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„To wojna niesie z sobą ów nieproporcjonalny
przyrost nienawiści, zniszczenia, okrucieństwa.
A jeśli nie da się zaprzeczyć, że objawia również
inne możliwości ludzkiej odwagi, bohaterstwa,
patriotyzmu, to jednak rachunek strat
przeważa".
Jan Paweł II, z homilii wygłoszonej w Oświęcimiu-Brzezince, 1979 r.

Wystawa pamiątek z czasów II wojny św w muzeum przy Szkole Podstawowej im. A. Cieszkowskiego w Kicinie

fot. G.Z.

Wstęp

Słowo księdza proboszcza
Jesteśmy świadkami nowej strategii mediów względem obecnego Ojca Świętego. Za poprzednich
pontyfikatów media oficjalnego nurtu przedstawiały Benedykta XVI jako „pancernego kardynała”, a
papieża Wojtyłę za „nierozumiejącego współczesnych wyzwań”. Natomiast Ojca Świętego Franciszka
te same media ukazują wydawałoby się w jakże pozytywnym świetle, odnosi się wrażenie, jakoby
czyniły mu wielką przysługę. Franciszek ukazywany jest jako nadzieja na reformę Kościoła, w którym
dzieją się „porażające” sprawy. Tylko czekać, aż ten papież wypisze się z takiego Kościoła, bo przecież w nim króluje ciemne średniowiecze, pedofilia i ucisk. Tegoż Ojca Świętego postrzega się jako
przedstawiciela Kościoła otwartego, reformatorskiego i przemawiającego „ludzkim głosem”. Wedle
tych informacji Franciszek buduje Kościół bardziej ludzki, w odróżnieniu od „Kościoła inkwizycyjnego” reprezentowanego przez Kurię Rzymską i przede wszystkim Polski Episkopat. W takim duchu
można też odczytać wypowiedź jednego z przedstawicieli „Kościoła otwartego i tolerancyjnego” na
temat obecnego Ojca Świętego: udał nam się papież Franciszek.
Czym się różni przekaz medialny na temat Franciszka od przekazów dotyczących jego poprzedników? Wybiorczym cytowaniem, manipulowaniem, wyrywaniem z kontekstu i fałszywą interpretacją
papieskiego nauczania. Do tego stopnia, że u odbiorcy tychże wypowiedzi może powstać „mętlik w
głowie”, jakiś niepokój. Stawiają sobie pytanie: czy nie dojdzie do zmiany doktryny Kościoła? Czy nie
ulegnie zmianie to, w co dotychczas wierzyli? Niewątpliwie pewna część ludzi tego oczekuje, bo
chcieliby usankcjonowania ich myślenia a i stylu życia. O prawdziwym stosunku obecnego Ojca Świętego do Kościoła świadczą jego słowa wypowiadane w tak wielu miejscach i przy różnych okazjach.
Niestety, ale w oficjalnych mediach zasadniczo nie spotkamy się z tym nauczaniem. Wspomnę o
przemówieniu Franciszka do przełożonych sióstr zakonnych zgromadzonych na początku mają br. w
Rzymie. Wśród nich były także i przedstawicielki zakonów z USA, które w pewnych aspektach odeszły od nauczania Kościoła. Ojciec Święty wezwał je do wierności Kościołowi, Magisterium, biskupom i Następcy św. Piotra. I dalej zacytował Pawła VI, iż „niedorzeczny jest taki rozdział, by myśleć,
że można żyć z Jezusem bez Kościoła, iść za Jezusem poza Kościołem, kochać Chrystusa, ale nie Kościół. Odczuwajcie ciążącą na was odpowiedzialność, aby troszczyć się o kształtowanie waszych Instytutów w zdrowej nauce Kościoła, w miłości do Kościoła i w duchu kościelnym”. Z tymi słowami
współbrzmią inne, ale jakże podobne, wypowiedziane do Jezuitów: „Mogę iść za Chrystusem tylko w
Kościele i z Kościołem. (...) Jezus chce, byśmy byli ludźmi zakorzenionymi i ugruntowanymi w Kościele. Nie ma innych równoległych czy odizolowanych dróg. (...) Zawsze we wspólnocie, w Kościele,
ze świadomością przynależności, która dodaje odwagi, żeby iść dalej. Służyć Chrystusowi oznacza
kochać ten konkretny Kościół, czyli służyć mu hojnie i w duchu posłuszeństwa”. Te i wszystkie inne
wypowiedzi Franciszka zakładają obecność i działanie Ducha Świętego w Kościele. Natomiast media
głównego nurtu tę obecność anulowały. Z Duchem Świętym uczyniły to co się czyni z tekstem naciskając klawisz delete. Ten, kto utracił bądź poważnie osłabił wiarę przestaje dostrzegać obecność Pana
Boga w świecie i w swoim życiu. To jest klasyka. Ci ludzie zamiast samemu bić się w piersi, programowo upokarzają Kościół przedstawiając go jako mroczną siłę, od której wypada się odciąć i dystansować. Nasz papież Franciszek ukazuje miłość do Kościoła i nigdy o nim się źle nie wypowiada, jeśli
już to o pewnych postawach, które wymagają zmiany. Jeszcze raz oddaję głos Ojcu Świętemu. Przytaczam słowa, które wypowiedział do dziennikarzy po swoim wyborze na Stolicę Apostolską. Z mediów
laickich emanowała jedna tylko wieść, że papież pragnie Kościoła ubogiego i dla ubogich. W tymże
przemówieniu Franciszek powiedział m.in. „Chrystus jest centrum. Chrystus jest fundamentalnym
punktem odniesienia, sercem Kościoła. Bez Niego Piotr i Kościół nie istniałby i nie miałby racji istnienia. Jak wielokrotnie powtarzał Benedykt XVI, Chrystus jest obecny i przewodzi Kościołowi. We
wszystkim, co się wydarzyło, ostatecznie głównym działającym jest Duch Święty. To On inspirował
decyzję Benedykta XVI dla dobra Kościoła; On kierował Kardynałami w modlitwie i w wyborze. To
ważne, drodzy przyjaciele, aby mieć na uwadze ten horyzont interpretacyjny”.
ks. Andrzej Magdziarz
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Z życia Kościoła

W końcu bądźcie mocni w Panu –
siłą Jego potęgi (Ef 6, 10)
Gdzie pojawia się dobro, tam szybko rodzi się
i zło. Nietrudno to dostrzec w tym, co dzieje się
na świecie, w Polsce, a także w mniejszych społecznościach. Wiele jest dobrych inicjatyw, pomysłów, działań, a równolegle do nich pojawia
się ich krytyka, tworzenie i szukanie sensacji.
Nieposłuszeństwo wobec Kościoła staje się modne i znajduje odbiorców. Powstaje m.in. szum
medialny, publiczne naigrywanie się z innych,
tworzenie wspólnego frontu – człowiek przeciw
człowiekowi. Łatwo jest patrzeć na brak jakichś
cech u kogoś niż u siebie samego. W centrum
życia, tu i teraz nie znajduje się Chrystus, ale ten
drugi, niedoskonały człowiek, intrygi i obmowy
względem
niego.
Ludzie przed innymi
ciągle chcą coś
udowadniać, pokazywać i potwierdzać
swoją siłę, zapominając, że nie żyją
wyłącznie dla siebie,
tu i teraz.
Szatan
atakuje
Jezusa,
aniołów,
więc tym bardziej i
ludzi
wierzących,
zniewalając i odbierając właściwe pojmowanie
nauki
Chrystusa (por. J 8,
42-45). Chrześcijanin, dający świadectwo autentycznej wiary, gdziekolwiek mieszka, pracuje,
toczy cały czas walkę. O walce duchowej napisał
św. Paweł w Liście do Efezjan. Zachęca on do
właściwego przygotowania się na odpieranie zła,
pokus i przeciwności, poprzez przyobleczenie się
w pełni w zbroję Bożą: „abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać zwalczywszy
wszystko. Stańcie więc [do walki] przepasawszy
biodra wasze prawdą i oblókłszy pancerz, którym
jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość
[głoszenia] dobrej nowiny o pokoju. W każdym
położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której
zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski
Złego. Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha,
to jest słowo Boże – wśród wszelkiej modlitwy i
błagania” (Ef 6, 13-18). Święty Paweł wymienia
Wrzesień 2013

różne elementy wchodzące w skład zbroi Bożej i
ponadto mówi o trwaniu z Panem Bogiem poprzez uwielbienie, dziękczynienie, kierowane
prośby, milczenie i kontemplację.
Pierwszym elementem zbroi Bożej jest pas
prawdy, szczerości, prawdomówności, mówiący
o byciu świadomym własnej grzeszności. Pancerz
sprawiedliwości natomiast ochrania m.in. serce
człowieka. W języku hebrajskim serce oznacza
wnętrze człowieka, a więc myśli, zamiary, decyzje, wolę, jest miejscem spotkania z Bogiem. Buty, wskazane jako kolejny element zbroi Bożej,
świadczą o gotowości głoszenia Dobrej Nowiny o
pokoju – w zależności czy są mocne i czy stanowią stabilne oparcie; tarcza wiary chroni przed
atakami zła; hełm zbawienia zabezpiecza przed
zniechęceniem, błędnym myśleniem; mieczem
Ducha staje się słowo Boże, które Pan kieruje do
nas m.in. poprzez
Pismo Święte. Modlitwa natomiast łączy
człowieka z Bogiem.
Nasze życie, odporność na działanie złego ducha zależy również
od
naszego
szczerego rozmodlenia: „Modlimy się tak,
jak żyjemy, ponieważ
tak żyjemy jak się
modlimy” (Katechizm
Kościoła katolickiego
2725).
Wszystkie wyżej
wymienione elementy
zbroi Bożej niech staną się przedmiotem osobistej
refleksji: Jak w moim życiu one wyglądają? Jakie
jest moje przygotowanie do walki ze złem, grzechem? Co wymaga poprawy, ulepszenia oraz za
co mogę Panu Bogu już teraz podziękować?
Skończyły się wakacje, dla wielu osób –
czas urlopów, szczególnego nabrania sił duchowych i fizycznych do dalszej pracy, może i także
wzmacniania elementów własnej zbroi Bożej.
Niech troska o nią towarzyszy nam nie tylko od
czasu do czasu, ale na co dzień. Szatan nie działa
od święta, a pełna zbroja Boża nie jest ciężarem
dla człowieka, lecz przeciwnie – czyni go wolnym, szczęśliwym i zapewnia poczucie bezpieczeństwa.
RS
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Z kraju i ze świata

