mieli w 
2009 roku sposob-
ność nawiedzić le-
żące na trasie piel-
grzymkowej prze-
piękne kolegiaty w 
Jarosławiu i Brzo-
zowie oraz katedrę 
w Przemyślu podle-
gające podówczas 
biskupowi Józefo-
wi.  

Zmarł w Brzo-
zowie w 1783 r. W 
tamtejszej kolegia-
cie znajduje się jego 
serce, zaś pozostałe doczesne szczątki złożono w 
podziemiach katedry przemyskiej pod kaplicą 
Świętego Krzyża. Warto dodać, że jedna z krucht 
znajdująca się w podziemiach katedry przemy-
skiej służy od 1963 roku za miejsce spoczynku 
poznańskich metropolitów i biskupów pomocni-
czych. Znajdują się tam trumny z ciałami, m.in. 
arcybiskupów Jerzego Stroby i Antoniego Bara-
niaka. 

gzal 
1 biskup sufragan – biskup diecezji (sufraganii) należącej do me-
tropolii; biskup ten jest sufraganem względem metropolity – 
sufraganami nie są biskupi diecezji nie podlegających metropoli-
cie. Potoczne lecz błędnie określa się biskupem sufraganem bi-
skupa pomocniczego (wikipedia); 2 ks. prof. dr hab. Edward Na-
wrot (1947-2005) – autor ponad stu publikacji, w tym kilku książ-
kowych, głównie z historii Kościoła oraz Wielkopolski. W latach 
1983-2005 proboszcz parafii pw. św. Michała Archanioła i Wnie-
bowzięcia NMP w Kiekrzu. 
Źródła: Kronika kościoła parafialnego w Kicinie zaprowadzona 
przez ks. prob. Zbigniewa Spachacza, 1976; Jacek Kowalski Na 
kościołek drewniany, Parafia pw. św. Józefa, Kicin, 2001; Edward 

Nawrot Dzieje Kiekrza i okolicy Wielkopolskie Towarzystwo 
Kulturalne, Poznań 2002 oraz Kronika Miasta Poznania nr1, 
1999; Zeszyty Przemyskie – Zeszyt nr12, Biskupi przemyscy, 
Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, Przemyśl, 1998; 
Piotr Nitecki, Biskupi kościoła w Polsce - Słownik biograficzny, 
Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, Warszawa 1992.  
 

Kicińskie Dni Kultury 
Chrześcijańskiej – wykłady* 

 
Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o 

wiele, a potrzeba tylko jednego. Maria obrała 
najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. 
(Łk 10, 41-42) 

Pierwszy „mini maraton” kulturalny, bo tak 
można by nazwać cykl wykładów i towarzyszą-
cych im artystycznych występów z okazji Kiciń-
skich Dni Kultury Chrześcijańskiej, przeszedł do 
historii. Zorganizowany przez Akcję Katolicką, 
pod patronatem Gminnego Domu Kultury „So-
kół”, zgromadził parafian i gości przez wiele go-
dzin wartościowych wykładów i przeżyć arty-
stycznych. 

Istotnym elementem składowym tych wyda-
rzeń były, jak wspomniano w tytule – wykłady. 
Choć nie zgromadziły zbyt licznego grona słu-
chaczy, powinny stać się zaczynem, podstawą 
pomocną do takiego pojmowania przez nas wiary 
w Boga, które chyba najlepiej oddaje maksyma 
świętego Anzelma: „Nie próbuję zrozumieć, aby 
uwierzyć, ale wierzę, aby zrozumieć i jeśli wcze-
śniej nie uwierzę, nie będę mógł zrozumieć”. 
Skupmy się więc jedynie na przywołaniu kilku 
refleksji związanych z przeprowadzonymi pre-
lekcjami. 
Dzień pierwszy – muzyka 

Wykład pt. „Soli Deo 
gloria – myśl chrześcijań-
ska w polskiej muzyce” 
poprowadziła prof. dr 
hab. Elżbieta Karolak.  

[W 1978 roku ukończyła 
Akademię Muzyczną w Po-
znaniu. Od 1992 roku jest 
profesorem tej akademii, uczy 
też w szkołach muzycznych w 
Poznaniu. Chętnie wykonuje 
muzykę dawną na instrumen-
tach z epoki oraz muzykę fran-

cuską romantyzmu i współczesną. Współpracuje min. z 
Państwową Filharmonią w Poznaniu. Dokonywała nagrań 
płytowych na zabytkowych organach w różnych miejsco-
wościach Wielkopolski. Jest kierownikiem muzycznym 
Festiwalu Muzyki Pasyjnej i Paschalnej oraz organizatorem 

„Bogu Najlepszemu, Najwyższemu 
Józef Tadeusz z Kiekrza Kierski 
Biskup przemyski…„ 

Z życia parafii 
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Koncertów Organowych i Kameralnych w Poznaniu. Pracu-
je w Towarzystwie Przyjaciół Poznańskiej Fary i Towarzy-
stwie im. F. Nowowiejskiego. Pełni też funkcje organistki 
w poznańskiej kolegiacie farnej]1. 

Z uwagi na ograniczony czas prelekcji, nie 
sposób było zanurzyć się w pełni w istotę tematu, 
a ledwie go musnąć, w dużym skrócie „przebie-
gając” przez najważniejsze epoki i posiłkując się 
ledwie garstką spośród niewątpliwie bogatego 
panteonu nazwisk wybitnych kompozytorów pol-
skich, czerpiących inspirację z wiary w Boga. 
Średniowiecze, barok, renesans, czasy nowożyt-
ne, współczesne... Chorał gregoriański, kantaty, 
oratoria, pasje, symfonie organowe... Karol Szy-
manowski, Feliks Nowowiejski, Ignacy Pende-
recki, Stefan Stuligrosz, Wojciech Kilar... 

Jedna z luźno rzuconych w trakcie wykładu 
myśli: Powinniśmy przełamać, tkwiące być może 
w nas samych, stereotypowe wyobrażenie o kul-
turze średniowiecza, w tym i o muzyce tego okre-
su. Wbrew nierzadko głoszonym poglądom to nie 
wiek zacofania i ciemnogrodu. To wręcz nieprze-
brana skarbnica dzieł, prostych w swym pierwot-
nym odbiorze lecz genialnych w istocie. Dopiero 
dłuższa i uważna kontemplacja wydobywa tkwią-
ce w nich – chciałoby się powiedzieć – nie ziem-
skie, lecz boskie piękno. Inspiracją do powstawa-
nia tych dzieł niewątpliwie była głęboka wiara 
ich twórców (często anonimowych) w Boga i 
absolutne uznanie Jego nieskończonego autoryte-
tu. 
Dzień drugi – literatura 

Tytuł wygłoszonego 
przez prof. dr hab. Bożenę 
Chrząstowską brzmiał: 
„W poszukiwaniu warto-
ści. Tradycje religijne w 
literaturze polskiej”.   

[Profesor Chrząstowska jest 
kierownikiem Pracowni Inno-
wacji Dydaktycznych IFP 
UAM, redaktorem naczelnym 
miesięcznika „Polonistyka”, 
autorką 20 książek i 200 arty-
kułów, największym autoryte-

tem naukowym w zakresie dydaktyki literatury polskiej, 
twórczynią nowoczesnej teorii kształcenia literackiego w 
szkole. To według wieloletniego byłego prorektora UAM 
prof. B. Walczaka „człowiek-instytucja w polskiej rzeczy-
wistości oświatowej”] 2. 

Prelegentka skoncentrowała uwagę na dość 
wąskim wycinku podjętego tematu, a związanego 
z postaciami tyleż wybitnymi i znanymi w litera-
turze (zresztą nie tylko polskiej) co dla niektó-

rych kontrowersyjnymi: Zbigniewa Herberta3, 
Aleksandra Wata4 i Czesława Miłosza5. I choć 
wykład wypełnił z nawiązką przeznaczony limit 
minut, trudno było mówić o zaspokojeniu głodu 
wiedzy wśród słuchających. Niestety, nie starczy-
ło już czasu na szerszą dyskusję z panią profesor 
nad niektórymi tezami, stawianymi przez nią na 
forum, a związanymi z przywoływanymi posta-
ciami. Jedno z pytań dotyczyło m.in. tego czy 
twórczość niedawno zmarłej noblistki Wisławy 
Szymborskiej wpisuje się do dorobku tych twór-
ców, dla których czynnikiem inspirotwórczym 
choćby w ograniczonym zakresie mogło być 
chrześcijaństwo. Ale powróćmy do głównego 
wątku. Należy zauważyć iż zarówno Herbert, 
Wat, jak i Miłosz posiadali wspólną cechę, która 
była charakterystyczna i nieobca trojgu wymie-
nionym artystom. To wewnętrzna rozdarcie, do-
tykające najgłębszych zakamarków ich umysłu i 
ciała, i duchowa walka jaką podejmowali przez 
całe swoje życie w poszukiwaniu Boga. To nie-
ustannie podejmowana próba odpowiedzi na py-
tanie o sens życia, cierpienia i śmierci. 
Dzień trzeci – sztuka 

Wykład pt. „Myśl chrześcijańska w sztuce 
polskiej” poprowadził dr 
Jacek Kowalski. 

