
„Bądź pozdrowiony, 
bądź pochwalony,
Dla nas zmęczony i krwią 

zbroczony…”

Malarstwo prof. Antoniego Cygana, - fragment drogi krzyżowej z kościoła św. Pawła Apostoła w Zabrzu.
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Drogą Wielkiego Postu z papieżem Franciszkiem

Wielki Post to czas nawrócenia i pogłębienia naszej relacji z Chrystusem. Papież Benedykt XVI 
pisał w encyklice „Deus caritas est”: Uwierzyliśmy miłości Boga - tak chrześcijanin może wyrazić pod-
stawową opcję swego życia. U początku bycia chrześcijaninem nie ma decyzji etycznej czy jakiejś wiel-
kiej idei, ale spotkanie z wydarzeniem, z Osobą, która nadaje życiu nową perspektywę, a tym samym 
decydujące ukierunkowanie. Z kolei ojciec święty Franciszek mówiąc o nawróceniu, zwraca uwagę, 
że nie sprowadza się ono do form zewnętrznych lub ogólnikowych postanowień, lecz angażuje i prze-
mienia całe życie, począwszy od centrum osoby, od sumienia. Trzeba otworzyć się na Boga i na ludzi. 
Papież dodaje następujący komentarz: Wiemy, że ten coraz bardziej sztuczny świat każe nam żyć w kul-
turze «działania», «użyteczności», gdzie, nie zdając sobie z tego sprawy, wykluczamy Boga z naszego 
horyzontu. Ale wykluczamy także sam horyzont! Wielki Post pobudza nas do «otrząśnięcia się», do 
przypomnienia sobie, że jesteśmy stworzeniami, że po prostu nie jesteśmy Bogiem. Gdy widzę w małym, 
powszednim środowisku pewne walki o władzę, aby zająć miejsca, myślę: ci ludzie bawią się w Boga 
Stwórcę. Jeszcze nie zdali sobie sprawy, że nie są Bogiem.

Modlitwa, post, jałmużna - to trzy wskazania, które towarzyszą nam na drodze nawrócenia, drodze, 
która obejmuje krzyż i wyrzeczenie i, jak tłumaczy Franciszek, wszystkie trzy wymagają tego, by nie 
ulec dominacji tego, co powierzchowne; tym, co się liczy, nie jest powierzchowność; wartość życia nie 
zależy od aprobaty przez innych czy od sukcesu, ale od tego, co jest w nas. Nie zawsze potrafimy odna-
leźć odpowiedniej formuły dla tych trzech elementów w naszym przeżywaniu Wielkiego Postu. Warto 
przemyśleć sobie poniższy fragment homilii, jaką na ten temat wygłosił Namiestnik Chrystusa w Środę 
Popielcową w 2014 roku. 

Pierwszym elementem jest modlitwa. Modli-
twa jest siłą chrześcijanina i każdej osoby wie-
rzącej. W słabości i kruchości naszego życia 
możemy zwrócić się do Boga z ufnością dzieci 
i wejść z Nim w komunię. W obliczu tak wielu 
ran, które sprawiają nam ból i które mogłyby 
uczynić twardym nasze serce, jesteśmy wezwani, 
by zanurzyć się w morzu modlitwy, które jest 
morzem bezgranicznej miłości Boga, aby zasma-
kować Jego czułości. Wielki Post jest czasem 
modlitwy, modlitwy intensywniejszej, dłuższej, 
gorliwszej, potrafiącej lepiej ogarnąć potrzeby 
braci; modlitwy wstawienniczej, by orędować 
przed Bogiem w sprawie tak wielu sytuacji ubó-
stwa i cierpienia.

Drugim znaczącym elementem drogi wielko-
postnej jest post. Musimy uważać, by nie prak-
tykować postu formalnego, który w istocie nas 
«syci», bo sprawia, że czujemy się w porządku. 
Post ma sens, jeśli naprawdę narusza nasze bez-
pieczeństwo, a także jeśli wynika z niego jakaś 
korzyść dla innych, jeśli pomaga nam prakty-
kować styl Miłosiernego Samarytanina, który 
pochyla się nad bratem w potrzebie i troszczy się 
o niego. Post zakłada wybór wstrzemięźliwego 
stylu życia; życia, które nie marnotrawi, życia, 
które nie «odrzuca». Poszczenie pomaga nam 

Przed nami okres Wielkiego Postu, czas pokuty i nawrócenia. Nie możemy 
uważać go tylko za czas, który powraca i powtarza się. Chodzi o coś więcej. 
Jezus oczekuje od nas  głębokiej przemiany. Grecki termin „nawrócić się” ozna-
cza: zmienić myślenie; podać w wątpliwość swój własny i powszechnie przyjęty 
sposób życia; dać wejść Bogu w kryteria własnego życia; nie żyć tak, jak żyją wszyscy; nie postępować 
tak, jak postępują wszyscy; jeśli nasze postępowanie jest problematyczne, niejednoznaczne lub złe, nie 
szukać usprawiedliwienia w tym, że tak samo postępują inni; patrzeć na własne życie oczami Boga, 
a więc szukać dobra, nawet jeśli jest niewygodne; opierać się nie na ocenie ogółu, lecz na ocenie Boga: 
innymi słowy, szukać nowego stylu życia, nowego życia. 

Nie jest to łatwe zadanie. Chrześcijaństwo nie jest drogą wygodną, nie wystarczy „być” w Kościele 
i pozwalać, by mijały lata. Św. Josemaría Escrivá w jednej z homilii na pierwszą niedzielę Wielkiego 
Postu mówił: „Trzeba się zdecydować. Nie jest dopuszczalne, żeby przez całe życie palić Panu Bogu 
świeczkę, a diabłu ogarek, jak według znanego powiedzenia robi każdy człowiek. Trzeba zgasić ogarek 
zapalony diabłu. Musimy spalić swoje życie, sprawiając, by całe płonęło w służbie Panu. […] Jeśli 
będziemy na tyle ulegli wobec Boga, aby oddać się w Jego ręce, wszystko pójdzie dobrze. On zawsze, 
a zwłaszcza w tym czasie, jest gotów udzielić nam swojej łaski – łaski nowego nawrócenia do poprawy 
naszego życia chrześcijańskiego”. Co jest naszym ogarkiem, który trzeba zagasić? Pomocą do jego roz-
poznania będą rekolekcje parafialne. W tym roku rekolekcjami rozpoczynamy Wielki Post. U samego 
początku tego okresu chcemy zrobić głębszy rachunek sumienia i podjąć chociażby jedno dobre posta-
nowienie. 

Ks. Jan Frąckowiak, tegoroczny rekolekcjonista przybliży nam przesłanie Matki Bożej z Fatimy. 13 
maja br. będziemy obchodzili setną rocznicę objawień. Zapraszam do licznego udziału w rekolekcjach.

        ks. Marian Sikora

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 1-5 marca 2017 

1 marca (Środa Popielcowa) – Msza św. z nauką, godz. 10.00, 17.00 i 19.00
2 marca (czwartek) – Msza św. z nauką, godz. 10.00 i 18.00
3 marca (piątek) – Msza św. z nauką, godz. 10.00 i 18.00, nauka rekolekcyjna dla młodzieży, godz. 19.30
4 marca (sobota) – Msza św. z nauką, godz. 10.00 i 18.00, nauka rekolekcyjna dla młodzieży, godz. 19.30
5 marca (niedziela) – Msza św. z nauką, godz. 8.00, 10.00, 12.00 i 18.00

Ks. dr Jan Frąckowiak, wyświęcony na kapłana w 2009 r. w katedrze poznańskiej. Ukończył studia na Papieskim 
Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Temat pracy doktorskiej: „Gniew Boży według św. Tomasza z Akwinu 
i Hansa Ursa von Balthasara oraz w doświadczeniu mistycznym św. Faustyny Kowalskiej”. Od lipca 2016 r. jest 
sekretarzem Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego Stanisława Gądeckiego.
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w zaprawianiu serca do tego, co istotne, i do dzielenia się. Jest znakiem uświadomienia sobie i przyjęcia 
odpowiedzialności w obliczu niesprawiedliwości, nadużyć, zwłaszcza wobec ludzi ubogich i prostych, 
i jest znakiem naszej ufności, którą pokładamy w Bogu i w Jego Opatrzności.