Wrześniowe zamyślenia, czyli...
historia nie jednego zdjęcia

najbardziej spektakularnym obrazem, jaki do tej
pory ukazał się na okładce czasopisma National
Geographic pod tajemniczym tytułem „The
Afghan Girl”. Amerykański fotograf Steve McKiedy w 1979 r. na terytorium Afganistanu Curry jako jeden z pierwszych zdecydował się na
rozgorzała wojna, nikt z początku nie sądził, że udokumentowanie tragedii Afgańczyków. Często
przybierze tak tragiczne rozmiary. Jednak kiedy podróżował po okupowanym kraju w maskująze strony interweniujących wojsk radzieckich cym stroju, przebrany za tubylca, a filmy fotograterror wymierzony w ludność cywilną i przywód- ficzne przemycał pod ubraniem. W jednym z
ców religijnych osiągnął apogeum, stało się wia- obozów w Nasir Bagh w Pakistanie, w którym
domym, że konflikt zbrojny nieprędko się zakoń- przebywało przeszło 100 tysięcy uchodźców,
czy. Publicznie palono Koran, mordowano islam- zdecydował się na sfotografowanie grupy młoskich duchownych, ustanowiono zakaz praktyk dych kobiet, wówczas uczennic, wśród których
religijnych wszystkich wyznań, dotyczący także znalazła się bohaterka owego zdjęcia. Uwagę
Żydów. Afgański reżim komunistyczny wspiera- fotografa przykuło niewątpliwie jej spojrzenie,
ny przez sowietów postanowił zlikwidować jak oceniają niektórzy – niezwykle zimne, przerawszelką opozycję.
żające, pełne strachu, pretensji i złości na cały
Ocenia się, iż wskutek eks- świat. Nikt jednak nie był w stanie powiedzieć,
terminacji całych wiosek, a kim była ta dziewczyna, choć jej portret na długo
także tortur i zsyłek do obo- stał się symbolem ofiar trwającej przez 10 lat
zów koncentracyjnych, śmierć wojny, a plakaty z jej zdjęciem rozklejano poponiosło blisko 100 tys. osób, wszechnie na ulicznych słupach reklamowych
a 0,5-4 mln. udało się na emi- nawet w Polsce. McCurry próbował po latach
grację do krajów ościennych. odszukać dziewczynę. Wydawało się, że nigdy
Zniszczono całą elitę intelek- nie zostanie zidentyfikowana. Dopiero w 2002 r.
Fot.1
tualną kraju. O tej tragedii po obaleniu reżimu talibów, McCurry wraz z reobywatele innych państw dowiedzieć się mogli ze dakcyjną ekipą wyruszył na poszukiwania kobieśrodków masowego przekazu, prasy, radia, tele- ty. Początkowo nie przynosiły one rezultatów,
wizji, w znacznie mniejszym stopniu niż dziś z gdyż wiele z nich podawało się za osobę ze zdjęinternetu. Popularną i niewątpliwie najbardziej cia. Jednak w wyniku przeprowadzonych badań
bieżącą formą przekazu były relacje korespon- biometrycznych siatkówki oka, udało się niezaOblicza się, że w wojnach i konfliktach mijającego stulecia, o różnym przeczalnie ustalić, że spotkana
zasięgu i charakterze zostało zabitych nie mniej niż 87(!) milionów ludzi, kobieta, to właśnie tajemnicza
a liczba rannych oraz trwale okaleczonych i tych, którzy ucierpieli w „Afghan Girl” o nazwisku Sharinny sposób, nie jest do ustalenia. Ludzie z terenów objętych konfliktem bat Gula. Na początku lat 80giną lub doznają trwałego kalectwa, także po zakończeniu walk, za tych rodzinna wioska, w której
sprawą pozostawionych tam min. Wg danych ONZ z 1995 r. szacuje się mieszkała Sharbat została zbomże w wyniku konfliktów na terytoriach 64 państw biorących w nich bardowana. W wyniku nalotu
udział pozostało ok. 110 mln. min.
zginęli rodzice, a ona sama wraz
dentów wojennych. Filmy i ze swą babcią oraz rodzeństwem uciekła z wioski
zdjęcia przez nich wyko- i przetrwała okres wojny w założonym wysoko w
nywane pokazywały w górach obozie. Aż do spotkania z reporterami
sposób nie budzący wąt- nigdy nie widziała swojej fotografii i nie miała
pliwości ogrom barbarzyń- pojęcia, że jej wizerunek stał się tak popularny.
Tyle tytułem być może nieco przydługiego
stwa, jakiego doznawali ze
strony agresora przede wstępu, koniecznego jednak by zrozumieć pewną
wszystkim cywile. W ta- fenomenalną analogię, której udało się doszukać
kich właśnie okoliczno- w gąszczu historycznych dokumentów obejmująściach w 1984 r. wykonane cych lata II wojny światowej, a w szczególności
zostało zdjęcie, które nie- jej początkowego okresu dotyczącego Polski i
mal natychmiast stało się kampanii wrześniowej.
Fot.2
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Z kraju i ze świata

Był 14 września 1939 roku. Kazimiera Kostewicz na polu przy domu gospodarza, do którego
chodziła z rodzeństwem po jedzenie, zobaczyła
zwłoki swojej starszej o dwa lata siostry Andzi.
Tak się złożyło, że był tam także Julien Bryan*,
znany już w tamtym czasie amerykański dokumentalista i fotograf. Od tygodnia jeździł z aparatem i kamerą po Warszawie by pokazać zachodniemu światu, że – jak sam opisywał później w

Fot.3

Fot.4

filmie „Oblężenie” – tylko jedna na 25 bomb
zrzucanych z niemieckich samolotów spada tam,
gdzie nie było cywili. Wówczas też prezydent
walczącej Warszawy Stefan Szarzyński pozwolił
Brayanowi filmować i fotografować wszystko, co
mogłoby mieć w przyszłości dokumentalną wartość, przekazał do jego dyspozycji samochód,
kierowcę i ochronę. Artykuły Bryana pojawiły się
wkrótce w największych amerykańskich periodykach. To on zaapelował do prezydenta Ameryki
Franklina Roosvelta na falach Polskiego Radia o
pomoc dla Polaków i przestrzegał świat przed
niebezpieczeństwem wojny: „Mówię z oblężonego miasta Warszawy. Nazywam się Julien Bryan,
amerykański fotograf. Mogę i muszę mówić w
imieniu narodu polskiego. Powiedzieć, co tu się
stało...”. Zagraniczny dziennikarz przybył do
Warszawy 4 września 1939 roku i z narażeniem
własnego życia uwieczniał: budowę barykad,
płonące kamienice, bombardowane zakłady pracy, szpitale, zniszczone sale operacyjne, kolejki
po chleb, uchodźców, schwytanych niemieckich
jeńców, zmasakrowane ciała, masowe groby na
podwórkach, dzieci, które po wyjściu z domu nie
miały do kogo powrócić. „– Ledwo się narodziły,
a już stały się ofiarami wojny” – to o losie dzieci
ze wspomnień Juliena Bryana zebranych w reportażu „Oblężenie” napisanym przez niego w 1939
Wrzesień 2013

r. Zdjęcia dziewczyny rozpaczającej nad martwym ciałem siostry obiegły, świat podobnie
zresztą jak to miało miejsce wiele lat później w
przypadku zdjęcia dziewczyny z Afganistanu. Jak
pisał Tadeusz Urzykowski w jednym z felietonów
pt. „Bohaterowie zdjęć sprzed 70 lat: były one
wstrząsającym dowodem na okrucieństwo niemieckich żołnierzy, którzy – wbrew zapewnieniom Hitlera – nie walczyli tylko z polskim woj-

Fot.5

Fot.1 „The Afghan Girl” (Sharbat Gula),
fot. Steve McCurry, 1984r.
Fot.2
Sharbat Gula z czasopismem National
Geographic, fot. Steve McCurry, 2002 r.
Fot.3 Kazimiera Kostewicz przy zwłokach
swojej siostry Andzi, fot. Julien Bryan,
IX.1939 r.
Fot.4 Kazimiera Kostewicz i Julien Bryan,
IX.1939 r.
Fot.5 Kazimiera Mika z domu Kostewicz na
wystawie fotografii J. Bryana w Domu
Spotkań z Historią, Warszawa, 2010 r.

skiem, ale z premedytacją mordowali ludność
cywilną.
„Mieszkaliśmy na Powązkach. Rodzice i
siedmioro dzieci. Gdy zaczęła się wojna i spłonął
nasz dom, chodziliśmy po jedzenie do gospodarza Neumana na ul. Tatarską. 13 września poszła
tam moja siostra Andzia. Była ode mnie o dwa
lata starsza.” – wspomina Kazimiera Mika z domu Kostewicz. „Pojawiły się niemieckie samoloty. Leciały nisko i strzelały. Andzia wyskoczyła z
domu Neumana i położyła się pod drzewem. Z
karabinu dostała w kręgosłup. Szrapnel trafił ją
pod łopatkę. Znalazłam ją w tamtym miejscu następnego dnia...” „Ta płacząca to ja. Miałam wtedy 12 lat. Poza Andzią nikt już z naszej rodziny
nie zginął. Los był łaskawy.”– mówi pani Kazi5

Z życia parafii

miera. Dziś mieszka na Bielanach niedaleko Huty
Warszawa.
Choć opisane wydarzenia nie są bezpośrednio
związane z historią naszego regionu, a tym bardziej naszej miejscowości, to osobiste doświadczenia wyniesione przez tych wszystkich, którym
udało się przetrwać czas minionej wojny, mogą
stanowić wspólny mianownik opisywanych wydarzeń. Może tak jak pani Kazimiera ktoś zechciałby podzielić się swoimi przeżyciami z tamtych lat? Zapraszam.
gzal

Julien H. Bryan (1899–1974) – amerykański filmowiec, fotograf i
pisarz. Autor ponad stu filmów dokumentalnych. W 1917 r. był
kierowcą ambulansu na froncie pod Verdun. Kilka dni po wybuchu II wojny światowej przyjechał do Warszawy. Nie uważał się
jednak za fotografa wojennego. Pisał: „Nie jestem korespondentem wojennym, lecz posługującym się kamerą reporterem czasu
pokoju, osobą, której praca polega na przemierzaniu świata i
fotografowaniu ludzi, nie bomb”. Polskę odwiedził sześciokrotnie
(z dokumentów IPN).
Źródła: materiały Ł. Orłowskiego na portalu http://odkrywca.pl/;
opracowanie Reginy Artymiak Wojny i konflikty XX wieku, rozdz.
III; materiały IPN: http://ipn.gov.pl; www.focus.pl/cywilizacja
/zobacz/publikacje/.