[Jacek Kowalski jest absol-
wentem Instytutu Historii Sztu-
ki UAM w Poznaniu. Aktualnie 
prowadzi badania architektury 
gotyckiej w Wielkopolsce. Jest 
historykiem sztuki, poetą, bar-
dem, jak sam o sobie mówi – 
„sarmatą” i tłumaczem literatu-
ry starofrancuskiej, a także, co 
ciekawe – autorem Szopki Bo-
żonarodzeniowej, wystawianej 

każdego roku, począwszy od 1988, w Duszpasterstwie 
Akademickim OO6].  

Pan Jacek jest znany wielu naszym parafianom 
z wcześniejszego pobytu w Kicinie, z prelekcji i 
koncertów, ale przede wszystkim z wydanych 
przez siebie, a związanych z naszym zabytkowym 
kościołem dwóch publikacji: Na kościółek drew-
niany w Kicinie i Na szlaku kościołów drewnia-
nych wokół Puszczy Zielonki oraz płyty Podróż 
do dwunastu drewnianych kościółków. Jest także 
honorowym członkiem Stowarzyszenia na Rzecz 
Zrównoważonego Rozwoju Kicina i Okolic 
„Len”, autorem licznych płyt i książek, ostatnio 
monograficznego opracowania architektury go-
tyckiej w Wielkopolsce. 

Z życia parafii 
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 Na początku prelekcji zostało ukazane for-
mowanie się sztuki od czasu starożytności, 
pierwszych chrześcijan i obrazów pojawiających 
się w katakumbach. Pod wpływem różnych wy-
darzeń historycznych sztuka przetrwała w dużym 
stopniu dzięki świątyniom – tam znajdowała 
schronienie. Do Polski dotarła wraz z chrześci-
jaństwem i z nim jest nierozerwalnie związana.  

Pan Jacek Kowalski z pasją i zaangażowaniem 
mówił o sztuce polskiej, o pojawiających się w 
niej przemianach. Zwrócił uwagę, między inny-
mi, na takie dzieła jak drzwi gnieźnieńskie, ko-
lumny strzeleńskie oraz ołtarz Wita Stwosza. W 
wykładzie znalazły się także nawiązania do wy-
stroju kicińskiego kościoła. 

gzal, RS 

* Część artystyczną zrelacjonują najlepiej zdjęcia w dziale Obiek-
tywnie na ostatniej stronie Naszego Patrona. 
1 Z notki biograf. na stronie www Akademii Muzycznej w Pozna-
niu; 2 www.wsp.krakow.pl/konspekt; 3 Zbigniew Herbert (ur.1924 
we Lwowie, zm.1998 w Warszawie), poeta i dramatopisarz, twór-
ca słynnego cyklu poetyckiego Pan Cogito; 4 Aleksander Wat, 
właściwie Aleksander Chwat (ur. 1900 w Warszawie, zm. 1967), 
pisarz i poeta z kręgu futurystów pochodzenia żydowskiego. 
Nękany przewlekłą chorobą popełnił samobójstwo poprzez 
przedawkowanie leków przeciwbólowych. Został pochowany na 
cmentarzu w Montmorency. O losach Wata i jego rodziny w 
czasach radzieckich opowiada film R. Glińskiego Wszystko, co 
najważniejsze. Watowi poświęcił także piosenkę Jacek Kaczmar-
ski; 5 Czesław Miłosz (ur.1911 w Szetejniach, zm. 2004 w Kra-
kowie), prawnik i dyplomata, poeta, prozaik, eseista, historyk 
literatury, tłumacz, noblista; 6 za wikipedią 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Zwyczajny –  
niezwyczajny Leszek Lesiczka 

 

O naszym parafianinie, panu Leszku Lesiczce, 
można by pisać w nieskończoność. Potocznie 
mówiąc to „czło-
wiek-orkiestra”. To 
prawdziwy człowiek 
renesansu – o wielu 
pasjach i nadprzy-
rodzonej energii, dla 
którego doba powin-
na trwać przynajm-
niej 36 godzin, aby 
mógł zrealizować 
wszystko, co sobie 
zaplanował.  

Absolwent geo-
grafii na UAM, fizyki z informatyką oraz studiów 
podyplomowych: trenerskich (AWF – Poznań), 
wychowania fiz. i zdrow. (WSP), turystyki i kra-
joznawstwa (UAM), przyrody (UAM). Posiada 
uprawnienia trenera judo, przewodnika górskie-
go, pilota, instruktora pływania. Reżyseruje Mi-
steria Męki Pańskiej w Kicinie (od 2001 r.) i Mi-
steria Wcielenia (od 2006 r.). Jest tam projektan-
tem i wykonawcą scenografii, a także aktorem 
(rolę Chrystusa zamienił na rolę łotra). Organiza-
tor imprez sportowych, turystycznych i plenerów 
fotograficznych, członek jury konkursów fotogra-
ficznych, organizator i uczestnik wystaw fotogra-
ficznych (m. in. „My Koziorożce” 2008), kurator 
wystaw (np. II Biennale „Środowisko Sztuki” 
Poznań 2005), współautor podręcznika dla na-
uczycieli przyrody („Metody i formy pracy”), 
autor kilkudziesięciu artykułów z dziedziny sztu-
ki, fotografii i przyrody, a także wstępów do kata-
logów. W 2006 r. otrzymał z rąk wójta gminy 
Czerwonak tytuł „Animator Kultury 2006”. Swo-
je prace prezentował nie tylko w Polsce, ale rów-
nież w Niemczech, Francji i na Ukrainie. Pan 
Leszek jest prezesem Stowarzyszenia Klubu Fo-
tograficznego „Pryzmat” oraz prezesem poznań-
skiego oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzań-
skiego. To dzięki jego inicjatywie po raz 11. od-
było się „Święto Gór na Nizinach” – 13 paździer-
nika 2012 r. Tegorocznym dodatkowym elemen-
tem tego święta było otwarcie szlaku im. PTT w 
Puszczy Zielonce. To także ukochany przez 
uczniów nauczyciel 

Nasz Patron – Pismo Parafii pw. św. Józefa  
w Kicinie 

Zespół redakcyjny: Honorata Klimecka, 
Ewa Pirogowska, Renata Sobańska, Janusz Kołdyka, 

ks. Andrzej Magdziarz, Bartłomiej Tabaczka, 
Grzegorz Zalewski. 

Adres redakcji: ul. Kościelna 2, 62-004 KICIN 
e-mail: naszpatron.redakcja@gmail.com 

www.parafiakicin.pl 
Drukarnia: P.P.H.U. Alfa Druk, ul. Spławie 15, 

61-312 Poznań 
Redakcja zastrzega sobie prawo do opracowania 

i skracania nadesłanych materiałów 

                                              fot. G.Z. 
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 i wychowawca oraz redaktor „Foto-Zeszytów” i 
„Świstaka”, redaktor naczelny „Wieści” i „Zeszy-
tów Kicińskich”, wiceprezes Stowarzyszenia 
„Len”, a także radny gminy Czerwonak. 

Pan Leszek to jednak nie tylko kolekcjoner 
niezliczonych oficjalnych tytułów, nagród i osią-
gnięć. To przede wszystkim wielki humanista, 
bliski drugiemu człowiekowi, który nigdy nie 
odmawia pomocy bliźniemu w potrzebie. Nie ma 
chyba żadnej inicjatywy w naszej parafii, w którą 
nie byłby „zamieszany” pan Leszek. Od Miste-
riów po wiejskie festyny i wycieczki pieszo-
rowerowe. Trafnie określa go tutaj wypowiedź 
jednego z jego wychowanków: „Pan Leszek to 
dusza człowiek. Ma wielkie dłonie – chętne do 
fizycznej, ciężkiej pracy. Ma wielkie, wrażliwe 
serce – pomocne w potrzebie, ma wielkie uszy – 
które słyszą to, czego inni nie potrafią usłyszeć, 
ma wielkie ramiona – które serdecznie przygar-
niają strapionych. Ma wielkiego ducha – który 
sprawia, że potrafi ująć każdego swą skromno-
ścią, kompetencją, a przede wszystkim ma wielką 
wrażliwość na drugiego człowieka i piękno przy-
rody.”  

Jedną z jego niezliczonych pasji jest oczywi-
ście fotografia. Podsumowanie jego ostatnich 
dokonań w tym zakresie stanowi zorganizowana 
wraz z synem wystawa prac fotograficznych, któ-
rej otwarcie miało miejsce 19 października w 
Domu Kultury „Polan 100” na Ratajach. Werni-
saż ten wpisał się czasowo i tematycznie w ob-
chodzone w naszej parafii Kicińskie Dni Kultury 
Chrześcijańskiej. Wrażeniami z niego zgodziła 
się podzielić z nami, za co serdecznie dziękuję, 
poetka – pani Maria Magdalena Pocgaj. 