Trzeci element to jałmużna: wskazuje ona na bezinteresowność, ponieważ w jałmużnie obdaro-
wujemy kogoś, od kogo nie spodziewamy się niczego w zamian. Bezinteresowność powinna być jedną 
z cech chrześcijanina, który świadom tego, że wszystko otrzymał od Boga za darmo, to znaczy bez żadnej 
zasługi, uczy się dawać innym za darmo. Dziś często bezinteresowność nie należy do życia codziennego, 
w którym wszystko się kupuje i sprzedaje. Wszystko jest obliczane i mierzone. Jałmużna pomaga nam 
przeżywać bezinteresowność daru, która jest wolnością od obsesji posiadania, od lęku przed utratą tego, 
co się ma, od smutku człowieka, który nie chce dzielić się z innymi swoim dobrobytem.

Wielki Post, wraz ze swymi wezwaniami do nawrócenia służy temu, by nas opatrznościowo przebu-
dzić, otrząsnąć z odrętwienia, uchronić przed niebezpieczeństwem postępowania naprzód siłą bezwładu. 
Upomnienie, z jakim zwraca się do nas Pan przez proroka Joela, jest mocne i jasne: «Nawróćcie się do 
Mnie całym swym sercem» (Jl 2, 12). Dlaczego mamy powrócić do Boga? Ponieważ w nas jest coś nie-
dobrego, w społeczeństwie jest coś niedobrego, w Kościele, i potrzebujemy się zmienić, musimy dokonać 
przełomu. A to nazywa się potrzebą nawrócenia się! Po raz kolejny Wielki Post kieruje swoje prorockie 
wezwanie, aby nam przypomnieć, że możemy dokonać czegoś nowego w sobie samych i wokół nas po 
prostu dlatego, że Bóg jest wierny, jest zawsze wierny, ponieważ nie może wyprzeć się siebie, nadal 
jest bogaty w dobroć i miłosierdzie oraz zawsze jest gotowy wybaczać i zaczynać od nowa. Wyruszmy 
w drogę z tą dziecięcą ufnością!

Niech te słowa staną się dla nas zachętą do pełniejszego „spotkania z Osobą, która nadaje 
życiu nową perspektywę”. Owocem tego spotkania jest zawsze otwarcie na Boga i na ludzi. 

oprac. Zenon Zbąszyniak

Źródło: www.opoka.org.pl

Bazylika Grobu Świętego – niezwykłe miejsce dla chrześcijan

Wśród najważniejszych miejsc na świecie, 
jakie od najdawniejszych czasów chrześcijanie 
otaczali szczególną czcią, należy wymienić Jero-
zolimę, Rzym (Watykan), Efez, Fatimę, Lourdes, 
Compostellę i kilka innych. Miejsca te albo są 
świadkami życia i ziemskiej działalności Jezusa, 
Maryi, Apostołów albo doszło tam do ważnych 
objawień. Z tego względu wszystkie one od wieków 
są celem niezliczonych pielgrzymek, gdzie wierni 
doznają pogłębienia wiary lub wprost nawrócenia. 
Niewątpliwie jednak, dla wszystkich chrześcijan 
najważniejsza jest sama Jerozolima, bądź szerzej 
spoglądając - Ziemia Święta. Na obszarze dzisiej-
szej Palestyny znajduje się bowiem wiele miejsc, 
w których żył i nauczał Chrystus: Betlejem, Naza-
ret, Kana Galilejska, okolice Jeziora Genezaret, 
Góra Przemienienia i właśnie Jerozolima.. 

Osią zabytkowych miejsc, które wiążą się 
z Odkupieniem człowieka jest „Via Dolorosa” 
(Droga Krzyżowa) - droga długości prawie kilo-

metra prowadząca od miejsca procesu Jezusa 
(Twierdzy Antonii) do Golgoty i Grobu Świętego 
(bazyliki Grobu Świętego). Warto zaznaczyć, że 
bazylika ta obejmuje kilka ważnych punktów, 
a w tym miejsce obrzezania oraz ofiarowania 
Jezusa. Najważniejsze są jednak dwa inne miej-
sca: Golgota i właściwy Grób Pański, gdzie zło-
żono Ciało Jezusa po śmierci i gdzie dokonało się 
zmartwychwstanie. 

Ze zrozumiałych względów zwłaszcza to ostat-
nie jest szczególnie ważne dla chrześcijan wszyst-
kich denominacji, bo jak mówi św. Paweł, jeśli 
Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze 
nauczanie, próżna jest także wasza wiara (1 Kor. 
15,14). Dzieje Apostolskie wyraźnie pokazują, że 
prawda o męczeńskiej śmierci i zmartwychwsta-
niu Jezusa, Syna Bożego była podstawowym prze-
słaniem, jakie od samego początku Apostołowie 
głosili Żydom i poganom. 

Tym samym trudno się dziwić, że Golgotę 

i Grób Pański uchroniono od zapomnienia, mimo 
iż Jerozolima jako miasto rozwijała się, wchłania-
jąc teren, na którym były one położone. Dodat-
kową trudność stanowił fakt, że przez pierwsze 
trzy wieki swego istnienia chrześcijaństwo było 
religią „nielegalną”, prześladowaną przez władze 
państwa rzymskiego. W miejscach tych nie można 
było wznosić żadnych świątyń czy choćby kaplic, 
które upamiętniałyby związane z nimi wydarzenia. 
Co więcej, według tradycji starożytnej, po stłumie-
niu antyrzymskiego, żydowskiego powstania Bar 
Kochby (132-133 n.e.) cesarz Hadrian wzniósł 
w tym miejscu pogańską świątynię Afrodyty, która 
miała przesłonić miejsca czczone przez chrześci-
jan. Było to związane z tym, że Rzymianie mylili 
judaizm z chrześcijaństwem, a część chrześci-
jan żydowskiego pochodzenia przyłączyła się do 
wojny przeciwko Rzymowi. Nie spowodowało to 
jednak zaprzestania kultu tych miejsc, bo budowla 
pogańska nie obejmowała Golgoty, która była nie 
mniej ważna niż Grób. Utrzymaniu kultu tych 
miejsc świętych sprzyjał wydany przez Rzymian 
surowy zakaz wstępu Żydów do Jerozolimy, dzięki 
któremu miasto wkrótce stało się niemal w pełni 
chrześcijańskie. 