Figura Najświętszego
Serca Pana Jezusa
8 września obchodzić będziemy 90. rocznicę
poświęcenia figury Najświętszego Serca Pana
Jezusa, która stoi u zbiegu ulic Poznańskiej i Kościelnej.
Została ona zbudowana z inicjatywy parafian
w 1923 r. jako wotum dziękczynne za powrót
Wielkopolski do Ziemi Ojczystej. Pomysł postawienia figury zrodził się w karczmie podczas
spotkania Kółka Rolniczego, którego prezesem
był ówczesny proboszcz parafii w Kicinie ks.
Ludwik
Hasse1.
Koszt postawienia
rzeźby wynosił 10
mln marek2. W czasie II wojny światowej postać Jezusa
została zniszczona, a
sam cokół ostrzelany. Ślady po pociskach są widoczne
do dziś. Kawałki
figury zostały ukryte
w
krzakach
na
fot. B.T.

6

cmentarzu,

gdzie

leżały aż do zakończenia okupacji3. Po zakończeniu działań wojennych figura została odbudowana przez parafian. Ostatnia renowacja figury miała miejsce w 2009 r.
1

tabsik, Leszek Lesiczka

Zeszyty Kicińskie 1/2008(1); 2 Reforma walutowa Grabskiego z
1924 r. wprowadziła denominację marki polskiej, i tak: 1 złoty =
1.800.000 mkp. Zatem nominalnie figura kosztować mogła ok. 6
złotych przedwojennych (pamiętajmy, że było to przed wielką
inflacją). Pobawiliśmy się w porównanie wartości towarów (na
podstawie http://genealog.mrog.org/wartosc_pieniadza.html), stąd
przypuszczać możemy, że w 1923 r., czyli w roku ustawienia
figury, wartość dzieła i prac równała się wówczas na przykład 10
parom sznurowanych kamaszy męskich lub 2 000 litrów mleka.
Ale już na początku 1924 r. za tę sumę można było kupić maksymalnie … 4 litry mleka. 3 Zeszyty Kicińskie 1/2009(2).

Ksiądz Wincenty Studniarski
– proboszcz parafii kicińskiej
W bieżącym roku 29
września przypada 110.
rocznica śmierci kicińskiego proboszcza ks.
Wincentego Studniarskiego. Z tego powodu
Nasz Patron chciałby
przybliżyć jego postać.
Ksiądz
Wincenty
Studniarski urodził się
22 stycznia 1833 r. w
Międzyrzeczu, był synem Feliksa i Aurelii, z
domu Żychlińskiej. Wykształcenie podstawowe
zdobył w Wolsztynie, natomiast do szkoły średniej – gimnazjum św. Marii Magdaleny – uczęszczał w Poznaniu. Studia teologiczne odbył także
w tym mieście oraz w Gnieźnie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1857 r., a więc w wieku 24 lat.
Przez kolejne siedem był wikariuszem w Lubiniu,
a od roku 1864 do śmierci, tj. do 1903 r. duszpasterzował w Kicinie i Wierzenicy, gdyż wówczas
obie parafie łączyła unia personalna.
Posługa duszpasterska ks. Studniarskiego w
parafii kicińskiej przypadała na najtrudniejszy
okres zaborów w Wielkopolsce. Był to czas ku lt urkampfu, czyli walki z Kościołem katolickim
i z polskością, prowadzonej przez pruskiego zaborcę. Początek kult urkampfu stanowiła ustawa z 11 maja 1873 r. Na jej podstawie Prusacy
przystąpili do agresywnej polityki wynaradawiania Polaków i walki z wszelkimi przejawami katolicyzmu. Jedną z form przeciwstawienia się tym
zjawiskom stała się działalność kółka włościańWrzesień 2013
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sko-rolniczego Wierzenica-Kicin, które obejmowało dziewięć miejscowości: Wierzenicę, Kicin,
Koziegłowy, Czerwonak, Janikowo, Kliny, Kobylnicę, Dębogórę i Mechowo. Jego zebraniu
założycielskiemu 26 maja 1867 r. przewodniczył
właśnie ks. Studniarski. Wtedy wybrano go także
sekretarzem kółka (funkcję tę pełnił w latach
1867-1875), a osiem lat później wiceprezesem
(1875-1882). Kiedy zmarł August Cieszkowski
(1894) oraz jego syn Krzysztof (1901), którzy
byli prezesami, dalsza działalność kółka stała się
niepewna. „Wtedy ks. Studniarski stał się jedyną
ostoją organizacji. (…) Dzięki odważnej postawie
umacniał stan polskiego posiadania ziemi, przez
co Prusacy nie doprowadzili do całkowitego przejęcia polskich gospodarstw”1.
Także pisma do kurii duszpasterz kiciński wysyłał – tak długo jak było to tylko możliwe – w
języku polskim, a nie niemieckim, co świadczyło
o czynnym oporze względem zaborcy. „W 1875
r. władze pruskie odebrały mu prawo nadzoru nad
szkołami katolickimi w parafii. Był wielokrotnie
karany mandatami administracyjnymi za permanentną odmowę przyjmowania urzędowej korespondencji od pruskiego komisarza nad majątkiem kościelnym Massenbacha, którego kompetencji nie uznawał. Suma tych kar w 1875 r. wyniosła ok. 1500 marek. Ponieważ ich nie płacił,
usiłowano mu zająć mienie osobiste, m.in. zabierając zegarek kieszonkowy”2. Te okoliczności nie
zniechęcały ks. Studniarskiego do aktywnego
udziału w życiu publicznym. W świetle dotychczas przebadanych źródeł można stwierdzić, że
ratował tutejszych mieszkańców przed germanizacją i odrywaniem ich od wiary katolickiej. „Co
najmniej od 1878 r. był członkiem polskiego
Komitetu Wyborczego na pow. poznański, biorąc
udział w kampaniach wyborczych do sejmu pruskiego i parlamentu Rzeszy, m.in. uczestniczył w
1885 r. we włościańskim wiecu wyborczym w
Wierzenicy. W 1891 r. zwołał zebranie gminy
szkolnej w celu zaprowadzenia w parafii prywatnej nauki języka polskiego, na co przejściowo
zgodziły się władze zaborcze.”2.
Ówczesny proboszcz podjął również działania
związane z remontem kościoła w Kicinie, obsadzeniem świerkami i lipami cmentarza wokół
świątyni, wybudowaniem dwóch budynków gospodarczych oraz probostwa. Te prace wykonano
na przełomie XIX i XX wieku. Wcześniej, bo pod
koniec 1887 r. ks. Wincenty Studniarski w liście
skierowanym do władzy duchownej prosił o
Wrzesień 2013

przeniesienie na emeryturę, gdyż, jak napisał „jestem schorowany i niezdolny do pracy” Ze
względu jednak na ogromne braki duchowieństwa władza duchowna nie zgodziła się na tę
prośbę: „dla wielkiego braku duchowieństwa w

Klepsydra po śmierci ks.W. Studniarskiego

fot. archiwum

diecezji”3.
Ksiądz Studniarski przeprowadził się do nowo
pobudowanej plebanii na wiosnę 1903 r., natomiast zmarł jeszcze 29 września tego samego
roku.
RS

1

ks. A.Magdziarz, Parafie w Kicinie i Czerwonaku oraz ich duszpasterze w publikacji: Historia wsi Czerwonak, 2013, 2 Szatkowski H., Wilczyński L. (red.), Księża społecznicy w Wielkopolsce
1894-1919: słownik biograficzny, 2008. 3 Akta personalne ks.
Studniarskiego w Archiwum Archidiecezjalnym KA 1113. Źródłami opracowania były również następujące publikacje: Kosmowska-Kowalska A., Kółka Rolnicze Poznania i okolicy 1866 –
1939, Poznań 1992; Zeszyty Kicińskie nr 1, 2008 oraz Kronika
parafii kicińskiej.

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
www.facebook.com/pages/Nasz-Patron

Drukarnia: P.P.H.U. Alfa Druk, ul. Spławie 15,
61-312 Poznań
Redakcja zastrzega sobie prawo do opracowania
i skracania nadesłanych materiałów
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Tropiciele Jezusa
Pierwszy rok wznowionego Eucharystycznego
Ruchu Młodych w naszej parafii
Minął pierwszy rok formacyjny dzieci we odnowionej wspólnocie Eucharystycznego Ruchu
Młodych w Kicinie. Stanowią ją w większości
najmłodsze dzieci po I Komunii św. Przyjmują
one zaproszenie Jezusa do przyjaźni z Nim oraz
do troski o szerzenie Królestwa Serca Jezusa we
własnym życiu, jak również w swoich rodzinach i
środowisku. Odkrywają znaczenie zasad: „Żyj
Mszą świętą”, „Czytaj Ewangelię”, „Kochaj bliźnich” i „Bądź trzynastym apostołem” – pragną
uczynić je filarami swoich postaw i wyborów. Po
zakończeniu tego etapu formacji, dzieci podczas
liturgii sprawowanej w okolicach Uroczystości
Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata (ostatnia
niedziela zwykła roku liturgicznego) zostaną uroczyście przyjęte do ruchu, mimo iż już czują się
członkami wspólnoty.
A co działo się ostatnio w Ruchu?
„Nocowanie z ERM”
Impreza ta, zapowiedziana już zimową porą,
była długo oczekiwane przez dzieci. 28 czerwca
ERM-owcy stawili się o godzinie18.00 przed
naszym kościółkiem, w tęczowych koszulkach i
żółtych chustach przywiezionych z Dnia Wspólnoty ERM w Gostyniu1. Eucharystia, biwak i
wspólne nocowanie odbyły się więc tuż po zakończeniu roku szkolnego, rozpoczynając okres
wakacyjny. Jak przystało na przyjaciół Chrystusa
Eucharystycznego, dzieci czynnie uczestniczyły
we Mszy świętej – czytały modlitwę powszechną,
przyniosły dary, a wśród nich własnoręcznie sporządzone papierowe serduszka, na których napi-

sały Jezusowi za co dziękują.
Po Mszy św. wszyscy spotkaliśmy się na dziedzińcu. Dzieci przybyły z rodzicami, więc grupa
okazała się bardzo liczna. Były bardzo podekscytowane. Najpierw podziękowaliśmy niezastąpionym paniom animatorkom: pani Gosi Dolskiej
oraz pani Magdzie Błażejewskiej ciepłymi sło-

fot. H.K.