HK 
Refleksja z wernisażu 

Spośród wielu artystycznych wydarzeń odby-
wającego się właśnie w Poznaniu Festiwalu Fo-
tografii im. Ireneusza Zjeżdżałki, wystawa dwóch 
autorów, Leszka i Dominika Lesiczków, zatytu-
łowana „Miraże światła” otwiera przed nami 
drzwi do szczególnego świata. Nie ma w nim 

pośpiechu ani szaleńczego pędu, agresji, chęci 
szokowania za wszelką cenę, udziwniania, uda-
wania etc. Czy pamiętamy jeszcze taki świat? 
Galeria „Polan 100” na Ratajach prezentuje foto-
grafie dwóch artystów, spokrewnionych blisko ze 
sobą (ojciec i syn), jednak diametralnie zróżni-
cowane pod względem stylu i sposobu wyrażania 
twórczej ekspresji. U Leszka Lesiczki (ojca) do-
minuje subtelny, poetycki pejzaż z wkompono-
wanym w niego, na zasadzie przenikania, wyła-
niania się z tła – człowieka, zwłaszcza jego twa-
rzy. A więc portret w pięknym wnętrzu przyrody. 
Wysublimowany, przywodzący na myśl obrazy 
ze snu, wyobrażenia, marzenia… I czy będzie to 
pełne wyrazistości oblicze, pokazane na tle po-
marszczonej wodnej toni, czy też piękna twarz 
młodej kobiety, wkomponowana w wierzbowy 
gobelin, to zawsze odczuwamy bijące z prac cie-
pło, afirmację życia, radość. W kilku innych do-
tyka autor transcendencji, świata nadprzyrodzo-
nego, a czyni to w sposób niezwykły i jednocze-
śnie prosty. Przykładem może być chociażby fo-
tografia pt. „Przezroczystość nieba”: oto staru-
szek, wpisujący się we fragment swojskiego kra-
jobrazu, stanowiący integralną jego część, wyko-
nuje gest pukania w szybę. W szybę rzeczywisto-
ści, w której jesteśmy my sami. A więc mamy tu 
przenikanie się dwóch światów, realnego z nie-
widzialnym. Ale nie wywołuje to w nas zimnego 
dreszczu, bowiem staruszek uśmiecha się. Do nas 
– STAMTĄD. Odnajdujemy też pośród prezen-
towanych fotografii dwie, zainspirowane pięk-
nem drewnianego, zabytkowego kościoła w Kici-
nie. Opatrzone przez Leszka – jak zresztą i 
wszystkie pozostałe – oryginalnymi podpisami, 
literackimi frazami jego autorstwa, pomagają w 
kontemplacji, pogłębiają wrażenie. Pozwolę sobie 
przytoczyć kilka z nich: „Prośba o ciszę”, „Prze-
mienione istnienie”, „Siły samotności”, „Rzeczy 
ostatnie”, „Jeniec wolności”, „Lepienie wieczno-
ści”. Wszystkie prace wyróżniają się specyficz-
nym klimatem, otacza je poetycka mgiełka inspi-
rująca do zamyślenia, refleksji, wyciszenia. 

Drugi z prezentowanych na wystawie autorów, 
Dominik Lesiczka (syn) daje się nam poznać jako 
utalentowany portrecista, który w sposób reali-
styczny, ale z ogromnym wyczuciem i artyzmem 
pokazuje kobietę. Nie są to zdjęcia upozowanych, 
sztywnych modelek, nie mają w sobie nic z agre-
sywnej reklamy, działającej na zmysły czy pod-
świadomość. Wręcz przeciwnie, oglądamy 
dziewczyny pełne życia, naturalności, niekłama-

fot. H.K. 
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nego wdzięku. Wyczuwa się też sympatię, nawet 
pewną bliskość pomiędzy nimi a fotografikiem, 
w dobrym tego słowa znaczeniu. Dzięki temu 
ujawnia się osobowość fotografowanych – czy 
jest to dziewczyna z filuternym uśmiechem, czy 
romantycznie zamyślona i tajemnicza lub zmy-
słowa, czy też przedstawiona na tle namalowanej 
przez niego samego martwej natury, co dodatko-
wo wzbogaca pracę o aspekt malarskości. Mimo 
młodego wieku Dominik wykazuje twórczą doj-
rzałość, ma też solidny warsztat i świeże pomysły 
artystyczne. Wszystkie jego fotografie to aranżo-
wane w sposób ciekawy i niebanalny portrety, 
poza jednym wyjątkiem. Otóż do zestawu barw-
nych zdjęć twarzy włączył czarnobiałą fotografię 
architektoniczną, która, jak sam twierdzi, ma sta-
nowić rodzaj przejścia, pewien sposób rozdziele-
nia prac jego autorstwa od fotografii ojca. 

Cóż, wypadałoby kilka słów poświęcić same-
mu przebiegowi wernisażu. Otóż na wstępie obaj 
twórcy przywitali licznie zgromadzonych gości, 
dziękując sponsorom za ich wkład w przygoto-
wanie wystawy oraz kierownikowi Domu Kultu-
ry „Polan 100”, Tomaszowi Kowalskiemu za jej 
montaż. Opowiedzieli też skrótowo o tym, co 
pragnęli przekazać w swoich pracach. Wystawę, 
jako jej komisarz, otworzył znany i ceniony foto-
graf Antoni Rut, po nim zabrał głos prezes ZPAF 
Stanisław Wojcieszek. Później Leszek Lesiczka 
w sposób bardziej szczegółowy przybliżył drogę 
swoich twórczych poszukiwań, nie szczędząc 
różnych dykteryjek i uroczych opowiastek, z któ-
rych jest szeroko znany. Była też chwila poezji z 
muzyką. Na kontrabasie grał Jarogniew Mikołaj-
czyk, a wiersze ze swego tomiku „Na deszczu 
pękniętej strunie” czytała pisząca te słowa. Przy 
lampce dobrego wina i ciasteczkach długo trwały 
rozmowy z obu artystami, a same fotografie cie-
szyły się dużym zainteresowaniem. Bo rzeczywi-
ście, niezbyt często ogląda się dzieła emanujące 
dobrem, pięknem, spokojem. A tego właśnie, 
szczególnie dzisiaj, chyba najbardziej nam po-
trzeba. 

Maria Magdalena Pocgaj 
 
Kilka słów o poetce 

Maria Magdalena Pocgaj to wszechstronna artyst-
ka. Autorka 13 tomów poezji i unikatowych fotogra-
fii, plastyczka, wnikliwa recenzentka utworów po-
etyckich, osoba spolegliwie ukierunkowująca adeptów 
sztuki słowa. Jest autorką słów do znanych pieśni 
kościelnych m.in. Pieśni Kongresowej i Pieśni Proce-

syjnej, hymnu dla kościoła św. Jana Apostoła i Ewan-
gelisty, Pieśni o św. Cecylii, Pieśni o Bożym Naro-
dzeniu „Posrebrniały pastwiska”, Pieśni do Matki 
Bożej Sedes Sapientiae – Stolicy Mądrości. Zdobyła 
m.in. Brązową Buławę Hetmańską (Białystok 1997), 
nagrodę główną w Ogólnopolskim Konkursie Literac-
ko-Kompozytorskim „Christus Natus est Nobis Jubi-
leusz 2000” (Rumia 2000), pierwszą i drugą nagrodę 
w Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Poeta pa-
mięta” (Kalisz 1999, 2000), za dokonania pisarskie 
otrzymała od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Srebrny Krzyż Zasługi (2007). Wszechstronną twór-
czość Marii Magdaleny znaczy subtelność i delikat-
ność, połączona z wyjątkową dbałością o formę arty-
styczną. Tak jak cała jej poezja, tak również ostatni 
tomik, zatytułowany „Na deszczu pękniętej strunie”, 
wypowiada w szczególnej bliskości jej przeżycia i 
próby godzenia życia z losem. A oto jeden z wierszy:  

 
Dopóki wschodzi słońce 

cicho śpiewają deszczu struny 
wszystko może się jeszcze odrodzić 

nawet 
z najbardziej poranionej nadziei 

miłości wystygłych popiołów 
z wiary w niemożliwe 

HK 
Notka o poetce opracowana na podstawie tekstu laudacji Pawła 
Kuszczyńskiego, wygłoszonej na spotkaniu benefisowym Marii 
Magdaleny Pocgaj w czerwcu 2012 r. w siedzibie Poznańskiego 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk. 
 