Pierwsze budowle upamiętniające miejsca 
męki i zmartwychwstania Jezusa zostały tu wznie-
sione za czasów cesarza Konstantyna Wielkiego, 
który w 313 r. n.e. roku ogłosił chrześcijaństwo 
religią uznawaną przez państwo. Konstantyn zaan-
gażował się w upamiętnienie tych miejsc, ponie-
waż sam był chrześcijaninem, a zwołany przez 
niego sobór w Nicei (325 r. n.e.) potępił aria-
nizm twierdzący, że Jezus nie był Bogiem, lecz 
tylko doskonałym człowiekiem usynowionym 
przez Boga. W takiej sytuacji, wszystkie miejsca 
związane z życiem Jezusa, prawdziwego Boga, 
bardzo szybko zyskały na znaczeniu. W efekcie, 
z rozkazu cesarza rozebrano świątynię pogańską 
zakrywającą Grób Pański i przystąpiono do poszu-
kiwania groty, w której przez trzy dni miało spo-
czywać Ciało Jezusa. Według tradycji miejsce to 
odnalazła św. Helena, matka cesarza wraz ze św. 
Makarym, biskupem Jerozolimy. Przygotowując 
Grób do wyeksponowania, na rozkaz cesarza usu-
nięto część skał otaczających Grotę, nie naruszając 
jednak jego bryły. 

I tak, wkrótce po roku 325 w tej części Świę-
tego Miasta powstały dwie świątynie - większa 
z kolumnowym atrium okalającym Golgotę i mniej-

sza zwana świątynią Anastasis (Zmartwychwsta-
nia) kryjąca Grób Zbawiciela. W samym centrum 
tej bazyliki, podobnie jak obecnie, wznosiła się 
niewielka wolnostojąca kaplica okalająca miejsce 
pochówku Jezusa zwana Aedicula. Warto zazna-
czyć, że według niektórych przekazów, najpierw 
została wzniesiona ta właśnie Aedicula, a bazylikę 
zbudowano dopiero ok. roku 380. Ponieważ Grób 
Pański wraz z otoczeniem funkcjonowały teraz 
jako fragment wnętrza bazyliki, obudowano go - 
podobnie jak podłoże - płytami marmurowymi, co 
sprawia wrażenie konstrukcji murowanej. Z tego 
powodu niektórzy pielgrzymi, turyści i uczeni 
odwiedzający bazylikę Grobu Świętego powątpie-
wają, czy rzeczywiście jest to miejsce, gdzie zło-
żono Ciało Jezusa po Jego Śmierci. Wątpliwości te 
wydają się o tyle nieuzasadnione, że nie pokryto 
wszystkich płaszczyzn skały, w której wydrążony 
został Grób i w niektórych miejscach macierzyste 
podłoże jest do dzisiaj widoczne. 

Obie świątynie, wzniesione w IV w. n.e., 
zmieniały swój wygląd na przestrzeni wieków. 
Były wielokrotnie remontowane po pożarach 
i trzęsieniach ziemi, bądź nawet odbudowywane 
po celowym ich zniszczeniu, jak to miało miejsce 
w XI wieku, gdy kalif Al-Hakim nakazał zburzyć 
je wraz z innymi budowlami chrześcijańskimi 
Jerozolimy i Ziemi Świętej w ramach okrutnych 
represji wymierzonych w wyznawców Chrystusa. 
Wtedy także podjęto próbę przymusowej konwer-
sji wszystkich chrześcijan tam zamieszkałych, co 
było przyczyną męczeńskiej śmierci wielu z nich. 
Działania te wywołały szok i oburzenie w całym 
świecie chrześcijańskim i były jedną z przyczyn 
ruchu krucjatowego, który miał miejsce na przeło-
mie XI i XII wieku. Jak się można domyślać, wie-
lokrotnie muzułmańscy władcy Palestyny podej-

Porównanie ukształtowania Grobu i Golgoty w I w. 
do obrysu współczesnej bryły bazyliki
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mowali próby wybudowania meczetu w miejscu 
bazylik lub obok nich, jak to zrobili ze świętym dla 
Żydów Wzgórzem Świątynnym, gdzie wznosi się 
tzw. Kopuła na Skale oraz Meczet Al-Alsa z VII 
wieku. Jednak zdecydowany opór chrześcijan 
powstrzymał ich od tego. 

Szczęśliwie, syn Al-Hakima zgodził się, by 
za pieniądze cesarza bizantyńskiego Konstantyna 
IX budowle okrywające Golgotę i Grób Pański 
zostały odbudowane po 20 latach od ich zburze-
nia. Przy tej okazji wzniesiono kilka innych świą-
tyń i kaplic, jednak nie zrekompensowało to strat, 
jakie ponieśli chrześcijanie w Ziemi Świętej na 
początku XI stulecia. 

Radykalna zmiana sytuacji w Ziemi Świętej 
i samej Jerozolimie nastąpiła wraz z przybyciem 
do Palestyny I krucjaty, której rycerstwo zdobyło 
miasto 15 lipca 1099 roku. Główny przywódca 
wyprawy, Gotfryd z Bouillon mimo propozy-
cji przyjęcia tytułu króla Jerozolimy, ogłosił się 
jedynie obrońcą Grobu Świętego, bo religijny cel 
wyprawy był dla większości krzyżowców najważ-
niejszy. 

W Jerozolimie rządzonej przez rycerstwo 
i Kościół z Europy Zachodniej odnowiono bazy-
likę Grobu Świętego usuwając wszelkie pozostało-
ści wcześniejszych budowli. Ozdobiono ją moty-
wami w stylu romańskim, wzniesiono kaplicę św. 
Heleny i wieżę z dzwonem. Dobudowano obszerne 
zadaszenie łączące bazylikę Grobu i mniejszą 
bazylikę Golgoty oraz zbudowano pomieszczenia, 
gdzie od tego momentu rezydować miał katolicki 
patriarcha Jerozolimy. Oprócz tego wzniesiono 
tam inne skrzydło, w którym znajdowała się biblio-
teka i skryptorium, gdzie miano kopiować cenne 
rękopisy znajdujące się w różnych kolekcjach 
Jerozolimy. Można powiedzieć, że (pomijając 
remonty i niewielkie przebudowy okresu później-
szego) kompleks sakralny zwany bazyliką Grobu 
Świętego przybrał wówczas ostateczny, dzisiejszy 
kształt. 

Niestety, w XII wieku chrześcijanie stracili 
kontrolę nad większością terenów Ziemi Świę-
tej i choć odzyskali panowanie nad Jerozolimą 
na kilkadziesiąt lat w następnym stuleciu, to nie-
mal do końca I wojny światowej pozostała ona 
w rękach muzułmanów. Najpierw byli to Arabo-
wie, a od roku 1517 Turcy, których władca Selim 
I zdobył cały ten region. Syn Selima I, Sulejman 
Wspaniały, rządzący w latach 1520-1566 otoczył 

Jerozolimę potężnymi murami obronnymi, które 
należą do najważniejszych budowli z przeszłości, 
jakie można zobaczyć na wszelkich fotografiach 
i reprodukcjach z tego miasta. 

Aż do I wojny światowej Jerozolima pozosta-
wała w rękach tureckich muzułmanów, dla których 
poza stroną religijną, jako miejsce wzięcia Maho-
meta do Nieba, nie przedstawiała ona szczególnej 
wartości. Centrum państwa znajdowało się bar-
dzo daleko, bo aż w Stambule (Konstantynopolu), 
toteż Jerozolima, jak i cała Palestyna, należały do 
obszarów odległej prowincji. Wbrew pozorom, 
sytuacja ta sprzyjała spokojnemu funkcjonowaniu 
miasta oraz nielicznych środowisk chrześcijań-
skich i żydowskich w tym regionie. 