wami i kwiatami, które wręczyli rodzice i dzieci:
„Wszyscy jesteśmy wdzięczni Paniom za serce
włożone w przygotowanie spotkań”. Z ich pomocą nasze dzieci lepiej poznają Jezusa ukrytego w
Eucharystii, uczą się jak budować swoje życie na
silnym fundamencie, jakim jest Słowo Boże.
Pierwszą biwakową niespodzianką było planetarium2. Nasze pociechy miały już okazję zobaczyć tego typu pokaz, ale dla większości rodziców była to pierwsza kosmiczna przygoda. Bardzo nam się podobało! Atmosfera była wspaniała,
a humory wszystkim dopisywały. Szybko rozpaliło się ognisko, a na malutkim stoliku zaległy góry
słodyczy i kiełbasek. Były gitary (cztery!),
wspólne śpiewy i długie rozmowy pod rozgwieżdżonym niebem. Zajęte dzieci i blask ognia
sprzyjały integracji rodziców. Wreszcie mogliśmy poznać wiele osób znanych dotychczas „z
widzenia”. Panie przygotowały dla wszystkich
mnóstwo zabaw, w których uczestniczyły zarówno dzieci, jak i rodzice. Było przeciąganie liny,
zabawy z chustą animacyjną „klauza”, skoki w
workach i całe mnóstwo innych atrakcji. Mimo
zmroku, a potem ciemności, zabawy trwały na
całego, aż zmęczone dzieci zaczęły się głośno
domagać snu. Rano usłyszałam tylko, że zdecydowanie za szybko przyjechałam – nikt nie chciał
iść do domu! Na szczęście dzieci otrzymały zapewnienie, że rajdy, wycieczki i takie spanie odbędzie się także w przyszłym roku.

fot. H.K.
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Dzięki takim atrakcjom jak wspólne nocowanie, ERM kojarzy się dzieciom z przyjemną atmosferą i zabawą. Już czekają na kolejne spotkania!
Bardzo dziękuję wszystkim rodzicom i dzieciom za zaangażowanie i wspólną organizację
tego wydarzenia.
mama Ania
1

O Archidiecezjalnym Dniu Wspólnoty ERM w Gostyniu państwo Smuszkiewicz pisali w czerwcowym numerze Naszego
Patrona. 2 To profesjonalne, nadmuchiwane planetarium jest
własnością państwa Haliny i Krzysztofa Ziomek. Są to mieszkańcy Kicina, którzy bezinteresownie zorganizowali dla naszych
dzieci bardzo ciekawy pokaz o gwiazdach i planetach. Państwo
Ziomek organizują pokazy w planetarium, wykłady i warsztaty
astronomiczne dla dzieci w różnym wieku oraz dla dorosłych,
zarówno w przedszkolach, szkołach jak i na festynach i urodzinach
dziecka.
Więcej
informacji
na
stronie
www.planetariummobilne.edu.pl.

Z ksiąg metrykalnych
Do wspólnoty Kościoła zostali włączeni
29 czerwca
3 sierpnia
17 sierpnia

Aleksandra Natalia Skibińska
Mateusz Parysek
Łucja Hanna Blige
Mateusz Babiarczyk

Wesoło z Panem Bogiem
Na początku lipca pojechałam na tydzień wakacji zorganizowanych przez księdza Jarosława
Gablera nad morzem w Niechorzu. Byliśmy tam
grupą około 40 osób, a dzieci pochodziły z różnych parafii z Koziegłowów i w Obornik. Z naszej tylko ja. Codziennie była Msza święta, niekiedy nawet na plaży o zachodzie słońca. Było to
dla mnie wspaniałe wydarzenie
Poza modlitwą (nie było jej w przesadnej jak
dla mnie ilości) oczywiście bawiliśmy się, wygłupialiśmy, a ja z koleżanką nawet ponazywałyśmy pająki, które „mieszkały” z nami w pokoju,
sympatycznymi imionami, np. Bogdan albo Witold. Graliśmy w dwa ognie i bawiliśmy się
„różdżkami jednorożców”.
Moja mama w ogóle się o mnie nie martwiła.
Wiedziała, że pojechałam na te wakacje z księdzem Jarkiem i opiekunami, do których wszyscy
rodzice od dawna mają ogromne zaufanie, bo to
nie był ich pierwszy taki fajny wyjazd. Bardzo mi
się podobają takie wakacje – beztroskie, ale o
Panu Bogu nie zapominamy.
nastolatka z naszej parafii

Lipcowy obóz sportowy dla ministrantów

Sakramentalny związek małżeński zawarli
6 lipca
20 lipca
23 sierpnia

Wioletta Szymerowska
z Poznania
i Robert Bańdur z Poznania
Rajda Dagesh z Koziegłów
i Błażej Szurkowski
z Koziegłów
Dorota Łączkowska
z Komornik
i Paweł Klonowski z Komornik

Do wieczności odeszli
17 lipca
14 sierpnia
15 sierpnia
20 sierpnia

Wrzesień 2013

Stanisław Dudziński (l.89)
ze Swarzędza
Krystyna Konrad (l.75)
z Czerwonaka
Cecylia Kubacka (l.92)
z Janikowa
Jan Przybylski (l.67) z Poznania

Budynek Szkoły Podstawowej w Sierakowie

1 lipca 2013 r. rozpoczął się coroczny sportowy obóz ministrancki w Sierakowie, który trwał
do soboty 6 lipca. Odbywał się on w budynku
Szkoły Podstawowej. Z naszej parafii uczestniczyły w nim trzy osoby: Eryk Drgas, Dominik
Tabaczka i Gabriel Tyborowski. Cała grupa ministrantów liczyła zaś aż sześćdziesiąt trzy osoby,
łącznie z animatorami.
Obóz miał charakter sportowy, więc oprócz
Mszy św. codziennie odbywały się różne zajęcia
sportowe: koszykówka, piłka nożna, tenis stoło9
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wy. Oprócz tego codziennie chodziliśmy nad jezioro. Zakwaterowani byliśmy w salach wg grup
wiekowych, także zajęcia sportowe odbywały się
z uwzględnieniem wieku uczestników. Zajęcia
nie były bardzo męczące, choć opiekunowie
mocno dbali o dyscyplinę i porządek, co było
chyba konieczne przy tak licznej grupie uczestników.
Uważam, iż choć obóz był wymagający, było
fajnie, bo zawsze są jakieś trudności, zwłaszcza
że był to obóz sportowy.

że każdego roku na początku lipca zbiera się grupa ok 2000 osób, by wyruszyć do stóp Jasnogórskiej Pani. O pielgrzymce dowiedziałam się od
mojej mamy oraz cioci, które bardzo zachęcały
mnie do wyruszenia na nią. Po wielu namowach
w końcu zdecydowałam się i wyruszyłam w drogę. Obecnie jestem pielgrzymem grupy nr 12,
która wyrusza z Czarnkowa i ma do pokonania
ponad 388 km.
Czas 13-dniowego pielgrzymowania jest
czymś niezwykłym, czasem wyciszenia oraz poGabriel Tyborowski znania siebie i własnych możliwości, oderwaniem
od zabiegania w dzisiejszym świecie. Zobaczyłam, że podczas pielgrzymki, gdy wygłaszane są
konferencje czy odmawiana jest zwykła modlitwa
różańcowa, zaczynają docierać do mnie rzeczy, z
Piesza pielgrzymka jest czymś wyjątkowo których nie zdawałam sobie sprawy lub ich nie
niepowtarzalnym. Każdy, niezależnie od swojej zauważałam. W czasie tej wędrówki doświadcza
wiary, przeżywa ją bardzo mocno, ponieważ pa- się różnych uczuć, takich jak radości, wzruszenia,
nujący na takiej pielgrzymce klimat rozbraja każ- ale czasem i bólu czy zadumy. Jednak, gdy naddego. Godzinki, koronki, różańce, śpiewy to chodzi ostatni dzień – ostatni odcinek mierzący
wszystko ma nas przybliżyć do Boga, żeby w jak 17 km, wszystkie gorsze emocje odchodzą na
największej jedności z Nim podążać, drogami bok, zostaje tylko ogromne szczęście i zniecierwyznaczonymi dla nas na Ziemi. W czasie drogi, pliwienie: „Kiedy w końcu będę wchodzić aleją
gdzie ból i zmęczenie tak bardzo daje się we zna- jasnogórską?”. Kiedy idziemy już ubrani w chaki, można powiedzieć, że modlitwy typu różaniec rakterystyczny dla naszej grupy strój (zielona
mogą się dłużyć i sprawiać, że trasa do pokonania koszulka i czapeczka), a także trzymamy w dłostaje się dłuższa i trudniejsza. Jednak tak nie jest niach kwiaty dla naszej Mamy, przypomina mi
– dzięki wspaniałemu klisię zawsze niewątpliwy
matowi, modlitwy pod różtrud tych minionych dni,
nymi postaciami są lekkie i
każdy bąbelek, boląca noga
miłe dla ucha, dla nikogo
czy zmęczenie, ale po
nie są one obciążeniem.
chwili te mniej miłe
Najmilszą rzeczą, która
wspomnienia znikają. Zatowarzyszy pątnikom po
stępują je te lepsze: zwiąprzyjeździe do domu, są
zane z osobami z którymi
pieśni pielgrzymkowe, któwędrowałam, zawsze życzre dźwięczą w uszach na
liwymi i pomocnymi, pokażdym kroku, również
uczające konferencje czy
śpiewane godzinki pozosta- Agata, Alicja, Milena, Wiktoria
fot.B.T. śpiew zespołu i żarty ks.
ją długo w pamięci. W pielprzewodnika. Naszą napielgrzymowaniu zakochać się jest bardzo łatwo, grodą za ten poświęcony czas jest ułożenie się
wystarczy wyruszyć i poznać atmosferę tam pa- krzyżem na szczycie alei oraz chwila modlitwy
nującą. Nie trzeba o nic zabiegać: jedzenie, woda, przed obrazem Jasnogórskiej Mamy. To wszystnocleg, pogoda – o tym się nie myśli, ponieważ ko, czego doświadczam podczas pielgrzymki oraz
zawierzamy się Bogu, idziemy i wiemy, że nie niezwykle ciekawe osoby, które mogę poznać,
zachęca mnie do wyruszenia co roku w drogę.
zostaniemy sami, oraz że nie będziemy głodni.
Agata Mottem, które zawsze towarzyszy mi podczas
***
pielgrzymki są słowa: „Oto idę, idę Panie! UsłyMam na imię Alicja i po raz 3 brałam udział w szałem głos twój w ciemną noc. Usłyszałem Twe
Poznańskiej Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę. wezwanie. Pójdę wszędzie, tylko daj mi moc.”
Alicja
Zanim pierwszy raz wyruszyłam, nie wiedziałam,