 

Spektakl chrześcijański w szkole 
Ludzie bardzo lubią opowiadać różne historie. 
Opowiada się na ulicy, w barze, w pociągu. 
Wszędzie rozbrzmiewają opowieści, które ubar-
wiają życie. Nie ma znaczenia, czy są one praw-
dziwe czy fałszywe. Opowiadanie umożliwia 
wspólne życie, odnalezienie się w emocjach, 
umożliwia refleksję, a czasem nawet decyzję. 
Opowiadania pobudzają ciekawość, nawiązują 
do historii, pomagają zapamiętywać, pobudzają 
umysł i wyobraźnię, są drogą wychowania. 

 
ze wstępu do książki „Historie” Bruna Ferrero 

 
W piątkowy wieczór 19 października w Szkole 

Podstawowej im. Augusta Cieszkowskiego w 
Kicinie odbył się spektakl dla dzieci na moty-
wach Bruna Ferrero pod tytułem „Historie”. Ak-
torzy Teatru „Droga” im. Jana Pawła II w sposób 
niezwykle barwny i poruszający wprowadzili nas 
w świat wartości często zapomnianych w świecie 
walki o byt materialny. Niezwykle przemawiają-

Z życia parafii 
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ca gra aktorska wraz z oprawą muzyczną, grą 
kolorów i świateł zaczarowały widzów na czas 
trwania spektaklu. Na podstawie trzech historii 
aktorzy oddali dzieciom jasny przekaz: świat 
człowieka dobrego, odważnego jest słoneczny i 
kolorowy. Warto o niego walczyć! Opowiedziane 
historie, oprócz mądrego przesłania, wniosły 

śmiech i pobudziły 
wyobraźnię młodych 
widzów. Na koniec 
odbyła się krótka 
wspólna zabawa. 
Dzieci wraz z niektó-
rymi, odważniejszymi 
rodzicami wykonali 
taniec w kółku po-
prowadzony przez 
aktorkę Teatru „Dro-
ga”. 

W czasie trwania 
spektaklu pojawiły 
się problemy tech-

niczne, ale pomimo tego nie odebrały ogólnego 
dobrego wrażenia, jakie widzowie wynieśli z sali. 
Mam nadzieję, że Rada Rodziców będzie organi-
zowała podobne spotkania w przyszłości. Będą 
one okazją dla dzieci do częstszych kontaktów z 
teatrem, który uwrażliwia małego widza na sztu-
kę. Jednocześnie będzie jedną z możliwości 
kształtowania, w chłonnych jak gąbki młodych 
głowach, wartości chrześcijańskich, które we 
współczesnym świecie gdzieś się zagubiły. 

mama Zosi 
 

 

Odnowienie Misji świętych 
 
Drodzy Parafianie! 
Zapraszam Was 

wszystkich bardzo 
serdecznie do spotka-
nia się na nowo z Bo-
żym Miłosierdziem w 
czasie odnowienia 
Misji św. w dniach od 
9 do 11 listopada 2012 
r. Czas tych rekolekcji 
będziemy przeżywać 
w Roku Wiary, roz-
poczętym 11 października. 

Chcę Wam zaproponować tym razem spojrze-
nie w siebie, byśmy mogli odpowiedzieć sobie – 

każdy w swoim sercu – na pytanie: „Jaka jest 
moja wiara, wiara w Boże Miłosierdzie?” 

W liście Porta fidei na Rok Wiary Benedykt 
XVI prosi „aby nikt nie był leniwy w wierze. Jest 
ona towarzyszką życia, która pozwala nam do-
strzegać nieustannie na nowo cuda, jakich Bóg 
dla nas dokonuje.” I my nie bądźmy w tym no-
wym czasie łaski leniwi i ospali, ale pozwólmy 
siebie na nowo zachwycić Bożym Miłosierdziem, 
by zauważyć cuda, jakich Bóg chce dokonać dla 
nas w tych dniach.  

Przesyłam także modlitwę, która była w tam-
tym roku, trochę przetworzoną. Zachęcam całą 
parafię do modlitwy. 

Modlitwa za czas odnowienia Misji św. 
Panie Jezu, Królu Miłosierdzia, który ukocha-

łeś nas do końca i nie chcesz śmierci grzesznika, 
ale by się nawrócił i miał życie. Powierzamy Ci z 
ufnością czas odnowienia Misji w naszej parafii 
w tym Roku Wiary i prosimy: ześlij Ducha Świę-
tego na serca wszystkich parafian i ojca misjona-
rza. Umocnij to, co słabe, ulecz to, co chore, po-
jednaj to, co skłócone, oświeć to, co zakryte 
ciemnościami grzechu, uwolnij to, co w kajda-
nach nałogów, ożyw to, co duchowo umarłe. 
Udziel każdemu obfitości swoich darów i pomóż 
otworzyć serca na ogrom Twojej łaski i Bożego 
Miłosierdzia. Niech czas głoszenia Dobrej Nowi-
ny odmieni oblicze naszej parafialnej ziemi, aby 
serca nasze z ufnością zwróciły się do źródła Bo-
żej Miłości.  

Matko Boża Świętogórska – módl się za na-
mi. Święty Józefie, święta Faustyno, święci Pa-
tronowie i Aniołowie nasi – módlcie się za nami. 
Amen. 

o. Krzysztof od Miłosierdzia Bożego,  
karmelita bosy 

 
 

Byliśmy w Częstochowie 
W dniach 5 i 6 października 42 osoby wzięły 

udział w autokarowej pielgrzymce do Często-
chowy. Wyjazd zainicjowała sołtys Janikowa 
pani Czesława Knypińska, która prężnie działa na 
rzecz integracji mieszkańców, dlatego na piel-
grzymkę zaprosiła także osoby mieszkające w 
Kicinie oraz dawnych mieszkańców Janikowa, 
których życiowe drogi zawiodły do Poznania, 
Gruszczyna, Kobylnicy, Czerwonaka i innych 
ościennych miejscowości. Dużo radości i cie-
płych wspomnień wywołało spotkanie dawno 

fot. G.Z.

Teatr „Droga” fot. D.Marszewski  
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niewidzianych osób, tych, które kiedyś spotykało 
się na co dzień na placach zabaw, w sklepie, w 
drodze do szkoły i do kościoła. Wszystko, co 
przypomina nam lata dziecięctwa i młodości jest 
równie wzruszające jak powrót po latach do ro-
dzinnego domu.  

I wyruszyliśmy – z modlitwą i śpiewem po-
wierzając się Bożej Opatrzności i opiece Maryi 
oraz naszym aniołom stróżom i świętym patro-
nom. Po drodze zwiedziliśmy sanktuarium Matki 
Bożej Leśniowskiej Patronki Rodzin, położone na 
szlaku turystycznym Orlich Gniazd nieopodal 
parku krajobrazowego o tej samej historycznej 
nazwie. Kościół z XVII w. pw. Nawiedzenia z 
cudowną, łaskami słynącą figurą 
Maryi z Dzieciątkiem w głów-
nym ołtarzu (koronowaną przez 
prymasa Stefana Wyszyńskiego i 
kard. Karola Wojtyłę), dzwonni-
cę, późnobarokowy klasztor, 15 
różańcowych kapliczek, 14 stacji 
drogi krzyżowej. Było tam też 
cudowne źródełko, które wytry-
snęło w 1382 r. za przyczyną 
Patronki sanktuarium i nieprze-
rwanie bije, niosąc uzdrowienie 
tym, którzy mają wiarę choćby 
taką jak biblijne ziarnko gorczy-
cy. Wiele tu można zyskać dla 
ducha, a dzięki staraniom ojców 
paulinów kustoszów tego miej-
sca – także i dla zdrowia fizycz-
nego. Niemało natrudzi się piel-
grzym, zanim zdecyduje jaki miód wybrać, która 
herbatka najlepsza, a słodycze najsmaczniejsze. 
Rodzimej produkcji lecznicze nalewki i syropy 
od samego wczytywania się w ich skład przypra-
wiają o zawrót głowy, a warto jeszcze wybrać coś 
z aromatycznych przypraw, które nie tylko dzia-
łają na nasze powonienie i podniebienie, ale także 
poprawiają trawienie. Można tu zaopatrzyć się 
także w dewocjonalia i różne wydawnictwa pa-
miątkowe. Szczególny klimat tego świętego miej-
sca sprawił, że trudno było stąd wyjeżdżać, cho-
ciaż czuliśmy, że czas podążać tam, gdzie bije 
serce całego narodu polskiego – na „Jasną Górę 
Zwycięstwa”.  

Dotarliśmy. W modlitewnym skupieniu po-
szliśmy pokłonić się naszej Matce i Królowej. 
Potem Bastion św. Rocha. Tyle historycznych 
wspomnień, tyle zamyśleń i wzruszeń, wzlotów i 
upadków, bohaterskich czynów i pogrzebanych 

nadziei. Tu czujemy się najbardziej Polakami i tu, 
jak mówił Jan Paweł II: „zawsze czuliśmy się 
wolni”. Wspominamy nasze narodowe zwycię-
stwa, wielkich i świętych Polaków, osoby du-
chowne i świeckich, ojca Augustyna Kordeckie-
go, wiktorię wiedeńską, Solidarność. Co myślimy 
zatrzymując się przy epitafium smoleńskim, na 
którym złamana brzoza tkwi jak złamane w piersi 
serce? Co czujemy kontemplując umieszczone na 
wystawie twarze jasnogórskich pielgrzymów – 
ofiar katastrofy. Pamiątki po generałach Broni-
sławie Kwiatkowskim i Andrzeju Błasiku, ks. 
Janie Osińskim. Odświętny, galowy, nieskazitel-
ny strój oraz strzępy sutanny i spopielałe buty – 

są jak obraz życia i śmierci. I 
smoleńska ziemia, przeklęta – 
znów uświęcona krwią polskich 
bohaterów. Te wszystkie zamy-
ślenia zabieramy w sercach i 
idziemy złożyć pod krzyż Chry-
stusa naszego Zbawiciela, aby 
słowami błogosławionego Jana 
Pawła II rozważać Jego Drogę 
Krzyżową, Jego Mękę i Śmierć i 
modlić się za naszą umęczoną 
Ojczyznę. Pokrzepieni kolacją w 
przytulnym hotelu, wracamy na 
apel jasnogórski, aby zaświad-
czyć, że pamiętamy, czuwamy i 
jesteśmy.  