Wraz z zajęciem Palestyny przez Anglię 
pod koniec I wojny światowej, zaczęto prowa-
dzić szczegółowe badania wielu miejsc ważnych 
z punktu widzenia religijnego i historycznego. Naj-

pierw były to obiekty związane z żydowską historią 
czasów Starego Testamentu. Przerwa w tych bada-
niach na większości ziem Palestyny nastąpiła po 

Grób Pański - Anastasis - zajmujący centralne położenie 
w rotundzie bazyliki, w obecnej formie pochodzi 
z początku XIX wieku, fot. Józef Augustyn SJ

II wojnie światowej, bowiem powstanie państwa 
Izrael w 1948 r. spowodowało bardzo duży wzrost 
napięcia politycznego. Dochodziło czasem wprost 
do walk pomiędzy ludnością żydowską a arabską. 
Sytuacja zmieniła się, gdy zachodnia część Pale-
styny i Jerozolimy zostały zajęte przez armię izra-
elską w czasie tzw. wojny 6-dniowej (4-9 czerwca 

1967 r.) i włączone do Izraela. W efekcie szczegó-
łowych badań powstały obszerne prace naukowe, 
w których zweryfikowano wiele wcześniejszych 

poglądów dotyczących dokonanych odkryć. Do 
chwili obecnej, po miejscach żydowskich przeba-
dano także te związane z powstaniem i wczesną 
historią chrześcijaństwa. Oczywiście, dla potrzeb 
badań naukowych nie zamyka się fragmentów 
żyjącego miasta, lecz wykorzystuje się okazje 
podyktowane koniecznością przeprowadzenia 
prac remontowych, których nie można zaniechać, 
bo grozi to degradacją infrastruktury. 

Właśnie taka okazja dała możliwość przeba-
dania wnętrza Grobu Pańskiego w październiku 
i listopadzie ubiegłego roku, kiedy to ekipa spe-
cjalistów zdjęła marmurowe płyty pokrywające 
ściany groty Grobu i „łoże”, na którym według tra-
dycji spocząć miało martwe Ciało Jezusa po Jego 
śmierci. Jak już powiedziano, wiele osób powąt-
piewało, czy rzeczywiście znajduje się tam orygi-
nalna skalna półka, toteż wyniki tych prac budziły 
wielkie zainteresowanie. Ku wielkiemu zachwy-
towi badaczy, po zdjęciu marmurowych płyt, 
przypuszczalnie pochodzących z okresu krucjat, 
ich oczom ukazało się płaskie łoże, na którym naj-
prawdopodobniej złożone było Ciało Zbawiciela. 
Co więcej, po zdjęciu pionowych płyt bocznych 
okazało się, że także one kryją ściany prawdziwej 
groty grobowej. 

W ten sposób potwierdzono, że stanowisko, 
które od starożytności było uważane za Grób Pań-
ski jest rzeczywiście miejscem, gdzie znajduje się 
grota grobowa. Pozbawiona jest jednak śladów 
samego pochówku i Ciała, które zgodnie z prze-
kazem Ewangelii, Tradycją Kościoła i niezmienną 
wiarą wszystkich chrześcijan od prawie 2 tys., lat 
należało do Jezusa z Nazaretu, który zmartwych-
wstał po trzech dniach. 

Witold Tyborowski

Wnętrze grobowca (arcosolium), w którym zgodnie 
z tradycją spoczywało ciało Jezusa

Z Kazania na górze

Niniejszym tekstem rozpoczynamy cykl rozważań ks. proboszcza, Mariana Sikory na temat Ośmiu błogosła-
wieństw. 

red.

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie (Mt 5,3)

Pan Bóg chce, aby każdy z nas cieszył się życiem już tutaj na Ziemi i jednocześnie, aby nie zatracił 
pragnienia Nieba. Temu właśnie służy ewangeliczna droga Ośmiu błogosławieństw wskazana przez 
Jezusa. Zatrzymujemy się na pierwszym błogosławieństwie w przekonaniu, że jego wypełnienie prowa-
dzi do wypełnienia pozostałych. 
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Pod postacią chleba dane ci jest Ciało, pod postacią wina 
dana ci jest Krew.
Gdy tedy przyjmujesz Ciało i Krew Chrystusa, w Ciele i Krwi 
Jego uczestniczysz.

W czasach, w których brakuje spokoju i pewności, warto 
za przewodników mieć ludzi, którzy nie ulegli pokusie 
pójścia na łatwiznę i pomimo doświadczania wielu trudności 
i upokorzeń, pozostali wierni nauczaniu Chrystusa. Taką osobą 
był bez wątpienia żyjący w IV w. biskup Jerozolimy i doktor 
kościoła - św. Cyryl Jerozolimski, którego wspomnienie 
liturgiczne przypada 18 marca.

Lata jego posługi to jeden z najbardziej niespokojnych okresów w dziejach 
Kościoła. Mimo, że ustały już krwawe prześladowania chrześcijan, a cesarz 
Konstanty Wielki w edykcie mediolańskim z 313 r. zezwolił na swobodne 
wyznawanie wiary w Chrystusa, to z powodu występowania licznych herezji, 
wiara była osłabiana, a Kościołowi groziło wewnętrzne rozbicie. Szczególnie 
niebezpieczną herezją, szerzącą się w wielu krajach chrześcijańskich, stał się 
arianizm. Jego zwolennicy zaprzeczali bóstwu Chrystusa, utrzymując, że Bóg 
jako jedyny i niezmienny nie może mieć Syna równego sobie. Twierdzili, 
że Chrystus został stworzony przez Ojca i nie jest Mu równy. Święty Cyryl 
wystąpił otwarcie przeciwko tej herezji, chociaż groziło za to wypędzenie 
i prześladowania ze strony władz Cesarstwa Rzymskiego, zdominowanych 
przez tę herezję.

Święty Cyryl urodził się około 315 r. w chrześcijańskiej rodzinie 
w Jerozolimie. Od młodości studiował Pismo Święte i pisarzy chrześcijańskich 
oraz retorykę, a także - jak to było w zwyczaju pobożnych rodzin - ćwiczył 
się w ascezie w jednym z palestyńskich klasztorów. Później z rąk biskupów 
Jerozolimy przyjął święcenia diakońskie i kapłańskie, a około roku 348 sam 
został wybrany na biskupa Jerozolimy. Ze względu na rangę pierwszej biskupiej 
stolicy jego wybór został zatwierdzony przez synod w Konstantynopolu, 
przez cesarza i papieża. Nowy biskup z zapałem zabrał się do pasterzowania, 
a współczesny mu św. Bazyli Wielki nie szczędził mu pochwał. Wkrótce 
jednak z powodu jego nieustępliwej postawy w obronie wiary zaczęły się 
szykany ze strony zwolenników arianizmu.

Najpierw wystąpił przeciwko niemu ariański metropolita Cezarei 
Palestyńskiej - Akacjusz, który w 351 r. nakłonił cesarza Konstancjusza 
do skazania Cyryla na wygnanie. Oskarżono go o sprzeniewierzenie dóbr 
kościelnych, gdy w czasie klęski głodu sprzedał część majątku kościelnego, 
aby pomóc biednym. Jednak rzeczywistą przyczyną banicji była jego nieugięta 
postawa wobec herezji ariańskiej. Gdy na synodzie w Seleucji potępiono 
arianizm, Cyryl po 9 latach mógł powrócić do Jerozolimy. Zastał swoją diecezję 
rozbitą i w stanie duchowej klęski. Wkrótce na synodzie w Konstantynopolu 
Cyryl został ponownie potępiony i skazany na wygnanie. Na szczęście, tym 
razem jego tułaczka nie trwała długo, gdyż kilka miesięcy później kolejny 
cesarz - Julian Apostata pozwolił powrócić wszystkim wygnanym wcześniej 

Na temat ubóstwa mówi się wiele, ale ten problem rozumie się pobieżnie. Ludzie myślą, że ubóstwo 
ewangeliczne polega po prostu na pogardzie dla dóbr ziemskich albo wręcz na wysławianiu nędzy, biedy 
czy żebractwa. Ubodzy - w znaczeniu występującym przede wszystkim w Ewangelii św. Mateusza - to 
ci wszyscy, którzy nie liczą na własne siły. Wiedzą bowiem, że posiadają niewiele z tego, czym można 
się chlubić albo na czym można by się oprzeć. Ich pewnością jest Bóg, Jego dobroć, Jego potęga, Jego 
miłosierdzie. Ubodzy to ci, którzy w Bogu położyli wszelką nadzieję.