Świadectwa z pieszej pielgrzymki
na Jasną Górę
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***
Czym jest dla mnie czas pielgrzymowania?
Jest to najlepiej spędzony czas w ciągu wakacji, a
nawet i roku. W tym okresie przeżywam najlepszą przygodę życia, jaka mogła mnie spotkać,
doświadczam tam bliższych relacji z Bogiem,
dowiaduję się jeszcze więcej o potędze, sile i miłości Bożej. Poznaję nowych ludzi i ich historie,
pogłębiam i umacniam relacje z ludźmi których
już znam. Poznaję serdeczność i dobro ludzi, którzy pomagają oraz biorą do siebie na noc pod
dach… „Wtedy stajesz się członkiem ich rodziny,
to jest cos pięknego”. Uczę się kochać i być kochaną. Poznaję samą siebie. Na pielgrzymce nabieram energii i siły na kolejny rok, tutaj się regeneruję, ale też bawię. Jest to czas, w którym
pomimo pędu dzisiejszego świata mogę się zatrzymać i pomyśleć o sobie, o tym kim jestem,
jaka jestem, jaka chciałabym być i nad czym muszę popracować, aby stać się lepszym człowiekiem.
Gdy już się raz wyruszy na szlak do naszej
Mamy, to nie ma odwrotu, w tym się człowiek
zakochuje, zatraca i w pozytywnym tego słowa
znaczeniu uzależnia:) Po prostu chodzi się co
roku, ponieważ jest to coś pięknego i niesamowitego. Jest to spotkanie z prawdziwym Bogiem.
Milena

***
Mam na imię Wiktoria, mam 16 lat. W poznańskiej pieszej pielgrzymce uczestniczyłam
trzy razy. Czas pielgrzymki jest dla mnie bardzo
wyjątkowy. Te 13 dni są dla mnie rekolekcjami w
drodze. Podczas pielgrzymki poznałam wiele
wyjątkowych osób, z którymi się zaprzyjaźniłam.
Podczas pielgrzymki doświadczyłam wielu łask
Bożych np. podczas noclegów w rodzinach byliśmy bardzo mile goszczeni, podczas uwielbień
otrzymywaliśmy wiele darów Ducha Świętego.
Bardzo dobrze wspominam spowiedź podczas
drogi. Kiedy tak długo idziemy i nogi nas już
strasznie bolą, to przypominamy sobie dokąd
idziemy i Maryja dodaje nam sił. To jest bardzo
piękne. Sam moment wejścia na Jasną Górę jest
niesamowitym przeżyciem, którego nie da się
opisać. Jesteśmy tak szczęśliwi i wzruszeni. Bardzo wszystkich zapraszam do wspólnego pielgrzymowania do naszej Matki.
Wiktoria
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28. Światowe Dni Młodzieży
w Rio de Janeiro
28. Światowe Dni
Młodzieży
(ŚDM)
odbyły się w dniach
23-28 lipca bieżącego
roku w Brazylii w
Rio de Janerio. Mottem przewodnim tegorocznego spotkania młodych był cytat z Ewangelii św. Mateusza: „Idźcie
więc i nauczajcie wszystkie narody” (Mt 28,19).
Hymnem była natomiast pieśń Esperança do
Amanhecerion (wersja polska: Nadzieja poranka). Logo Światowych Dni Młodzieży przedstawiało sylwetkę Chrystusa Odkupiciela (Cristo
Redentor) otoczone kształtem bijącego serca w
kolorach narodowych Brazylii.
Na spotkanie zarejestrowało się 355 tys.
uczestników, w finałowej Mszy świętej na plaży
w Copacabanie (dzielnica Rio) wzięło udział ponad 3 miliony osób. ŚDM były relacjonowane
przez około 5500 dziennikarzy, w tym 2000
przedstawicieli mediów zagranicznych. Transmisje prowadziło ponad 900 rozgłośni radiowych w
Brazylii i Ameryce Łacińskiej, a także wiele stacji telewizyjnych brazylijskich i zagranicznych.
Główne wydarzenia ŚDM to: Msza św. inaugurująca (wtorek 23 lipca), spotkanie z papieżem
na plaży w Copacabanie (czwartek 25 lipca), droga krzyżowa (piątek 26 lipca), wieczorne czuwanie modlitewne (sobota 27 lipca), Msza św. kończąca ŚDM (niedziela 28 lipca). Zgromadziła ona
wielomilionowy tłum. Ojciec Święty Franciszek
w swojej homilii kończącej ŚDM powiedział:
„Jezus Cię wzywa, abyś był uczniem pełniącym
misję! (...) Trzy słowa: Idźcie – bez obawy – aby
służyć. Postępując zgodnie z tymi trzema słowami, doświadczycie, że ten, kto ewangelizuje, jest
ewangelizowany, kto przekazuje radość wiary,
otrzymuje więcej radości. Drodzy młodzi, gdy
wrócicie do swoich domów, nie bójcie się być
wielkoduszni dla Chrystusa, dawać świadectwo o
Jego Ewangelii”. W ten sposób – w oparciu o te
trzy słowa – papież Franciszek wskazał młodym
kierunek realizacji przesłania, które wyrasta z
tegorocznych ŚDM. Papież tłumaczy nam, że Pan
Bóg nigdy nas samych nie zostawi, zawsze będzie z nami. I mamy się nie bać iść i nieść Chrystusa, każdy do swojego środowiska, w którym
żyje.
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Następne ŚDM odbędą się w Krakowie w
2016 roku. Jestem bardzo z tego powodu zaskoczony, ale i bardzo się cieszę, że papież Franciszek zagości w Polsce i to w Krakowie – mieście
tak bliskim Janowi Pawłowi II.

Półkolonie Stowarzyszenia „Len”
w Kicinie

Mikołaj Celka

Spotkanie w sprawie
uczczenia 700-lecia Kicina
11 lipca br. miało miejsce spotkanie niewielkiej grupy osób, która zajęła się przygotowaniami
do uczczenia 700-lecia istnienia naszej miejscowości i parafii. Rozmowie przewodniczył ks.
proboszcz Andrzej Magdziarz, a uczestniczyły w
nim osoby bliżej związane z parafią i władzami
samorządowymi Kicina. Głównym przedmiotem
rozmów była monografia poświęcona historii i
specyfice naszej miejscowości. W trakcie dyskusji ustalono, że publikacja będzie obejmować
całość dziejów wsi ze szczególnym uwzględnieniem początków osadnictwa w Kicinie oraz warunków, w jakich powstawała i rozwijała się
wieś. Postanowiono także, że poszczególne rozdziały książki opisujące kolejne etapy dziejów
Kicina będą pisane przez różnych autorów, specjalistów z zakresu danej epoki. Obok historii, w
opracowaniu poruszone zostaną zagadnienia takie
jak środowisko (fauna i flora) oraz walory turystyczne Kicina, położonego w sąsiedztwie Puszczy Zielonki, jednego z największych kompleksów leśnych Wielkopolski.
Na koniec postanowiono także, że do prac w
organizacji obchodów jubileuszu Kicina zaproszone zostaną władze samorządowe, Kicina oraz
Gminy Czerwonak, bo nasza wieś, jak mało która
w okolicy łączy ciekawą historię z niezwykłymi
walorami przyrodniczymi i turystycznymi regionu.
Witold Tyborowski

FESTYN
„POZEGNANIe LATA”
●

W niedzielę dnia 22.09.2013 r. o godz. 15.00
na wzgórzu kościelnym w Kicinie odbędzie
się kolejny już festyn rodzinny z okazji pożegnania lata połączony z Pchlim Targiem.
Na festyn zapraszają organizator:
Sołectwo Kicin
12
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Dla wielu rodziców okres wakacji stanowi
problem, ponieważ muszą zapewnić dzieciom
opiekę przez okres dwóch miesięcy, a z różnych
powodów nie mogą wysłać dzieci na obóz czy
kolonie. Dzięki organizowanym półkoloniom
najmłodsi spędzają wakacje bawiąc się z rówieśnikami i wypoczywają, rodzice natomiast mogą
spokojnie pracować lub oddać się innym obowiązkom. Półkolonie nie tylko rozwiązują problem, co zrobić z dzieckiem, ale stwarzają wiele
możliwości do jego rozwoju poprzez połączenie
zabawy z edukacją.
Jestem mamą 8-letniego chłopca. Na początku
wakacji byłam zaniepokojona faktem spędzenia
wolnego czasu przez moje dziecko w domu czy u
sąsiadki. Kiedy dowiedziałam się, że w Kicinie
organizowane są półkolonie dla dzieci, ogromnie
się ucieszyłam. Jednak jak każdy z nas miałam
pewne obawy i po głowie snuły się myśli. Jak on
sobie poradzi? Jacy będą opiekunowie? Czy się
nie przeziębi?
Z tej propozycji wakacyjnego wypoczynku
skorzystało trzydzieścioro pięcioro dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Zainteresowanie było bardzo duże, niestety z uwagi na ograniczoną liczbę
miejsc organizatorzy musieli odmówić pozostałym chętnym. Program półkolonii był bardzo
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atrakcyjny i przygotowany tak, żeby każde dziecko mogło w nim znaleźć coś dla siebie. Zajęcia
odbywały w dniach od 19 do 23 sierpnia, w godzinach od 8.00 do 15.00, pod okiem wykwalifikowanej kadry: pań Małgorzaty Dolskiej, Honoraty Klimeckiej, Anety Sobkowiak. Do pomocy
była również p. Magdalena Błażejewska – studentka pedagogiki. Panie były bardzo opiekuńcze
i troskliwe. Dodać trzeba, że swoje obowiązki
wykonywały całkowicie nieodpłatnie!
By ułatwić nam rodzicom zapoznanie się z
programem półkolonii, otrzymaliśmy drogą elektroniczną plan działania i wytyczne na każdy
dzień. W ciągu 5 dni nasze dzieci były w parku
linowym, w kinie, na kręglach, na basenie, w
Traperskiej Osadzie w Bolechówku, w Parku
Orientacji Przestrzennej w Owińskach, w Parku
Dinozaurów w Rogowie, w skansenie miniatur w
Pobiedziskach oraz uczestniczyły w lekcjach historii w Wielkopolskim Parku Etnograficznym w
Dziekanowicach i na Ostrowie Lednickim. Zostały również zaproszone do Gniezna,
pierwszej stolicy Polski, by nawiedzić jeden z
najpiękniejszych zabytków sakralnych w Europie
– Katedrę Gnieźnieńską.
Istotnym założeniem półkolonii był wszechstronny rozwój dziecka. Pomimo okresu wakacyjnego dzieci bawiąc się zdobywały wiedzę,
rozwijały swoją sprawność ruchową, uczyły się
samodzielności i współdziałania w grupie. W
nagrodę za wzorowe zachowanie zostały zaproszone na pyszne lody do McDonalda. Przewodnikiem i pilotem półkolonii była pani Honorata
Klimecka, która każdego dnia organizowała tzw.
małe co nieco dla naszych milusińskich i dbała o
organizację każdego dnia. Przez cały czas trwania
półkolonii dzieci otrzymywały słodkie i słone
poczęstunki, soki i wodę mineralną, były też hot
dogi, zapiekanki, frytki oraz kiełbaski z rusztu.
O tym, jak bardzo podobał się tak zorganizowany czas letniego wypoczynku świadczyły
kwiaty od rodziców oraz podziękowania i oklaski, jakimi dzieci nagrodziły swoich opiekunów.
Był jednak też i smutek podczas pożegnania z
nowymi przyjaciółmi i beztrosko spędzonym czasem.
Dziękuję w imieniu rodziców za włożone serce, bezinteresowność i poświęcenie wakacyjnego
odpoczynku dla naszych dzieci. Mam tylko nadzieję, że i w przyszłym roku nie zabraknie Paniom ochoty i sił dla naszych „skarbów”.
mama Beata
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Od redakcji:
Półkolonie zostały zorganizowane przez Stowarzyszenie „Len” w Kicinie przy dofinansowaniu Gminy Czerwonak. Szczególne podziękowania dla: pani Ewy Jedlikowskiej za pomoc przy
przygotowaniu dokumentacji do Gminy, dla firmy Transkom i pana kierowcy Pawła za bezpieczny przewóz podopiecznych, dla pana Romana Nowaka i firmy Lorenc za smakołyki dla dzieci; podziękowania dla rodziców oraz wszystkich
osób, które przyczyniły się do tego, że półkolonie
okazały się atrakcyjną formą spędzania wolnego
czasu. Różnorodny i bogaty program nie tylko nie
pozwolił na nudę, ale uczył i bawił. Dziękujemy
przede wszystkim cudownym wychowawczyniom, pośród których była nasza redakcyjna koleżanka!