Kolejne przedpołudnie do 
godziny 12.00 to nasz czas na 
bycie z Matką. Rzut oka na 

pięknie odnowioną bazylikę, ale serce tęskni – 
więc idziemy do kaplicy i trwamy tam nieprze-
rwanie. Przeżywamy Mszę świętą, podczas której 
trzech braci paulinów składa wieczystą profesję i 
kolejną Mszę świętą dla prawników, z bardzo 
ciekawą homilią na temat prawa Bożego w od-
niesieniu do prawa państwowego. „Dobrze nam 
tu być” – powtarzamy za apostołem Piotrem, ale 
czas wyruszyć w drogę. Podążając Aleją Marii 
Panny w linii prostej niedaleko Jasnej Góry natra-
fiamy na Przeprośną Górkę. Widać z niej wieżę 
jasnogórskiego kościoła. Tu na 120 hektarach 
sprawuje pieczę św. Ojciec Pio. Tu w kościele 
pw. Świętych Archaniołów Michała, Rafała i 
Gabriela wita pielgrzymów jak żywy i wyciąga 
do nas naznaczone stygmatami ręce. Tu możemy 
ucałować jego relikwie – umieszczone pod szybą 
zakrwawione bandaże – i pomodlić się do św. 
Ojca Pio o pokorę serca, abyśmy w każdym ubo-

fot. G.S. 

Z życia parafii 



 
 

Listopad  2012                                                                                                                                         17 

gim i cierpiącym rozpoznawali samego Jezusa. 
Obok kościoła wybudowano dom rekolekcyjny 
na 250 osób (jest już prawie wykończony). Z 
ziemi pozyskanej podczas kopania fundamentów 
pod kościół usypano wielką górę, na której zbu-
dowano „ogród oliwny” – pierwszą stację drogi 
krzyżowej. Kolejne stacje drogi krzyżowej są 
umieszczone na planie drogi jerozolimskiej, ta-
kiej jaką przeszedł Chrystus idąc na Golgotę. 
Tłem do każdej stacji jest otwarta księga Biblii, a 
na niej wyryte słowa św. Ojca Pio. Idąc niejako 
śladami Chrystusa rozważaliśmy Jego Mękę, 
wzbudzając refleksję nad naszą postawą wobec 
bliźnich. Ubogaceni, wyruszyliśmy w drogę do 
naszych domów.  

Dziękujemy Panu Bogu za wszelkie łaski, ja-
kie na nas zesłał i za piękną pogodę. Dziękujemy 
pani sołtys Janikowa (a naszej cioci) za zorgani-
zowanie tej pielgrzymki i za zaproszenie nas i 
zachęcenie do wzięcia udziału w niej. Wielkie 
podziękowania dla pani Krysi Mandziak za opra-
cowanie trasy i za to, że zawsze potrafi „wyszu-
kać perełki wśród zwykłych kamieni” i nam je 
pokazać; Leszkowi Lesiczce za przewodnictwo 
modlitewne, pobudzanie do refleksji i badania 
sumień; Romkowi Nowakowi za jego serce na 
dłoni, humor i radość, które z nami dzielił. Dzię-
kujemy wszystkim osobom, które z nami modliły 
się i śpiewały pieśni. Dziękujemy wszystkim, 
wszystkim i każdemu z osobna za to, że był i 
swoją obecnością nas ubogacił, za każdy gest, 
uśmiech, za każde słowo. To dzięki Wam 
wszystkim, kochani, pielgrzymowaliśmy w at-
mosferze radości, życzliwości i wzajemnej miło-
ści. To dzięki Waszym otwartym sercom jednym 
duchem chwaliliśmy Pana, wielbiąc Go w na-
szych sercach i śpiewając Mu pieśni. Była w nas 
Boża radość i czuliśmy, że hojnie obdarowani 
wracamy od naszej najlepszej Matki. 

Grażyna i Wojciech Sobańscy 
 

 

Koncerty Pro Sinfoniki 
w kicińskiej szkole 

 
Pro Sinfonika to projekt realizowany już w 45. se-

zonie artystycznym, przybliżający piękno i różnorod-
ność muzyki małym i dużym jej miłośnikom, znaw-
com i amatorom. Jej twórcą był Alojzy Andrzej Łu-
czak, dyrektor Filharmonii Poznańskiej w latach 
1967-1973. Wykonywane są dzieła różnych epok i 
pochodzące z rożnych stron świata. Dla najmłodszych 
w ramach Pro Sinfoniki są „Kolorowe Nutki”, dla 

starszych – „Koncerty szkolne”, realizowane zgodnie 
z hasłem: Jeżeli nie możesz przyjechać do Filharmonii 
– Filharmonia przyjedzie do Ciebie! Koncerty szkolne 
prowadzone są przez prelegentów oraz artystów, któ-
rzy łatwo nawiązują kontakt ze szkolną publicznością 
i potrafią z humorem, ale i stosowną wiedzą wprowa-
dzić młodych słuchaczy w świat muzyki. Koncerty 
szkolne mogą być cennym uzupełnieniem szkolnych 
programów związanych z szeroko rozumianą kulturą.  

źródło: www.prosinfonika.eu 
 

Z inicjatywy Rady 
Rodziców, począwszy od 
października w Szkole 
Podstawowej w Kicinie 
gości Filharmonia Po-
znańska z cyklem 10 

koncertów muzyki poważnej. Udział w koncer-
tach biorą wszyscy uczniowie naszej szkoły. 
Koncerty odbywają się w trakcie zajęć lekcyj-
nych w dwóch grupach – koncerty dla dzieci 
młodszych (klasy I-III) trwają 30 minut, a kon-
certy dla grupy starszej (klasy IV-VI) – 50 min.  

Pierwszy koncert odbył się już w dniu 15 paź-
dziernika, drugi zaplanowany jest na 13 listopada. 
Finansowanie spotkań z muzyką odbywa się ze 
środków Rady Rodziców oraz z dochodów z tzw. 
dni słodkości. Chętni rodzice pieką ciasteczka, 
które potem rozprowadzane są w szkole wśród 
dzieci, a zebrane pieniądze zasilają dalsze finan-
sowanie koncertów. 

Pragnieniem naszym jest, aby wszystkie dzieci 
miały możliwość zapoznania się z muzyka kla-
syczną już od najwcześniejszych lat. Zorganizo-
wanie koncertów jest wyrazem wspomagania 
edukacji muzycznej ze strony rodziców. Jest też 
dowodem tego, że rodzice i szkoła mogą razem 
skutecznie współpracować i tworzyć warunki dla 
lepszego rozwoju wszystkich dzieci. 

 
Anna Konopczyńska, Rada Rodziców  

Szkoły Podstawowej w Kicinie 
 

 

Co nas ciekawi 
Zmień serce swojej wsi! 

Spotkania z projektantką 
 
Kicin 

Mieszkańcy sołectwa Kicin (około 40 osób) 
spotkali się 11 października br. z radnymi gminy 
Czerwonak (zauważyliśmy panów Maćkowiaka, 
Picyka, Andrzejewskiego i panią Kudzię), z kie-
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rowniczką Wydziału Promocji i Rozwoju panią 
Kaniewską, projektantką krajobrazu panią Wrób-
lewską, by wspólnie radzić nad tzw. koncepcją 
funkcjonalno-przestrzenną wsi Kicin. Obecni byli 
pani sołtys Helena Stachowiak z radą sołecką 
oraz członkowie stowarzyszenia „Len”. Spotka-
nie zorganizowano w ramach zaproponowanego 
przez gminę cyklu „Zmień serce swojej wsi”. 
Zadaniem projektantki jest opracowanie szkicu 
terenu i obiektów, które będą służyć mieszkań-
com na co dzień, czyli zaadoptowanie istniejącej 
przestrzeni do codziennych potrzeb: wypoczyn-
ku, zabawy, integracji wsi. W przypadku Kicina 
chodziłoby głównie o wybudowanie świetlicy 
wiejskiej, o którą od dawna starają się zarówno 
rada sołecka, jak i mieszkańcy regularnie uczest-
niczący w zebraniach wiejskich. Miejsce na bu-
dowę takiej świetlicy istnieje realnie. To działka 
nr 81/5, za sklepem i pętlą autobusową. Ma ona 
ok. 2600 m2, co wydaje się wystarczające, by 
wybudować budynek z salą spotkań (o pow. 
przynajmniej 60 m2), zapleczem gastronomicz-
nym i węzłem sanitarnym. Ponadto świetlica taka 
znajdowałaby się w centrum wsi, zatem dojazd 
byłby dogodny dla większości kicinian i miesz-
kańców innych wsi. Oczywiście sprawą do do-
kładnego przedyskutowania pozostają takie kwe-
stie jak maksymalne wykorzystanie świetlicy 
(jakie zajęcia – warsztaty twórcze, koło gospodyń 
wiejskich, próby zespołu śpiewaczego, zajęcia 
komputerowe, nauka gry na instrumentach, aero-
bik; dla kogo – czy dla seniorów, czy dla dzieci i 
nastolatków, czy dla mam wychowujących pocie-
chy), by nie stała pusta, lecz była dobrze zarzą-
dzana i utrzymywana przez cały rok. Padła pro-
pozycja, by świetlica była filią Gminnego Domu 
Kultury „Sokół”. Rozmawiano również o tzw. 
systemie modułowym, czyli budowie z elemen-
tów, które można by dowolnie łączyć i rozbudo-
wywać w miarę dopływu środków, bądź w stylu 
KontenerART1, bądź na wzór żłobków w Norwe-
gii lub poznańskiej szkoły Łejery. 