W tym świetle staje się zrozumiała druga część wersetu: do nich należy królestwo niebieskie. Zło-
żywszy w Bogu wszelką nadzieję i nie licząc na siebie, są otwarci na dobrą Nowinę Jezusa, na Jego 
Ewangelię. 

Aby lepiej zrozumieć pierwsze bło-
gosławieństwo, przypomnijmy sobie jesz-
cze inne słowa i postawy, które w Ewan-
geliach wskazują na ubogich w duchu. 
Jeśli się, nie odmienicie i nie staniecie 
jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa 
niebieskiego (Mt 18, 3). Jest tu mowa 
o dziecku w wieku od trzech do ośmiu lat, 
które jest pełne ufności, jest proste, cał-
kowicie powierza się rodzicom i pozwala 
wszystko z sobą zrobić. Przywołuje więc 
to słowo taką postawę człowieka wobec 
Boga, która umożliwia wejście do Króle-
stwa i posiadanie go. Zakryłeś te rzeczy 
przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś 
je prostaczkom (Mt 11, 25). Przywołanie 
prostaczków oznacza, iż rzeczywistość 
Boża jest objawiana nie tym, którzy się 
uważają za wszystkowiedzących, boga-
tych kulturą i nauką, przekonanych, że od 
nikogo niczego nie potrzebują się uczyć. Rzeczywistość Boża objawia się raczej tym, którzy wiedzą, 
że niewiele wiedzą i są szczerze przekonani, że muszą się jeszcze wiele uczyć. Wejrzał na uniżenie Słu-
żebnicy swojej... Rozprasza pyszniących się zamysłami serc swoich. Strąca władców z tronu, a wywyż-
sza pokornych (Łk l, 48-52). Ci, którzy chcą błyszczeć, którzy się rozpychają wśród bliźnich nie są 
wybrańcami Boga. Są zaś nimi ci, którzy pokornie akceptują swoje położenie (nawet jeśli nie jest ono 
doskonałe) i ufają Bogu, powierzają się Jego dłoniom, wiedząc, że On jest nieskończenie większy od 
najpotężniejszego człowieka. 

Chcąc dowiedzieć się, na ile każdy z nas żyje pierwszym błogosławieństwem z Kazania na górze, 
postawmy sobie kilka pytań. Czy nie miewam wygórowanych ambicji? Czy nie narzekam na innych? 
Czy przypadkiem nie oczekuję, że wszyscy będą mi służyć? A kiedy mi nie służą - w domu, w pracy - to 
czy nie jestem skory do krytyki? Czy potrafię od siebie wymagać? Czy jestem w stanie zaakceptować 
małe znaki ubóstwa? Ubóstwo zdrowia, małe niedyspozycje? Czasem może chodzić o rzeczy bardzo 
proste: jak chociażby strata czasu dla kogoś natrętnego, czy strata czasu z powodów, które wydają się 
zupełnie zbędne, kiedy na przykład trzeba długo oczekiwać na autobus w deszczu lub zimnie; kiedy 
trzeba stać w kolejce przed okienkiem w urzędzie, kiedy pociąg się spóźnia, kiedy trzeba przez wiele 
godzin czekać na przyjęcie przez lekarza. Czy na modlitwie zachowuję się jak człowiek ubogi - jak ktoś, 
kto żebrze o łaskę Boga, o Jego przebaczenie, o Jego królestwo, o Jego miłosierdzie?

ks. Marian Sikora
proboszcz

Kazanie na górze, Gustave Doré  (XIX w.)

Św. Cyryl Jerozolimski
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biskupom. Tym razem Cyryl, któremu pozwolono działać bez przeszkód, przez 19 lat zdołał  uczynić 
bardzo wiele, aby przywrócić jedność i prawowierność Kościoła w Jerozolimie. W tym okresie powstała 
większość jego zachowanych do dzisiaj pism. Gdy po śmierci Juliana Apostaty rządy objął znowu cesarz 
ariański - Walens, diecezje przekazano arianom, a Cyryl musiał po raz trzeci opuścić Jerozolimę. Powrócił 
do swojej biskupiej stolicy w roku 379, a w roku 381 wziął udział w Soborze Konstantynopolitańskim, 
który przyznał biskupom Konstantynopola pierwsze miejsce po Rzymie. Przyszły święty zmarł 18 
marca 386 roku.

Najważniejszą spuścizną św. Cyryla jest zbiór 24 katechez wygłoszonych w Bazylice Grobu Świętego 
do osób przygotowujących się do przyjęcia sakramentu chrztu i do tych już ochrzczonych. Zostały 
one następnie spisane i stanowią piękną wykładnię nauki Kościoła o chrzcie świętym, bierzmowaniu 
i Eucharystii, w której Cyryl między innymi bardzo mocno akcentował rzeczywistą obecność Pana 
Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Nauczanie św. Cyryla zostało w XVI w. wykorzystane w walce 
z protestantami, a w roku 1882 papież Leon XIII zaliczył go do grona świętych doktorów Kościoła.

W ikonografii św. Cyryl Jerozolimski przedstawiany jest w stroju biskupa obrządku wschodniego, 
z sakiewką monet - z powodu jego niezwykłej wrażliwości wobec potrzebujących i ubogich.

Marcin Wnęk
Źródła: 
http://opoka.pl,  brewiarz.pl

Uświęcanie pracy, uświęcanie poprzez pracę

Zbliżające się wspomnienie Świętego Józefa 
- Oblubieńca NMP wiedzie naszą myśl do tego 
świętego jako patrona ludzi pracujących. W cza-
sach, gdy tak wielu ludzi szuka dobrej pracy, 
a równocześnie tak wielu pracodawców poszukuje 
dobrych pracowników i często nie mogą się wza-
jemnie odnaleźć, warto spojrzeć na działalność 
człowieka, jaką jest praca przez pryzmat wiary 
i drogi do świętości. Sporo czasu w swoim życiu 
poświęcamy pracy. Można się zastanawiać, czy 
człowiek żyje po to, żeby pracować czy też pra-
cuje po to, żeby żyć. I wydaje się, że ani jedno ani 
drugie stwierdzenie nie wyczerpuje chrześcijań-
skiego rozumienia pracy, zgodnie z którym praca 
- niezależnie od jej charakteru, czy to zawodowa, 
domowa, fizyczna, czy umysłowa - jest drogą czło-
wieka do świętości. 