Co nas boli

Podczas wakacji, pod pięknym letnim słońcem, które teraz powoli osnuwa się jesiennym zapachem żółknących
liści, nitkami babiego lata i śmiechem wracających do
szkoły uczniów – nie ucichły problemy mieszkańców naszej
parafii. Problemy bardzo przyziemne, bardzo rzeczywiste i
bardzo namacalnie utrudniające nasze życie codzienne.
Poniżej prezentujemy artykuły autorstwa trzech redaktorów
Naszego Patrona. Zdajemy sobie sprawę, że mogą Państwo
mieć inny punkt widzenia: prosimy zatem o komentarze –
oparte na faktach i prezentujące logiczną argumentację.
Opisanym niżej bolączkom towarzyszą bowiem bardzo silne
emocje mieszkańców, które często przesłaniają obiektywną
ocenę faktów.

I. Kto tak naprawdę zabiega o naszą
wiejską świetlicę w sołectwie Kliny?
Status sprawy na dzień 19.08.2013

Mieszkańcy naszej gminy od wielu lat podnoszą kwestię braku miejsc do prowadzenia działalności społecznej i apelują o budowę świetlic
wiejskich, które miałyby integrować lokalną społeczność.
Widząc brak zainteresowania wójta tą kwestią,
w czerwcu 2011 r. Klub Radnych PO (Wiesława
Fedder i Anna Kudzia) zwrócił się do naszego

fot. G.Z.
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wójta – pana Mariusza Poznańskiego o zaproponowanie i zabezpieczenie w każdym sołectwie
nieruchomości, które mogłyby zostać w przyszłości przeznaczone na cele publiczne, tj. place zabaw, świetlice i boiska wielofunkcyjne, natomiast
w przypadku braku odpowiednich terenów gminnych proponowano ich pozyskanie np. poprzez
zamianę gruntów z Nadleśnictwem lub wykup.
W listopadzie 2011 r. Komisja Rozwoju Gospodarczego (w składzie: Daniela JankowskaBachor, Krystyna Niedośpiał, Piotr Picyk oraz
Wojciech Skrzekut) pod przewodnictwem p.
Przemysława Maćkowiaka zgłosiła wniosek o
zabezpieczenie środków (100 tys. zł.) w budżecie
Gminy na 2012 r. na stworzenie koncepcji zagospodarowania centrów wsi tam, gdzie mieszkańcy
wielokrotnie zgłaszali potrzebę miejsca do integracji. Koncepcje świetlic zostały opracowane i
omówione na zebraniach wiejskich w Bolechowie Osiedle, Kicinie, Klinach i Miękowie w
ubiegłym roku. Następnie radni wnioskowali do
wójta, aby zlecił wykonanie projektów świetlic
tak, aby od 2014 r. Gmina była gotowa do składania wniosków o środki unijne na budowę sieci
czterech wiejskich świetlic.
Niestety, po ponad roku pracy nad koncepcjami okazało się, że na działkach wskazanych przez
wójta w Klinach i Bolechowie Osiedle nie można
budować świetlic i konieczna jest zmiana planów
miejscowych. W przypadku Klin może to uniemożliwić realizację świetlicy w perspektywie
najbliższych kilku lat. W tej sytuacji Komisje:
Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pod przewodnictwem p.
Janusza Andrzejewskiego wraz z sołtysem sołectwa Kliny (przypomnijmy, że sołectwo to tworzą
trzy wsie: Kliny, Mielno, Dębogóra) Andrzejem
Kosmowskim zaproponowali wyjście awaryjne,
tzn. wynajem obiektu „Eden” we wsi Mielno na
świetlicę wiejską do czasu pozyskania terenu
przez wójta na budowę docelowego obiektu. Ten
wniosek poparli mieszkańcy sołectwa Kliny na
zebraniu wiejskim 3 czerwca tego roku. Zebranie
odbyło się w obiekcie „Eden” w Mielnie, właśnie
w miejscu zasugerowanym przez samych mieszkańców. Ze strony gminy obecni na tym zebraniu
radni Przemysław Maćkowiak i Piotr Picyk jednoznacznie poparli pomysł wynajęcia tego obiektu. Piotr Picyk wyszedł do mieszkańców z propozycją, by przeznaczyć część tegorocznych środków sołeckich na wynajem obiektu – wniosek ten
został poparty i przegłosowany większością gło14

sów mieszkańców. Przeciwni byli niestety wicewójt Tomasz Stellmaszyk i przewodniczący Rady
Gminy Marcin Wojtkowiak.
Po zebraniu panie z Klin zbierały wśród
mieszkańców sołectwa podpisy poparcia dla tej
inicjatywy na wypadek, gdyby wójta nie przekonało poparcie naszego zebrania wiejskiego. I tak,
w dniu 8 sierpnia, przed sesją Rady Gminy wójt
otrzymał listy z 233 podpisami (to bardzo dużo
biorąc pod uwagę okres wyjazdów wakacyjnych)
mieszkańców wsi Dębogóra, Kliny i Mielno popierających wynajem obiektu dawnego pawilonu
handlowego w Mielnie na potrzeby świetlicy
wiejskiej.
Niektórzy mówią, że teraz sprawa jest już „załatwiona“. Niestety, do tego jeszcze daleka droga.
Teraz wszystko tak naprawdę zależy od naszego
wójta. Powinien po pierwsze wydać decyzję o
warunkach zabudowy (tj. opisać jakie warunki
musi spełnić sklep „Eden“, aby mógł być świetlicą wiejską), oraz wynegocjować z właścicielem
warunki wynajmu. Jeśli wójt będzie przychylnie
nastawiony, może taką decyzję wydać w ciągu 12 miesięcy (zgodnie z Kodeksem postępowania
administracyjnego). Potem właściciel obiektu
musi uzyskać od starosty decyzję o zmianie sposobu użytkowania. Czyli – patrząc bardzo optymistycznie – obiekt może zostać wynajęty na
świetlicę jeszcze w listopadzie tego roku.
Wójt może jednak szukać innych rozwiązań,
co dodatkowo odsunie moment uruchomienia
świetlicy. Ostatnio wójt poinformował, że jest
szansa na szybkie otrzymanie gruntu od Agencji
Własności Rolnej w pobliżu obiektu „Eden“. Od
radnego Piotra Picyka (który sprawą gruntu pod
cel publiczny w sołectwie Kliny zajmował się w
poprzedniej kadencji) wiemy, że wójt na zapytania w tej sprawie informował dotychczas, że nie
ma możliwości otrzymania tego gruntu. Argumentował to wymogiem mówiącym o tym, że
gmina musiałaby mieć zabezpieczone środki na
budowę szkoły w tym miejscu (zgodnie z planem
miejscowym) – a jak wiadomo nie ma obecnie
tyle dzieci, aby gmina budowała w naszym sołectwie szkołę. Dlatego też mamy nadzieję dowiedzieć się na najbliższym zebraniu wiejskim (13
września godz. 18.00 w Dębogórze) od wójta jak
rzeczywiście wygląda sprawa otrzymania gruntu
od Agencji.
Dziękujemy wszystkim radnym, panu sołtysowi i paniom, które zbierały podpisy za ich
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czynne zaangażowanie w tej tak dla nas ważnej
sprawie.
Liczymy, że Wójt wysłucha głosu mieszkańców i podejmie działania umożliwiające naszej
lokalnej społeczności prowadzenie działalności w
naszej własnej świetlicy oraz że nie będzie przeciągał sprawy do czasu wyborów mówiąc, że
„budowa tuż-tuż”. I żeby po wyborach nie było
jak zawsze...

II. Kanalizacja, drogi i śmieci

H.K.