Innymi pomysłami związanymi z Kicinem by-
ła rewitalizacja parku wokół stawu (między uli-
cami Wodną i Swarzędzką, dz. nr 293) oraz zago-
spodarowanie działki gminnej u zbiegu ulic Swa-
rzędzkiej i Kościelnej (dz. nr 196/3). Jeśli chodzi 
o park, padały pomysły ustawienia tam ławeczek, 
stołów szachowych; wycięcia starych topól, by 
można było urządzić miejsce np. do grillowania, 
parku wodnego (tj. systemu kanalików, przekład-
ni, turbin pozwalających dzieciom obserwować 

działanie wody) i placu ćwiczeń dla osób doro-
słych. Duży teren przy ul. Kościelnej byłby ide-
alnym miejscem na bardzo potrzebne przedszkole 
oraz ogólnodostępne centrum rekreacyjno-
sportowe, czyli głównie boisko. Tu wspomnieć 
trzeba o istniejących terenach sportowych. Padły 
pytania o boisko na końcu ul. Nowe Osiedle – ten 
obiekt należy do LKS Kicin i jest własnością typu 
spółdzielczego; wynajęcie go nie leży w interesie 
wsi, a już na pewno nie jest ogólnodostępne. Bo-
isko szkolne musi z kolei sprostać przede wszyst-
kim potrzebom rozrastającej się szkoły podsta-
wowej. Ponadto wybudowanie czegokolwiek na 
działce nr 196/3 będzie wymagało zmiany planu 
zagospodarowania przestrzennego. 

Mieszkańcy martwili się skąd wziąć pieniądze, 
skoro wiele planów (np. „Plan Odnowy Miejsco-
wości Kicin?” 2, przejęcie na potrzeby wsi tzw. 
domu gminnego przy ul. Poznańskiej) do tej pory 
spełzło na niczym. Słychać było głosy irytacji i 
zniecierpliwienia, ścierały się opinie długoletnich 
i nowoprzybyłych kicinian. Spotkanie było zatem 
prawdziwą „burzą mózgów”. Mam nadzieję, że 
tak, jak się planuje budowę domu i wydatki z tym 
związane, a następnie realizuje się krok po kroku 
swoje marzenie, tak i w przypadku projektu in-
westycji rekreacyjnych dla wsi Kicin starczy na 
wszystko uporu i zapału. Zadaniem mieszkańców 
i radnych mieszkających w naszym zakątku gmi-
ny będzie teraz monitorować prace projektantki, a 
przed wszystkim działania samej gminy w zakre-
sie zapewnienia środków finansowych. Mowa 
była bowiem o finansowaniu gminnym i stara-
niach o pozyskanie środków unijnych. Koncepcja 
funkcjonalno-przestrzenna dla wsi Kicin nie jest 
zadaniem na najbliższy rok. To zadanie na lata, 
ale jak przekonywali radni, projektantka i pani z 
Działu Promocji i Rozwoju – warto zaplanować, 
by nie dopuścić do sprzedaży działek gminnych 
na rynku nieruchomości i przede wszystkim po-
siadać konkretną wizję rozwoju Kicina. 

pirogov 
 

1 Wg strony http://www.kontenerart.pl eksperymentalny projekt 
KontenerART w Poznaniu to inicjatywa niezależnego środowiska 
artystów w Poznaniu, miejsce, gdzie można wypocząć, spotkać 
ludzi kultury, uczestniczyć w procesie twórczym, zdobyć nowe 
umiejętności podczas warsztatów artystycznych, wziąć udział w 
koncertach i wystawach. To kilka mniejszych niezależnych pra-
cowni artystycznych, które są animowane przez stowarzyszenia, 
fundacje, indywidualnych artystów. Każdy otrzymuje przestrzenie 
zbudowane z dwóch kontenerów. Więcej informacji na temat 
kontenerów: http://www.mb-solution.pl/kontenery-modulowe-na-
rynku-w-niepolomicach 2 Załącznik do Uchwały Nr 
251/XXXV/2009 Rady Gminy Czerwonak z dnia 19.02.2009 r. 
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Kliny 
W sołectwie Kliny sytuacja jest o wiele bar-

dziej skomplikowana. W trzech wsiach sołectwa 
– Dębogórze, Klinach i Mielnie nie ma niestety 
działki będącej własnością gminy, która mogłaby 
być przeznaczona i/lub zagospodarowana z prze-
znaczeniem na cel publiczny. Zaproponowane 
przez radnych na spotkaniu w dn. 15 października 
lokalizacje są własnością prywatną, a właściciele 
tych posesji nie są zainteresowani odsprzedażą 
gruntów gminie Czerwonak. Przez wiele długich 
lat pan sołtys Andrzej Kosmowski wraz z radą 
sołecką starali się w Urzędzie Gminy o pomoc w 
pozyskaniu takiego miejsca, ale bez efektów.  

A nam, mieszkańcom Klin i okolic, nadal ma-
rzy się niewielki skrawek ziemi, na którym mo-
głaby powstać mała świetlica, a tuż przy niej 
drewniane stoły i ławy oraz miejsce pod ognisko 
do wspólnej biesiady. Czy to takie wygórowane 
marzenia ? Obecnie największą trudnością w re-
alizacji tych planów wydaje się być znalezienie 
odpowiedniej lokalizacji, uzyskanie zgody wła-
ściciela na sprzedaż działki, a potem – znalezie-
nie środków w budżecie gminy na jej zakup. Tak 
też można podsumować ogólne wnioski ze spo-
tkania z projektantką: ma ona opracować projekt 
świetlicy wielkości 60-90 m2, z miejscem do spo-
tkań przy ognisku czy grillu, ale bez boiska, na 
działce o przewidywanej powierzchni nie więk-
szej niż 1 ha. Następnie pod ten projekt zostanie 
rozpoczęta procedura wyszukania działki, uzy-
skanie zgody właściciela na jej sprzedaż, zakup 
przez gminę, a następnie przekształcenie ziemi w 
planie zagospodarowania przestrzennego z rolnej 
na budowlaną. 

Przed nami jeszcze długa droga, ale już dziś 
dziękujemy radnym, którzy wyrazili chęć pomo-
cy – za ich inicjatywę i poświęcony czas. Trzy-
mamy kciuki i pokładamy nadzieję, że być może 
kiedyś nasz sen się spełni i będziemy mogli 
wspólnie uczestniczyć w otwarciu naszego „ma-
łego domu kultury”. 

HK 
 

 

Co nas dotyczy. 
Garść informacji o projekcie 

kanalizacyjnym 
 
Od dłuższego już czasu jesteśmy świadkami 

realizacji projektu, którego oficjalna nazwa to 
„Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego 

Puszcza Zielonka i okolic”. Obszar objęty przed-
sięwzięciem obejmuje miejscowości o najwięk-
szej liczbie ludności i tereny rekreacyjne o naj-
większej atrakcyjności. Tereny te są cenne przy-
rodniczo i w tym kontekście projekt ma na celu 
ich ochronę.  

Przedsięwzięciem objęte zostały gminy: 
Czerwonak, Murowana Goślina, Pobiedziska, 
Skoki i Swarzędz. Należą one do aglomeracji 
poznańskiej i aglomeracji Murowana Goślina. 
Koszt realizacji przedsięwzięcia szacowany jest 
na prawie 292 miliony złotych. Oczywiście ta-
kich kosztów nie są w stanie udźwignąć budżety 
gminne. Z tego powodu inicjatywa została dofi-
nansowana ze środków Unii Europejskiej: z Fun-
duszu Spójności w kwocie 200 milionów złotych. 

Przedsięwzięcie obejmuje budowę około 370 
kilometrów sieci kanalizacyjnej oraz wykonanie 
150 przepompowni ścieków. Po ukończeniu ka-
nalizacji ścieki z terenu objętego projektem zo-
staną skierowane do Centralnej Oczyszczalni 

Ścieków w Koziegłowach oraz do Oczyszczalni 
Ścieków w Szlachęcinie. Podłączenie do kanali-
zacji zbiorczej uzyska ponad 40 tys. mieszkań-
ców. Istniejące oczyszczalnie ścieków, w Pobie-
dziskach i Skokach, jako niespełniające norm 
zostaną przy tej okazji wyłączone z eksploatacji. 