Wiele na ten temat mówił i napisał św. Josema-
ría Escriva - założyciel „Opus Dei”, czyli Bożego 
Dzieła, którego zadaniem jest ewangelizacja, roz-
powszechnianie świadomości o powołaniu do 
świętości i ukazywanie wartości codziennej pracy. 
Pozwolę sobie zatem przywołać różne myśli tego 
świętego dotyczące pracy, zawarte w artykule 
zamieszczonym na stronie internetowej „Opus 
Dei” oraz fragmenty encykliki św. Jana Pawła II 
„Laborem Exercens” - o pracy ludzkiej. Warto 

jednocześnie zwrócić uwagę na jednomyślność 
w kwestii podejścia do pracy obu tych świętych, 
w której widać realizację wezwania Chrystusa: aby 
wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, 
a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby 
świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał (J 17, 21).

Josemaría Escrivá de Balaguer 

Temu, kto pragnie być świętym nie wystarczy 
jednak tylko pracować - powinien jeszcze pra-
cować dobrze, nie szczędząc wysiłku, akceptu-
jąc zarówno sukcesy, jak i porażki oraz ucząc się 
praktykowania cnót podczas swoich codziennych 
zajęć. Pracy jako drodze do świętości powinna 
towarzyszyć motywacja nadprzyrodzona wypły-
wająca z autentycznej miłości do Boga i bliźniego, 
która domaga się tego, żebyśmy starali się wyko-
nywać nasze zadania w najlepszy możliwy sposób. 
Miłość do Boga powinna prowadzić chrześcijanina 
do realizacji jego zadań w sposób najdoskonalszy, 
ponieważ nie możemy ofiarować Panu czegoś, 
co na miarę naszych ograniczonych możliwości, 
nie jest najlepsze, wykonane bezbłędnie, staran-
nie w najdrobniejszych szczegółach. Bogu nie 
można przecież ofiarowywać byle jakich darów. 
Przy czym okazuje się często, że kiedy próbuje się 
postępować w ten sposób, mając takie podejście 
do swojej pracy, zazwyczaj wychodzi ona dobrze 
i uzyskuje się w niej dobre wyniki. Ten, kto pró-
buje uświęcić pracę, wyróżnia się w życiu zawo-
dowym spośród innych ludzi, ponieważ miłość do 
Boga popycha do tego, żeby (jak pisze św. Josema-
ria Escriva) przekraczać siebie - chętnie i zawsze 
- w wypełnianiu obowiązków i w poświęceniu. 
Jednakże nie trzeba zapominać, że Bóg dopuszcza 
niekiedy ludzkie przeciwności i porażki, żeby-
śmy oczyszczali swoje intencje i uczestniczyli 
w Krzyżu Pana. Takie sytuacje nie muszą ozna-
czać zatem, że ktoś nie pracował dobrze i że nie 
uświęcił danego zadania. 

Jak napisał św. Jan Paweł II w encyklice 
o pracy: Praca każda - zarówno fizyczna, jak umy-
słowa - łączy się nieodzownie z trudem. Księga 
Rodzaju daje temu wyraz w sposób zaiste przej-
mujący, przeciwstawiając owo pierwotne błogo-
sławieństwo pracy, zawarte w samej tajemnicy 
stworzenia i połączone z wyniesieniem człowieka 
jako obrazu Boga - owemu przekleństwu, jakie 
przyniósł ze sobą grzech: „przeklęta niech będzie 
ziemia z twego powodu: w trudzie będziesz zdo-
bywał od niej pożywienie dla siebie po wszystkie 
dni twego życia” (Rdz 3, 17). Ów trud zespolony 
z pracą znaczy drogę życia ludzkiego na ziemi 
i stanowi zapowiedź śmierci: „W pocie więc obli-
cza twego będziesz musiał zdobywać pożywienie, 
póki nie wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty 
(...)” (Rdz 3, 19). (…) Pot i trud, jaki w obecnych 

warunkach ludzkości związany jest nieodzownie 
z pracą, dają chrześcijaninowi i każdemu czło-
wiekowi, który jest wezwany do naśladowania 
Chrystusa, możliwość uczestniczenia z miłością 
w dziele, które Chrystus przyszedł wypełnić (por. 
J 17, 4). To dzieło zbawienia dokonało się przez 
cierpienie i śmierć krzyżową. Znosząc trud pracy 
w zjednoczeniu z Chrystusem ukrzyżowanym za 
nas, człowiek współpracuje w pewien sposób 
z Synem Bożym w odkupieniu ludzkości. Okazuje 
się prawdziwym uczniem Jezusa, kiedy na każdy 
dzień bierze krzyż (por. Łk 9, 23) działalności, do 
której został powołany.

Pracowitość i pilność pozwalają stawić czoła 
pracy, którą powinno się wykonać, nawet jeśli 
wydaje nam się trudna. Cnoty te skłaniają też do 
wykonywania jej we właściwy sposób i we wła-
ściwym czasie. Jak w innym miejscu napisał św. 
Josemaría Escriva: Człowiek pracowity wykorzy-
stuje czas, który jest więcej niż złotem - jest chwałą 
Boga! Czyni to, co powinien i jest w tym, co czyni 
nie z przyzwyczajenia czy dla zabicia czasu, lecz 
w wyniku starannej i wyważonej refleksji.

Słuszna miara - między lenistwem a pracoholi-
zmem 

Pracowitości przeciwstawia się lenistwo, które 
jest grzechem głównym i „matką wszelkich wad”. 
A jedną z jego form jest opóźnianie wypełniania 
obowiązków, odkładanie tego, co wiele kosztuje 
i nadawanie priorytetu innym sprawom, które 
bardziej lubimy albo które nie wymagają od nas 
wysiłku. Nie odkładaj pracy do jutra - radzi św. 
Josemaría. Czasami uzasadniamy nasze wygod-
nictwo przy pomocy fałszywych wymówek, zapo-
minając o tej błogosławionej odpowiedzialności, 
która spoczywa na naszych barkach, pracując 
ograniczamy się tylko do rzeczy najbardziej nie-
zbędnych, ulegamy bezrozumnym rozumowaniom, 
byle siedzieć z założonymi rękami, tymczasem Sza-
tan i jego sprzymierzeńcy nigdy nie biorą urlopu. 

Drugą z kolei skrajnością jest deformacja pra-
cowitości, kiedy nie kładzie się należytych ograni-
czeń pracy, wymaganych przez konieczny odpo-
czynek albo troskę o rodzinę i relacje z innymi 
ludźmi, o które należy dbać. Św. Josemaría, 
podobnie jak wielu innych, ostrzega przed niebez-
pieczeństwem nadmiernego poświęcenia pracy, 
czyli pracoholizmem. Dla pracoholika praca staje 
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się nadrzędnym życiowym celem, a osiąganie suk-
cesów w pracy jest podstawowym wyznacznikiem 
wartości człowieka.

Św. Josemaría ostrzega: Powinieneś jednak 
postawić swoją pracę zawodową na właściwym 
miejscu: jest ona wyłącznie środkiem do osiągnię-
cia celu, nigdy nie można jej traktować - prze-
nigdy - jako czegoś najważniejszego. Ileż różnych 
przejawów „pracoholizmu” utrudnia zjednoczenie 
z Bogiem! Nauczenie się dobrej pracy wymaga 
nauczenia się stawiania pracy na właściwym miej-
scu. 