Wzbudzająca wiele kontrowersji budowa hali
magazynowej firmy Bros, a także nieudolnie
prowadzona i nadzorowana kanalizacja gminy
Czerwonak to, można powiedzieć, dyżurne tema-

ty tej rubryki. Nie one jedne spędzają sen z powiek mieszkańców naszej gminy. Samopoczucia
nie poprawia świadomość fatalnego stanu dróg w
niektórych miejscowościach gminy. Z nastaniem
jesiennych słot (nie wspominając o zimie) sytuacja ulegnie zapewne katastrofalnemu pogorszeniu. Frustracją napawa fakt, iż jedna tylko ulica
Wiejska w Kicinie, licząca raptem około 300 metrów, rozkopywana jest po wielokroć, coraz to w
innych miejscach, a prace (?) wloką się tutaj już
od kilkunastu miesięcy. Oby tylko osoby odpowiedzialne za ten fragment inwestycji nie zostały
takim obrotem sprawy zaskoczone. Nie bądźmy
zdziwieni, gdy okaże się, że niesprzyjające warunki pogodowe staną się dobrą wymówką dla
wykonawców do przełożenia zaplanowanych
robót drogowych na wiosnę bądź lato przyszłego
roku.
Osobnym problemem, który pojawił się z początkiem lipca, był temat śmieci, ich segregacji i
odbioru. Dotąd sytuacja w wymienionym temacie
wydawała się dość dobrze opanowana. Można
śmiało powiedzieć, że na terenie chyba całej
gminy odbiór śmieci z poszczególnych posesji
odbywał się w miarę regularnie i bez zakłóceń, a
mieszkańcy, którzy samodzielnie wybierali firmę,
z którą podpisywali umowę na wywóz nieczystości byli zadowoleni zarówno co do jakości świadczonych usług, jak i ceny. Ale cóż, jak mówi powiedzenie: „lepsze jest wrogiem dobrego”. Nie
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ma chyba ustawy w naszym kochanym kraju,
która nie byłaby prawnym bublem. Nastąpiła
śmieciowa rewolucja i jak wieści z kraju donoszą
zrobił się niemały bałagan, za który zapłacimy
wszyscy. Już płacimy. Wystarczy spojrzeć na
rachunki jakie przyjdzie nam uiścić w najbliższych miesiącach. W zasadzie powinniśmy zadać
pytanie: dlaczego obywatel, który selekcjonuje z
należytą starannością odpady, zważając w dodatku na to, aby do worków trafiały (zgodnie zresztą
z wytycznymi zawartymi w instrukcji) wstępnie
umyte, pozbawione obcych zanieczyszczeń odpady, nie ma za taką zbiórkę pieniężnych gratyfikacji? Wszak dla przemysłu przetwórczego to
prawdziwa kopalnia niemal czystego surowca i to
podanego na tacy. Zresztą, państwo ciągle przywołuje obywatela do porządku poddając go co
rusz ekologicznej edukacji, a przemysł tak czy
siak zarzuca nas coraz to większą ilością wymyślnych i coraz bardziej nadętych opakowań,
niezwrotnych butelek, za których utylizację my
klienci płacimy. Trzeba też zauważyć, że niektóre
odpady trafiały i trafiają nadal nie na wysypiska,
a do lasu. Co gorsza, część z nich jest spalana w
ciągle jeszcze popularnych, konwencjonalnych
piecach węglowych, czemu towarzyszy wydzielanie się trującego dymu. Pół biedy jeśli jest to
papier bądź drewno, niestety śmiertelnie niebezpieczne toksyny uwalniane są podczas spalania
opakowań z tworzyw sztucznych (jedynie czysty
polietylen spala się stosunkowo bezpiecznie),
wyrobów gumowych czy tekstylnych, płyt paździerzowych nasyconych klejami i lakierami. Nie
spalajmy tych rzeczy w naszych piecach, mając na uwadze jeśli już nie własne zdrowie, to
zdrowie naszych dzieci!!!

III. Bros - teraz walczą prawnicy

Budowa inwestycji stała się faktem, choć mało
kto od pamiętnego 17 kwietnia br. do tego faktu
zdążył się przyzwyczaić. Wtedy to, jak pamiętamy, na teren inwestora wjechały pierwsze koparki – bezprawnie, bo na podstawie nieważnego
pozwolenia, łamiąc przy tym przepisy o ruchu
drogowym. Pisaliśmy o tym na łamach Naszego
Patrona, a argumentacja prawna jest przedstawiona na stronach KicinOnLine i została przedstawiona prokuraturze.
Nie ma co jednak płakać i narzekać, bo nasze
oburzenie na nic się nie zda. Nie wszystko w naszym pięknym kraju jest w porządku. Na przekór
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wszystkiemu, Stowarzyszenie „Len”, grupa KicinOnLine oraz rzesza mieszkańców z uporem Don
Kichota nie składają broni. Pamiętajmy, że póki

co Bros nie może budować hali produkcyjnej,
natomiast w już powstającej hali nie wolno mu
składować produktów toksycznych i łatwopalnych, co stanowi trzon produkcji tej firmy.
Front walki przesuwa się teraz do gabinetów
kancelarii prawniczych. Działacze skupieni wokół „Lnu” i KicinOnLine również sięgnęli po
pomoc wyspecjalizowanej kancelarii. Z ostrożności procesowej nie możemy w tym miejscu opisać
wszystkich pomysłów i kruczków prawnych. Celem nadrzędnym będzie na pewno niedopuszczenie do powstania w okolicy kolejnych tego typu
zakładów. Prawnicy zajęli się również legalnością planu zagospodarowania uchwalonego przez
Radę Gminy Swarzędz, ponadto m. in. legalnością decyzji środowiskowej, będącej u podstaw
korzystnego pozwolenia na budowę powstającej
właśnie hali magazynowej.
Stowarzyszenie „Len” finalizuje starania o pozwolenie na zbiórkę publiczną środków finansowych, z których opłacimy pomoc prawną. Każdy,
kto korzystał z pomocy prawników, zdaje sobie
sprawę, że – delikatnie mówiąc – honoraria nie
zamykają się w sumach, które codziennie wydajemy w sklepie spożywczym. Poza kanalizacją i
śmieciami, sprawa Bros jest aktualnie priorytetem wsi Kicin i Janikowo, z tym, że akurat na
nią mamy wpływ my – mieszkańcy.
Zbiórka będzie przeprowadzana na tradycyjnym festynie na pożegnanie lata i powitanie jesieni (22 września) oraz w ustalonych wyłącznie
na terenie Gminy Czerwonak miejscach, o których mieszkańcy będą poinformowani. Informacja o zbiórce zostanie podana w funkcjonujących
na terenie naszej gminy mediach (prasa i Internet). Zbiórka będzie trwać od połowy września
do połowy listopada. Wolontariusze będą sprzedawali cegiełki (o nominale 20, 50, 100 zł, opatrzone pieczęcią Stowarzyszenia, traktowane jako
druk ścisłego zarachowania), zbierali pieniądze
do puszek oraz rozdawali ulotki zachęcające do
16

dobrowolnych wpłat na specjalne konto. Uczestnicy zbiórki zostaną zaopatrzeni w imienne zezwolenia wydane przez „Len”. Zebrana kwota
podlega rozliczeniu i publicznemu ogłoszeniu, a zatem po zakończeniu działań „Len” przedstawi sprawozdanie wobec władz
Gminy Czerwonak.
Niezmiennie zachęcam do regularnego czytania treści zawarfot. G.Z.
tych na stronie kicinonline.pl.
Tam czytelnicy Naszego Patrona
dowiedzą się o wszelkich działaniach prawnoorganizacyjnych wokół „brosowiska”.
pirogov, Stowarzyszenie „Len”, zespół KicinOnLine

Warto przeczytać...
tekst nieobowiązującej już
ustawy z dnia 18 marca
1921 roku o zwalczaniu
przestępstw z chęci zysku, popełnionych przez
urzędników (Dz. U. Nr 30
poz. 177), z której to ustawy pozwoliliśmy przytoczyć sobie jedynie dwa
artykuły:
Art. 1. Urzędnik, winny
popełnienia w związku z
urzędowaniem i z pogwałceniem obowiązków urzędowych i służbowych:
1. kradzieży lub przywłaszczenia (sprzeniewierzenia), albo udziału w
tychże (...), jeśli mienie skradzione lub przywłaszczone (sprzeniewierzone) było mu dostępne
lub powierzone z powodu służby lub stanowiska
służbowego;
2. oszustwa lub udziału w nim (...), jeśli oszustwo
popełniono w ten sposób, że winny w zamiarze
osiągnięcia dla siebie lub osoby trzeciej nieprawnej korzyści majątkowej wyrządził innemu szkodę majątkową przez wprowadzenie w błąd lub
utrzymywanie w błędzie za pomocą przedstawienia okoliczności fałszywych, albo przekręcania
lub ukrywania prawdziwych – będzie karany
śmiercią przez rozstrzelanie.
Art. 2. Urzędnik, winny:
1. przyjęcia bądź podarunku lub innej korzyści
majątkowej, bądź obietnicy takiego podarunku
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lub innej korzyści majątkowej, danych w zamiarze skłonienia go do pogwałcenia obowiązków
urzędowych lub służbowych, albo żądania takiego podarunku lub korzyści majątkowej;
2. innego przestępstwa służbowego, popełnionego z chęci zysku i z pogwałceniem obowiązków
urzędowych lub służbowych w b. dzielnicach
rosyjskiej i pruskiej, a w b. dzielnicy austriackiej
nadużycia władzy urzędowej, popełnionego z
chęci zysku – będzie karany śmiercią przez
rozstrzelanie.
Powyższy tekst pozostawiam bez komentarza.

gzal

PODZIĘKOWANIA
Ja, Karolina Nowacka wraz z rodzicami
chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować za

zorganizowaną zbiórkę plastikowych nakrętek ks.
Andrzejowi Magdziarzowi, parafianom oraz
wszystkim osobom dobrej woli, którzy mieli
udział w tej zbiórce. Dzięki Waszemu
zaangażowaniu mogliśmy zakupić nowy wózek
dla mnie, który jest lżejszy w obsłudze. Bóg
zapłać.
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Hitlerowski obóz pracy dla Żydów
w Kicinie