Przedsięwzięcie zostało podzielone na 7 za-
dań. Każde z nich realizuje wykonawca wybrany 
w osobnym przetargu. Zakończenie całości pla-
nowane jest na przełomie roku 2013/2014. 

Nas, jako mieszkańców parafii, interesuje naj-
bardziej zadanie nr 4, do którego zostały włączo-
ne prace również na naszym terenie. Zadanie 
obejmuje gminę Czerwonak, miejscowości: 
Czerwonak, Kicin, Kliny, Mielno, Dębogóra, 
Miękowo, Annowo. Odcinek o długości prawie 
60 km zawiera 24 przepompownie. W ramach 
tego zadania rurociąg grawitacyjny budowano w 
sierpniu w Czerwonaku, w ulicach: Nowa i 
Szkolna, w Kicinie w ulicach: Poznańska, Cha-
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browa, Wrzosowa, Rolna; w Mielnie, w ulicach: 
Leśna, Łąkowa, Poznańska, w Dębogórze, w uli-
cach: Leśna, Grabowa, Dębowa, Kasztanowa. 
Rurociąg tłoczny budowano w Kicinie, w ulicy 
Łanowej oraz w Mielnie. Na wrzesień zaplano-
wano budowę kanalizacji grawitacyjnej w Czer-
wonaku i Kicinie oraz w Mielnie, Klinach i Dę-
bogórze. Budowę kanalizacji tłocznej zaplanowa-
no w Dębogórze. 

Termin zakończenia robót dla zadania nr 4 to 
28 września tego roku. Jednak jak poinformował 
mnie pan Paweł Napieralski ze Związku Mię-
dzygminnego Puszcza Zielonka, na każdym od-
cinku robót (zadań) występują opóźnienia. Czę-
ściowo spowodowane są nieprzewidzianymi 
trudnościami w zakresie infrastruktury podziem-
nej, która nie jest odnotowana na mapach, a sta-
nowi w zakresie realizacji dość poważne proble-
my wykonawcze. Założenia projektu uwzględnia-
ją odtworzenie nawierzchni dróg zgodne ze sta-
nem poprzedzającym rozpoczęcie robót. Widzi-
my, że również te prace przebiegają bardzo wol-
no w samym Kicinie, zwłaszcza na odcinku ul. 
Nowe Osiedle i przy samej szkole. Utrudnia to 
zdecydowanie dotarcie do szkoły i przejazd do 
Czerwonaka, zwłaszcza, że ulica Szkolna jest 
praktycznie całkowicie wyłączona z ruchu. 

Przy tej okazji życzmy sobie cierpliwości i 
wyrozumiałości dla wykonawców, a im samym 
sprzyjających warunków pogodowych, aby mogli 
nadrobić opóźnienia i być na bieżąco z harmono-
gramem prac. Szczęść Boże ! 

J.K. 
*** 

Jak pisaliśmy w 29. numerze Naszego Patro-
na, w kwietniu br., osiedla położone przy samej 
Puszczy Zielonce nie zostały objęte programem 
kanalizacji, pomimo że mieszkańcy korzystają z 
przydomowych oczyszczalni ekologicznych przez 
nikogo nie kontrolowanych i zbudowanych na 
ciężkim, nieprzepuszczalnym gruncie gliniastym. 
Około 200 mieszkańców sołectwa Kliny, czyli 
tzw. nowe Kliny – osiedle przy Trakcie, osiedle 
w Mielnie przy ul. Akacjowej i Trakcie oraz 
część Dębogóry, nie może nawet marzyć o infra-
strukturze kanalizacyjnej w dającej się przewi-
dzieć przyszłości. Gmina uchwaliła prawo lokal-
ne – plan zagospodarowania przestrzennego w 
1999 r. i 2002 r., dokładnie określając jak będą 
wyglądać osiedla i ich infrastruktura. Przypo-
mnijmy, że założono wówczas budowę wodocią-
gu gminnego i kanalizacji gminnej. Ze względu 

na nieuczciwość dewelopera (aktualnie jest bada-
na sprawa tzw. transakcji pozornej), który sprze-
dał działki na tych terenach, oraz brak zaintere-
sowania rozwiązaniem problemu ze strony władz 
gminy Czerwonak odpowiedzialnością za brak 
owej infrastruktury lub jej wadliwy stan obarcza 
się teraz mieszkańców i podatników. 

pirogov 
 

 

Co nas boli 
„Kontr-brosulotka” 

 
Poniżej podajemy, z koniecznymi modyfika-

cjami w datach, treść odpowiedzi Stowarzyszenia 
Len na ulotkę firmy Bros. 

W naszych skrzynkach znalazła się w połowie 
października ulotka firmy Bros wychwalająca 
zalety planowanej inwestycji. Inwestor próbował 
nas uspokoić, że budowa i fabryka nie będą dla 
nas groźne. Nie zgadzamy się z tym. Pełna anali-
za znajduje się na stronie www.kicinonline.pl, a 
poniżej przedstawiamy skrócone uwagi. 

Inwestor twierdzi, podpierając się opiniami 
wynajętych przez siebie ekspertów, że: 

- „budowa hali magazynowo-produkcyjnej w 
tym miejscu, nie spowoduje znaczącego od-
działywania na którykolwiek z komponentów 
środowiska”, 

- „przyjęte rozwiązania wykorzystujące naj-
nowszą technologię minimalizują oddziaływa-
nie zakładu na środowisko”, 

- „w praktyce oddziaływanie zakładu mieści 
się w jego granicach”, 

- „maksymalnie ograniczono możliwość 
wystąpienia sytuacji awaryjnych”. 

A co to naprawdę oznacza? Oznacza, iż budo-
wa hali będzie jednak oddziaływać na środowi-
sko, nawet poza granicami zakładu i nie wyklu-
czono wystąpienia sytuacji awaryjnych. Na doda-
tek nie możemy ocenić czy zaproponowane przez 
inwestora technologie będą „najnowsze”, bo fir-
ma Bros zażądała utajnienia tych danych w zło-
żonym raporcie środowiskowym. A poza tym – 
czy najnowsze oznacza najbezpieczniejsze??? 

Porównanie ze stacją benzynową jest co naj-
mniej śmieszne, bo przecież nikt tam nie chce 
budować stacji benzynowej, a zapewne nikt z nas 
nie chciałby też mieszkać obok takiej stacji. Poza 
tym, stacje benzynowe mają jeden, może dwa 
zbiorniki na propan-butan, a Bros ma ich mieć 14 
– o łącznej pojemności ponad 105m3!!! 
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A co mówią inni eksperci o tej inwestycji? Pan 
prof. Jerzy Siepak (rzeczoznawca i biegły Mini-
sterstwa Ochrony Środowiska w zakresie oceny 
oddziaływania na środowisko, w zakresie ochro-
ny wód powierzchniowych i ochrony powierzch-
ni ziemi, jak i w zakresie sporządzania prognoz 
skutków wpływu ustaleń planu zagospodarowa-
nia przestrzennego na środowisko, ekspert Pol-
skiej Izby Ekologii), twierdzi: „inwestycja ta jest 
nie do zaakceptowania z naukowego punktu wi-
dzenia”, a „związki chemiczne, które mają być 

przez inwestora używane są silnie toksyczne i 
bardzo niebezpieczne, a jednocześnie bardzo 
trudne do kontroli analitycznej”. Pan profesor 
wskazuje dodatkowo, iż „w sytuacji odprowadza-
nia ścieków do studni spowoduje trwałe skażenie 
wód podziemnych”. Wyraźnie podkreśla, że po-
wstanie tej inwestycji byłoby „wzorem negatyw-
nego przykładu w edukacji studentów ochrony 
środowiska”. Co o tej inwestycji twierdzi nato-
miast dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych 
Województwa Wielkopolskiego – pan Janusz 
Łakomiec? Otóż uważa on, że: „Lokalizacja 
przedsięwzięcia firmy Bros (…) stanowi zagro-
żenie dla środowiska w kontekście utraty walo-
rów krajobrazowych i kulturowych tych terenów, 
a zniszczone przez lokalizację budynków maga-
zynowych i produkcyjnych naturalne ukształto-
wanie terenu jest bezpowrotne – nie należy do 
odnawialnych zasobów naturalnych”. 

Komu zatem warto uwierzyć: osobom wynaję-
tym przez inwestora, czy ekspertom, którzy wy-
razili swoje opinie zupełnie bezinteresownie i bez 
pobierania jakiegokolwiek wynagrodzenia? Sami 
możecie Państwo na to pytanie odpowiedzieć. 

W swojej ulotce Bros pisze m.in.: „wszystkie 
odpady (opakowania po surowcach, czyściwa, 
środki ochrony osobistej i inne) będą magazyno-
wane w wyznaczonych miejscach i przekazywane 
uprawnionym odbiorcom do utylizacji”. Za ko-
mentarz niech posłuży informacja, że firma Bros 

była dwukrotnie w 2011 roku karana przez Wo-
jewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w 
Poznaniu, m.in. za naruszenie warunków decyzji, 
zatwierdzającej program gospodarki odpadami 
niebezpiecznymi, w zakresie ilości wytwarzanych 
odpadów niebezpiecznych i sposobu ich magazy-
nowania, a także za przekazywanie wytworzo-
nych odpadów podmiotowi, który nie uzyskał 
stosownego zezwolenia w zakresie zbierania od-
padów. I my mamy uwierzyć, że planowana dzia-
łalność Brosa na terenie otuliny nie będzie sta-

nowić dla nas zagrożenia, sko-
ro ta firma była karana za dzia-
łalność szkodliwą dla środowi-
ska? 