Bez miłości ludzki wysiłek nie wystarcza do 
uświęcenia pracy, ponieważ miłość jest istotą 
świętości. Jeżeli chrześcijanin zaniedbuje miłość, 
nie uświęca swojej pracy. W rzeczywistości nie 
można również powiedzieć, że dobrze pracuje, 
ponieważ miłość jest cnotą, którą mamy rozwijać, 
zaś jej brak objawia się prędzej czy później w nie-
sprawiedliwości,  pysze, gniewie, zazdrości… 

Drobne - ważne rzeczy 
Cnoty chrześcijańskie objawiają się i rozwijają 

w działalności zawodowej zwykle poprzez drobne 
rzeczy. Cnota może utracić swoją autentyczną 
wartość, jeżeli zaniedbuje się staranność w dro-
biazgach, np. dotyczących troski o porządek albo 
w kwestii punktualności rozpoczynania i kończe-
nia pracy. Albo też lekceważy się dbałość o rodzinę 
czy zaniedbuje inicjatywy apostolskie, używając 
wymówki, że praca pochłania niemal całą energię. 
Wierność w drobnych sprawach z miłości do Boga 
chroni przed tym niebezpieczeństwem, ponieważ 
chroni prawość intencji, dlatego że wiele drobia-
zgów błyszczy tylko przed Bogiem. Świętość nie 
polega na tym, żeby robić codziennie trudniej-
sze rzeczy, tylko na tym, żeby robić je codziennie 
z większą miłością. 

Troskę o szczegóły i drobne rzeczy należy jed-
nak odróżnić od perfekcjonizmu - wady polegają-
cej na dążeniu do doskonałości dla samej doskona-
łości w zewnętrznym wyniku pracy. Perfekcjonizm 
jest surogatem perfekcji, który objawia miłość 
własną i próżne upodobanie. Trzeba zwalczać go 
z realizmem chrześcijańskiej pokory, która umie 
rozpoznawać własne ograniczenia i ufać Bogu.

 Nauczyć się dobrze pracować 
Naszym zadaniem jest nauczyć się dobrze pra-

cować, bo nikomu nie jest to dane od początku, 

bez wysiłku i nauki. Służba Bogu i innym wymaga 
przygotowania, rozwijania kompetencji nie tylko 
technicznych, ale również moralnych, ludzkich 
i chrześcijańskich. Nie wystarczy chcieć czynić 
dobro, trzeba umieć to robić. 

Kształcenie zawodowe trwa przez całe życie 
i doskonali się dzień po dniu, kiedy dokłada się 
starań w ciągłym wzrastaniu w cnotach chrze-
ścijańskich. Nie wystarczy pragnienie posiada-
nia tych cnót, konieczne jest nauczenie się ich 
praktykowania. „Discite benefacere” - nauczcie 
się czynić dobro. Musimy wytrwale ćwiczyć się 
w praktykowaniu odpowiednich czynów - szcze-
rości, prawdomówności, rzetelności, opanowania, 
cierpliwości, gdyż miłość to czyny, a Boga nie 
można kochać jedynie słowem, ale właśnie czynem 
i prawdą (1 J 3, 18).

Każdy ma swoją drogę powołania
Powołanie zawodowe to wezwanie Boga do 

wyboru, zgodnie okolicznościami, najbardziej 
odpowiedniej działalności zawodowej jako materii 
uświęcenia i apostolstwa. 

Święty Papież Polak we wspomnianej wyżej 
encyklice napisał: Świadomość, że praca ludzka 
jest uczestnictwem w dziele Boga, winna przeni-
kać - jak uczy Sobór - także do „zwykłych, codzien-
nych zajęć”. Mężczyźni bowiem i kobiety, którzy 
zdobywając środki na utrzymanie własne i rodziny 
tak wykonują swoje przedsięwzięcia, by należycie 
służyć społeczeństwu, mogą słusznie uważać, że 
swoją pracą rozwijają dzieło Stwórcy, zaradzają 
potrzebom swoich braci i osobistym wkładem 
przyczyniają się do tego, by w historii spełniał się 
zamysł Boży. (…)

Chrześcijanin, który wsłuchuje się w słowo 
Boga Żywego, łącząc pracę z modlitwą, niech 
wie, jakie miejsce ta jego praca zajmuje nie tylko 
w postępie ziemskim, ale także we wzroście Króle-
stwa Bożego, do którego wszyscy jesteśmy wezwani 
mocą Ducha Świętego i słowem Ewangelii.

Z życzeniami rozwijania takiego podejścia do 
swojej codziennej pracy -  

Karolina Appelt

Źródła:
http://opusdei.pl/pl-pl/article/sumiennie-pracowac/

Duchowa adopcja dziecka poczętego zagrożonego zagładą ‘2017

Ciągle jeszcze, gdy piszę te słowa tj. 12 
lutego br., stoją w kościele kwiaty, które złożyli-
śmy w darze na zakończenie duchowej adopcji 26 
grudnia 2016 roku, co może być widocznym zna-
kiem tego, że ofiara ta jest miła Panu, a już zbliża 
się uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Dzie-
więć miesięcy przed Bożym Narodzeniem Kościół 
świętuje tę uroczystość kontemplując początek 
ludzkiego życia Pana Jezusa. Łączy się ona w Pol-
sce z obchodami Dnia Świętości Życia, ustanowio-
nego przez Episkopat Polski w 1998 roku, którego 
celem jest budzenie w sumieniach, w rodzinach, 
w Kościele i społeczeństwie świeckim wrażliwo-
ści na sens i wartość ludzkiego życia w każdym 
momencie i w każdej kondycji. Ta inicjatywa pol-
skich biskupów była odpowiedzią na wezwanie 
św. Jana Pawła II zawarte w encyklice „Evange-
lium vitae”. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 
łączy radość z tego, że Słowo stało się Ciałem 
w łonie Maryi z troską o to, by nikt - nawet ten 
najsłabszy, najmniejszy - nie tracił świętego prawa 
do życia. Tradycyjnie tego właśnie dnia wiele osób 
w całej Polsce włącza się w dzieło duchowej adop-
cji dziecka poczętego zagrożonego zagładą. 

Dopóki środowiska „pro-life” w Polsce nie 
mówią jednym głosem, nie są w stanie wznieść się 
ponad różnice, aby wypracować wspólne stanowi-
sko w postaci jednego projektu ustawy. W sejmie 
pojawia się obecnie kolejna propozycja dotycząca 
obrony życia, przygotowana przez Polską Fede-
rację Ruchów Obrony Życia, po tym jak projekt 
„Stop aborcji” przygotowany przez Fundację Pro 
- Prawo do Życia został odrzucony. Brak jedności 
w środowisku, które deklaruje dążenie do wspól-
nego celu, jakim jest ochrona poczętego życia bar-
dzo zasmuca, ale też poważnie zmniejsza szanse 
powodzenia tego przedsięwzięcia. Jest zatem dzia-
łaniem przeciwko nadrzędnemu celowi - ochronie 
życia wszystkich nienarodzonych dzieci w Polsce. 
Duchowa adopcja jest jednym z niezawodnych 

sposobów budowania kultury życia i troski o życie 
poczętych dzieci. 

Choć pisaliśmy już o duchowej adopcji wiele 
razy, raz jeszcze chcemy przypomnieć historię 
i znaczenie tego dzieła. Idea duchowej adopcji 
zrodziła się w Anglii i we Francji po objawieniach 
w Fatimie, stając się odpowiedzią na wezwanie 
Matki Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty 
i zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej 
ranią Jej Niepokalane Serce. Do Polski została 
przeniesiona przez ojców paulinów. Pierwszy akt 
duchowej adopcji miał miejsce 2 lutego 1987 r. 
w Warszawie. Oficjalnie podjęto ją w 1992 r. na 
Jasnej Górze, skąd zaczęła oddziaływać na cały 
kraj. 15 sierpnia 1994 w Częstochowie przed obra-
zem Królowej Polski przyrzeczenie duchowej 
adopcji złożyło 3500 pątników z warszawskiej 
pieszej pielgrzymki. Dzieło to było bliskie sercu 
ojca świętego Jana Pawła II, który udzielił mu 
apostolskiego błogosławieństwa. Centralny Ośro-
dek Krzewienia Duchowej Adopcji mieści się na 
Jasnej Górze.