Hitlerowskie obozy pracy dla Żydów mają
swoją genezę najpierw w założeniach ideologicznych, a następnie z wypływającego z nich niemieckiego prawodawstwa. Gdy poruszamy to
zagadnienie, trzeba właściwie wyraźnie zaznaczyć, że określenie „obóz pracy” nie oddaje
prawdy. W rzeczywistości bowiem chodziło o
eksterminację, wyniszczenie, wymordowanie
Żydów – bardziej o to niż o rozwój gospodarczy.
Pracę traktowano jako środek zagłady, bezwzględnie eksploatowano więźniów, w miejscu
pracy stosowano terror. Obozy pracy stały się
zatem miejscem stopniowego wyniszczania Żydów. Ilość zgonów w tych obozach nie była dla
oprawców problemem, gdyż założenia ideologiczne i polityczne stały się ważniejsze niż gospodarcze. W tych obozach wyniszczano biologicznie uwięzionych w nich Żydów, co stanowiło
część ogólnego procesu zagłady.
Generalny gubernator Hans Frank już 26 października 1939 r. wydał zarządzenie o przymusowej pracy dla ludności żydowskiej w wieku od
14 do 60 roku życia na terytorium Generalnej
Guberni. W kolejnym rozporządzeniu z 11 i 12
grudnia 1939 r. Frank podał: „Szczególnie palącym jest wprowadzenie w życie przymusu pracy
dla Żydów. Ludność żydowska musi być w jak
największym wymiarze wyrugowana z miast i
wdrożona do robót publicznych”. Warto nadmienić, że w dniu wybuchu II wojny światowej na
ziemiach polskich mieszkało 3,5 miliona Żydów,
w tym 385 tysięcy w Wielkopolsce i województwie łódzkim, czyli w tzw. Kraju Warty.
Hitlerowcy traktowali Żydów jako tanią siłę
roboczą. Stąd w okresie od 1 lipca 1941 r. do
końca sierpnia 1943 r. funkcjonowały w Wielkopolsce tzw. hitlerowskie obozy pracy przymusowej dla Żydów. Ludność żydowska osadzona w
tych obozach pracowała na rzecz przynajmniej 80
prywatnych niemieckich przedsiębiorstw budowlanych. W Wielkopolsce funkcjonowały co najmniej 22 obozy związane z budową i modernizacją dróg. W samym powiecie poznańskim było
ich 5, w tym obóz kiciński. Natomiast inny obóz,
położony najbliżej Kicina, mieścił się w Gruszczynie koło Swarzędza.
Obóz w Kicinie (niem. Buschdorf) zlokalizowano w parku za probostwem. W świetle posiadanej dokumentacji zaczął on funkcjonować 1
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sierpnia 1943 r. Do kicińskiego obozu przywożono Żydów z getta w Łodzi, jak również z okolic
tego miasta m.in. ze Zgierza i z Pabianic, także
pojedyncze osoby z Kutna i Włocławka. Z materiałów IPN wynika, ze przez obóz kiciński przeszło 114 Żydów – samych mężczyzn, gdyż był to
obóz dla mężczyzn. Na dzień 30 marca 1943 r. w
obozie było więzionych 42 Żydów. Obóz ten, jak
wyżej zostało wspomniane, był założony w celu
wykonywania przez więźniów przede wszystkim
robót drogowych polegających na utwardzaniu
drogi z Kicina do Klin.
Więzieni tutaj Żydzi byli traktowani w sposób
okrutny. Na ten temat pisze Anna Ziółkowska w
książce Obozy pracy przymusowej dla Żydów w
Wielkopolsce w latach okupacji hitlerowskiej
1941-1943: „Połamane kości, rany postrzałowe i
ślady ciężkiego pobicia stwierdzał u więźniów
osadzonych w obozie w Kicinie Kazimierz Falicki, lekarz gminny w Czerwonaku. W dwóch
przypadkach kierownictwo obozu nakazało mu
podać inną przyczynę zgonu więźniów od faktycznie stwierdzonej. Ciężkie uszkodzenia ciała
powodowały również wypadki, zdarzające się
podczas pracy z powodu nieprzestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa. Były one też
niejednokrotnie jedyną bezpośrednią przyczyną
śmierci więźniów. Potwierdzają to nie tylko relacje więźniów, ale również zeznania świadków
tych wydarzeń. Dwóch więźniów z obozu w Kicinie zmarło wskutek przyduszenia ich kamieniami”. W innym miejscu czytamy zeznania
świadka, w których opisuje kąpiel w obozie kicińskim: „Dwa razy widziałem jak na polecenie
Karla Schwandta (wójta gminy Czerwonak) myli
się Żydzi. Odbywało się to w następujący sposób.
Na ławce pod pompą leżał jeden Żyd rozebrany
do pasa, drugi pompował wodę, która lała się na
plecy leżącego, a trzeci Żyd szczotką ryżową mył
mu plecy. Działo się to przy mrozie, przy czym
umyci już byli całkowicie przemoczeni i stali na
podwórzu aż do zakończenia mycia wszystkich.
Następnie Schwandt na rozgrzewkę zarządził
czołganie się wszystkich po podwórzu.”
W zeznaniach mieszkańców Kicina i Janikowa
pojawiają się bardzo zbieżne wypowiedzi. Wynika z nich, że Niemcy pastwili się na więźniach,
bili ich, głodzili, zadawali upokarzające cierpienia, toteż w tutejszym obozie była wysoka śmiertelność. W zeznaniach kolejnego świadka czytamy, że w obozie w Kicinie wielu Żydów było
pozbawionych obuwia, a pozostali nosili na no18

gach dyby, z których wystawały gołe palce. Przez
26 miesięcy funkcjonowania obozu zamordowano 32 więźniów – przynajmniej tyle aktów zgonu
znajduje się w Urzędzie Gminy w Czerwonaku.
Oczywiście nie podawano faktycznej przyczyny
zgonu, tylko: „niewydolność mięśnia sercowego”, „niewydolność nerek”, czasami wpisywano
sepsę i gruźlicę.
Wiemy, że w obozie powieszono czterech Żydów. „Późną jesienią 1942 roku kilkunastu więźniów obozu w Kicinie wyszło nocą na pola jednego z gospodarzy niemieckich i zbierało ziemniaki. Zdarzenie te było przedmiotem dochodzenia prowadzonego przez poznańskie gestapo,
które ostatecznie 18 listopada 1942 roku doprowadziło do publicznej egzekucji czterech Żydów
podejrzanych o tę kradzież: Moszka Lichtensteina, Jakoba Przedeckiego, Schmula Pinczewskiego i Mordka Cederbauma”. Mieli oni odpowiednio lat 26, 39, 48, 36.
Z obozu zdarzały się także ucieczki. Tak na
przykład: „W marcu 1942 r. zbiegł z obozu w
Kicinie Zelig Sommerfeld, który został schwytany w okolicy Wągrowca, nie wiadomo jednak co
dalej się z nim działo. Jego nazwiska nie zarejestrowano ani w urzędowych aktach w Wągrowcu,
gdzie został schwytany i rozpoznany jako uciekinier z obozu, ani w aktach USC w Czerwonaku”.
Likwidacja hitlerowskich obozów pracy przymusowej dla Żydów nastąpiła na skutek zarządzenia Himmlera. Z Kraju Warty Żydów deportowano do obozów koncentracyjnych, w tym
przede wszystkim do Auschwitz.
Omawiając powyższy temat, chcemy wspomnieć o bohaterskiej postawie tutejszych mieszkańców Janikowa, Kicina oraz Klin, którzy z narażeniem życia nieśli pomoc Żydom. Świadectwa
tej heroicznej postawy Polaków znajdujemy w
Zeszytach Kicińskich nr 1/2009 (2) oraz w Wieściach Kicińskich 1-4/2011 (10-13) we wspomnieniach: Zofii Lewandowskiej, Stanisława
Dudzińskiego, Janiny Zgrabczyńskiej. Do tych
świadectw dodaję fragment listu napisanego
przez Śliwka Szmuela, Żyda, będącego więźniem
obozu w Kicinie. W tym czasie został skierowany
do pomocy cieśli-stolarzowi Mikołajowi Kosmowskiemu, zamieszkałemu w Klinach, który
pracował u Niemców. Szmuel przeżył wojnę i
wyjechał do Izraela, do Tel Avivu. W 1955 r.
przysłał stamtąd list do p. Marii Nowak z domu
Kosmowskiej, pochodzącej z Klin. W liście tym
napisał: „Czytając wasz list byłem bardzo szczę
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śliwy (...) list taki bliski do serca. Bo ja dobrze wiem i bardzo dobrze pamiętam, co wyście dla mnie
robili. Ja to bardzo dobrze oceniam. Wy dobrzy ludzie, coście mi pomagali w mojej walce. Była to
walka między życiem a śmiercią. (...) Bym jeszcze chciał w moim życiu się odwdzięczyć za to
wszystko, za to dobre co ja od was dostałem. Jedno bym jeszcze chciał: jeden raz być u was i spojrzeć
na każdy domek, na każdą górkę i na was wszystkich i podziękować serdecznie”. Z dalszej lektury
listu wynika, że ten mężczyzna w chwili uwięzienia miał 15 lat i z jego rodziny nikt nie przeżył wojny.
Z listu emanuje ogromna wdzięczność autora, jak i jego żony. Wspomniana adresatka listu informowała Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie o pomocy jakiej udzielała jej rodzina Żydom przychodzącym do ich domu z prośbą o żywność. Pani Maria wspomina, że pewnego dnia przyszedł do ich
domu Żyd z rozbitą głową, bardzo zakrwawiony i pobity. Ona i jej osiemdziesięcioletnia babcia zrobiły opatrunek. Wtedy do ich domu zaczęło dobijać się dwóch Niemców, którzy przyszli po tego Żyda.
Drzwi mieszkania były zamknięte. Wówczas kobiety ewakuowały więźnia przez okno z drugiej strony
domu, udało mu się uciec. Potem otworzyły drzwi tłumacząc, że były one zamknięte z obawy przez
Żydami. Niemcy nie dowierzali mówiąc, że widzieli jak wchodził do tego domu Żyd i że jak go znajdą, to zabiorą Marię. Dokonali rewizji, ale nikogo nie znaleźli. Rodzina Kosmowskich dożywiała odwiedzających ich dom Żydów – dawali im mleko, chleb, ziemniaki, groch polny, śrut jęczmienny:
„Dawaliśmy tak, by nikt nie widział, baliśmy się Niemców”.
Pomoc udzielana przez Polaków jest rozdziałem godnym odnotowania, zapamiętania i nagłośnienia.
Ten artykuł także stanowi próbę oddania czci i szacunku naszym starszym braciom w wierze, których
życie zostało związane z Kicinem. Ich cierpienie a tym bardziej śmierć nie może pójść w zapomnienie.
Trzeba ocalić od zapomnienia to, co zgotowali im hitlerowcy, kierujący się ideologią nienawiści. Żyjemy na terenie, na którym ludzie ludziom zgotowali piekło. Stąpając po parafialnym podwórzu, parku, przemierzając drogę z Kicina do Klin poruszamy się po ziemi naznaczonej męczeństwem, krwią i
śmiercią Żydów. Tamte wydarzenia uczą nas wrażliwości i skłaniają do refleksji. Zarazem wyrażamy
podziw i uznanie mieszkańcom z naszej parafii, którzy nieśli pomoc więźniom w imię miłości bliźniego. Stanowią oni dowód, że Polacy w zdecydowanej większości nie byli antysemitami, bo nieśli pomoc i ratunek cierpiącym Żydom.
ks. Andrzej Magdziarz

Źródła: A. Ziółkowska Obozy pracy przymusowej dla Żydów w Wielkopolsce w latach okupacji hitlerowskiej 1941-1943, Wydawnictwo
Poznańskie 2005, Zeszyty Kicińskie 1/2009 (2), Wieści Kicińskie 1-4/2011, archiwum parafialne.

ROWEREM DO DĄBRÓWKI

15 sierpnia
2013 r.
fot. G.Z. i B.T.
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1. 55 rocznica święceń kapłańskich
ks kanonika
2-3. Żniwa
4-5.Msza dziękczynna za tegoroczne plony

6. Matki Bożej Zielnej
7. Uporządkowany park przy plebanii
8. Dar gości weselnych – wyprawki szkolne dla dzieci zamiast
kwiatów (fot.1-8 G.Z.)
9. Losowanie nagrody NP. (fot.E.P.)
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