O stosunku firmy Bros do 
przepisów i przestrzeganiu 
norm przez ich pracowników 
niech świadczy fakt, że od 
kilku miesięcy pracownik tej 
firmy w sposób nieuprawniony 
przeglądał zamknięte forum 

internetowe kicinonline.pl, na-
ruszając tym samym gwarantowaną przez Kon-
stytucję ochronę tajemnicy korespondencji pry-
watnej. A zatem – osoba z firmy Bros czytała 
prywatną korespondencję forumowiczów, które 
przecież miało nam pomóc w zablokowaniu tej 
inwestycji. Mamy nadzieję, iż pracownik firmy 
Bros, którego nasza uwaga dotyczy, zdaje sobie 
sprawę z odpowiedzialności karnej za swoje czy-
ny (za które grozi grzywna, ograniczenie wolno-
ści albo pozbawienie wolności do lat 2).  

Marek, M. 
*** 

Rozprawa administracyjna z udziałem społe-
czeństwa w sprawie wydania opinii środowi-
skowej 

Bardzo istotnym wydarzeniem w sprawie, o ile 
nie najważniejszym, miała być była rozprawa 
administracyjna w sprawie złożonego przez Bro-
sa raportu środowiskowego. Mieszkańcy Kicina, 
Janikowa i Klin, w tym czworo czerwonackich 
radnych i nasz ksiądz proboszcz – razem około 
60 osób – solidarnie wzięli urlopy i przybyli na 
sesję Rady Gminy Swarzędz 22 października, by 
zaprotestować przeciwko inwestycji firmy Bros. 
„Rozprawa administracyjna” to po prostu spotka-
nie przedstawicieli gminy, inwestora oraz miesz-
kańców, na którym mogą złożyć swoje uwagi i 
zastrzeżenia, w tym przypadku odnośnie raportu 
środowiskowego, czyli dokumentu omawiającego 

fot. H.K. 
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zespół oddziaływań inwestycji na środowisko. 
Protest mieszkańców, który musi zostać 
uwzględniony przy wydawaniu decyzji środowi-
skowej, miał mieć na celu zablokowanie inwesto-
rowi starań o pozwolenie na budowę, a to ozna-
czałoby zablokowanie inwestycji. Czemu zatem 
piszę w trybie przypuszczającym? Rozprawa zo-
stała bowiem przerwana i odroczona z powodów 
proceduralnych – jedna z przedstawicielek firmy 
Bros (p. Chmielecka) nie przedstawiła pełnomoc-
nictwa na reprezentowanie spółki i jej właścicieli 
w postępowaniu administracyjnym, nie mogła 
więc formalnie brać udziału w rozprawie. Druga 
pani (p. Plekan) nie okazała się kompetentna. 
Dodać muszę, że poza zastępcą burmistrza (p. 
Trawiński) i urzędniczką prowadzącą rozprawę 
(p. Sonnak) nikt z radnych gminy Swarzędz nie 
był w ogóle obecny. Dopisały za to media: WTK, 
TVP Poznań i Radio Merkury. Mieszkańcy roze-
szli się bez satysfakcji, rozgoryczeni i rozgnie-

wani takim lekceważeniem ze strony inwestora i 
radnych gminy Swarzędz, „zachowaniem niego-
dziwym” – jak wyraził się nasz sąsiad Tadeusz. 
Okazuje się, że samorządność lokalna w przy-
padku inwestycji Bros u granic Kicina odnosi 
porażkę i tworzy dwa wrogie obozy, władzy lo-
kalnej i mieszkańców. 

Pierwszy list do inwestora podpisało ponad 
500 osób, petycję dla radnych gminy Swarzędz 
we wrześniu prawie 750. To więcej głosów niż 
otrzymała w wyborach pani burmistrz Swarzę-
dza! Nikt zatem nie może powiedzieć, że prote-
stujących jest garstka. Naszym oponentem jest 
Stowarzyszenie „Szansa”, podobno stowarzysze-
nie bezrobotnych, powstałe w lipcu br., nie figu-
rujące w KRS i operujące stylistyką identyczną 
ze sposobem mówienia rzeczniczki firmy, pani 
Chmielewskiej. Pytam retorycznie: czy Stowa-
rzyszenie to ma takie poparcie społeczne jak Len? 

pirogov 
 
 

Inauguracja Roku Wiary 
 

 

 
                                     4x fot. G.Z.  
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ZAPOWIEDZI DUSZPASTERSKIE – LISTOPAD 2012 
 
01.11. (czwartek) uroczystość Wszystkich  

Świętych 
 Msze św. o 8.00 (kościół)  
 i 14.00 (cmentarz) 
02.11. (piątek) wspomnienie wszystkich  
 wiernych zmarłych 
 Msze św.: 10.00, 17.00 i o 19.00 –  

Eucharystia ze szczególnym udziałem 
młodzieży 

03.11. pierwsza sobota miesiąca 
 nabożeństwo wynagradzające  

Niepokalanemu Sercu Maryi: 
   8.30 – spowiedź 
   9.00 – różaniec 
   9.30 – Eucharystia   
04.11. (niedziela) zebranie członków 
 Wspólnoty Żywego Różańca   
 po Mszy św. o 8.00  
05.11. (poniedziałek) 19.30 – zebranie Redakcji 
 „Naszego Patrona” 
08.11. (czwartek) adoracja Najśw. Sakramentu  
 w godz. 17.00-18.00 i po Mszy św. –  
 do 20.00 
09-11.11. ODNOWIENIE MISJI  

PARAFIALNYCH 
09.11. (piątek) 9.00 – odwiedziny chorych  
 z posługą sakramentalną 
11.11. (niedziela) Narodowe Święto  

Niepodległości 
 po Mszach św. czynna biblioteka  

parafialna 
 16.00 – koncert pieśni patriotycznych  
 w wykonaniu zespołu Ave 
12.11. (poniedziałek) 17.00 – katecheza  

parafialna dla  dzieci z klas VI  
 18.45 – zebranie Akcji Katolickiej 
 20.15 – katecheza dla młodzieży z klas  
 I gimnazjum 
13.11. (wtorek) 18.00 – katecheza parafialna  
 dla dzieci z klas I  
 19.00 – zebranie Parafialnej Rady 
 Duszpasterskiej 
14.11. (środa) 15.00-18.00 – czynna biblioteka 
 parafialna 
 18.45 – po Mszy św. Zebranie  

Parafialnego Zespołu Caritas 
 20.00 – zebranie Parafialnego Zespołu 
 Liturgicznego 

15.11. (czwartek) 17.00 – katecheza parafialna 
dla dzieci z klas V 

16.11. (piątek) 19.30 – zebranie Parafialnej Rady 
 Ekonomicznej  
20.11. (wtorek) 260 rocznica poświęcenia   

kościoła w Kicinie 
 19.00 – Msza św. w intencji   

dobroczyńców i osób zaangażowanych 
 w prace duszpasterskie, porządkowe  
 i remontowe w naszej parafii  
21.11. (środa) 19.00 – spotkanie Kręgu  

Biblijnego   
22.11. (czwartek) 18.00 – Eucharystia ze 
 szczególnym udziałem rodziców  

kandydatów do bierzmowania. Po  
Mszy św. katecheza dla tychże rodziców, 

 którzy nie uczestniczyli w katechezie  
 w dniu 18 września br. 
23.11. (piątek) 17.00 – katecheza parafialna  
 dla dzieci z klas IV 
24.11. (sobota) 10.00 – Msza św. w intencji 
 Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej  
 w Kicinie 
25.11. (niedziela) uroczystość Chrystusa Króla 
 Wszechświata  
 święto patronalne Akcji Katolickiej 

podczas Mszy św. o 10.00 przyjęcie  
nowych ministrantów 

27.11. (wtorek) 20.00 – katecheza dla młodzieży 
 z klas III gimnazjum 
28.11. (środa) 18.00 – Eucharystia ze 
 szczególnym udziałem osób, które podjęły 
 Duchową Adopcję Dziecka Poczętego  
 Zagrożonego Zagładą   
30.11. (piątek) święto św. Andrzeja Apostoła 
 

ks. Andrzej Magdziarz 
 
 

 
Koncert patriotyczny w Dzień Niepodległości 

 
11 listopada 2012 r. o godz. 16.00 

odbędzie się w naszym kościele parafialnym 
koncert pieśni patriotycznej w wykonaniu  

zespołu AVE. 
Serdecznie zapraszamy! 
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1.  Renowacja elewacji budynku probostwa (fot. G.Z.) 
2. W oczekiwaniu na różaniec  (fot. E.P.) 
3-7. Kicińskie Dni Kultury Chrześcijańskiej (fot. G.Z.) 
8. Wernisaż Leszka Lesiczki (fot. H.K.) 
9. Homo antybrosum 
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