Duchowa adopcja jest przyjęciem w modli-
tewną opiekę jednego dziecka, któremu grozi 
śmierć w łonie matki. Imię tego dziecka jest znane 
jedynie samemu Bogu. Modlitwą zostaje oto-
czone nie tylko poczęte dziecko, ale również jego 
rodzice, aby potrafili przyjąć je z miłością i dobrze 
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wychować. Duchową adopcję może podejmo-
wać każdy, a dzieci mogą to czynić pod opieką 
i kierunkiem rodziców. Duchowa adopcja trwa 
dziewięć miesięcy i polega na codziennym roz-
ważaniu/odmawianiu jednej tajemnicy różańco-
wej oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka 
i jego rodziców. Do tych modlitw można dołączyć 
dodatkowe postanowienia, takie jak: systema-
tyczna spowiedź i Komunia Święta, adoracja Naj-
świętszego Sakramentu, czytanie Pisma Świętego, 
post, walka z nałogami, pomoc potrzebującym, 
dodatkowe modlitwy, itp. W ten sposób można 
duchowo adoptować każdorazowo jedno dziecko. 
Nie ma przeszkód, by duchową adopcję podejmo-
wać wielokrotnie w kolejnych latach, za każdym 
razem składając przyrzeczenie.

Przyrzeczenie duchowej adopcji najczęściej 
odbywa się podczas odpowiednio przygotowa-
nej uroczystości w parafii, podczas której podej-
mujący ją składają też wypełnione przez siebie 
deklaracje. Złożenie przyrzeczenia przez grupę 
osób w kościele - w czasie Mszy Świętej lub nabo-
żeństwa - jest zapoczątkowaniem indywidualnego 
modlitewnego zobowiązania. Podjęcie adopcji 
może stać się wydarzeniem parafialnym zwią-
zanym z wcześniej ustaloną uroczystością czy 
świętem. Osoby chore i starsze mogą złożyć przy-
rzeczenie wobec kapłana w domu, szpitalu oraz 
każdym innym miejscu swojego pobytu. Można 
złożyć je również samodzielnie, wtedy akt ducho-
wej adopcji dokonuje się poprzez wypowiedzenie 
formuły przyrzeczenia, najlepiej przed krzyżem 
lub obrazem z wizerunkiem Jezusa, Maryi, Świę-
tej Rodziny, itp.

W kicińskiej parafii podjęcie duchowej adop-
cji nastąpi w niedzielę 26 marca podczas Mszy św. 

o godzinie 12.00. Zachęcamy do licznego włącza-
nia się do rodziny duchowej adopcji. Nikt nie ma 
większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje 
za przyjaciół swoich (J 15, 13). Jesteśmy zapro-
szeni, by oddać kilka minut ze swego codziennego 
życia tym najmniejszym przyjaciołom naszym. 
Skorzystajmy z tego zaproszenia.

Karolina Appelt

Ogłoszenie
 Parafialny zespół „Caritas” przy kościele św. Józefa w Kicinie weźmie udział w ogólnopolskiej 
zbiórce żywności pod hasłem „Tak, pomagam” w dniach 24 i 25 marca br., w następujących sklepach 
spożywczych, za zgodą ich właścicieli:

•  p. Jarosława Stafeckiego, ul. Poznańska w Kicinie,
•  p. Marii Greguły, ul. Asfaltowa 11 w Janikowie,
•  w sklepie Żabka ul. Nowe Osiedle w Kicinie.

 Do wystawionych i opisanych koszyków można będzie wkładać artykuły spożywcze: cukier, 
mąkę, olej, tłuszcze, makaron, kaszę, konserwy, słodycze. Zebranymi produktami obdarujemy osoby 
najbardziej potrzebujące. 
 Z góry serdecznie dziękujemy za pomoc!
           Halina Jagodzińska

Księża filipini w Kicinie
Wywiad z ks. Adamem Adamskim COr

Na wstępie chcę Księdzu bardzo podziękować za kolejny artykuł, 
który zamieściliśmy w lutowym wydaniu naszego pisma. W pro-
stych słowach wyjaśnił nam Ksiądz, że zarówno Pismo Święte, jak 
i doświadczenie naukowe pomagają nam w zrozumieniu początków 
świata i człowieka.

Kiedy i w jaki sposób dowiedział się Ksiądz o związkach filipinów 
z Kicinem?

Nie wiedziałem o tym, że jeden z dawnych proboszczów kicińskich* 
znał się i współpracował z ks. Stanisławem Grudowiczem z poznańskiej 
Śródki. A trzeba w tym miejscu wyjaśnić, że ks. Grudowicz w 1668 r. 
założył na Świętej Górze pod Gostyniem  pierwszą w Polsce wspólnotę 
księży nazywaną Kongregacją Oratorium św. Filipa Neri. Te rewela-
cyjne informacje dotarły do mnie dzięki książce „Kicin przez wieki”. 
Przy tej okazji powiem, że gdy ks. Grudowicz zapoznał się w Rzymie 
z ideą Oratorium św. Filipa, była to bardzo młoda i nowatorska forma 
życia i pracy kapłanów (św. Filip Neri umarł w Rzymie w 1595 r.). 
Wielu kapłanów archidiecezji poznańskiej podejmowało próby tworzenia wspólnot na wzór tej wspól-
noty w Rzymie. Między innymi proboszcz w Kicinie.  

Na czym polegała ta nowatorska forma życia i pracy? 
Rzym w XVI w. żył ideami renesansu. Po ascetycznym średniowieczu powrócono do antycznego 

kultu życia. Fascynowano się grecką kulturą i sztuką. Wydawało się to nie do pogodzenia z chrześci-
jańską duchowością. Wtedy św. Filip zaproponował drogę, którą moglibyśmy streścić w haśle: „przez 
kulturę do Boga”. Zainicjował różnego typu spotkania zwane oratoriami. Wiedział, że ludzie są różni, że 
mają różną wrażliwość i różne potrzeby duchowe. Dlatego w ramach tych spotkań były wykłady, kon-
certy, wspólna zabawa, pielgrzymki. Przy tej okazji powstała forma muzyczna znana do dziś i nazywana 
ORATORIUM. Mawiał: Możecie drewno rąbać na moich plecach, byleście nie grzeszyli. Rozwijające 
się dzieło wymagało współpracowników. W ten sposób powstała wspólnota księży i braci świeckich, 
którzy wyrażali gotowość współpracy z Filipem. Nowatorskie w tej wspólnocie było to, że św. Filip 
wykluczył wszelką formę ślubów. Tzn. mieli to być księża tacy jak w diecezji, ale żyjący i pracujący we 
wspólnocie. 

Czy może nam Ksiądz powiedzieć o drodze swego powołania?
Będąc w szkole średniej wraz z grupą kolegów braliśmy udział w rekolekcjach dla młodzieży orga-

nizowanych na Świętej Górze. Tam poznałem to miejsce i wspólnotę, która jest moim domem do dziś. 

Dlaczego księża filipini?
Nasze Konstytucje mówią o jednym z kryteriów, które winni spełniać kandydaci do wspól-

noty filipińskiej. Otóż, kandydat powinien być „Qvasi natus” - czyli jakby narodzony do tej wspól-
noty. Warte podkreślenia jest to, że chodzi o TĘ, a nie inną wspólnotę. Wiąże się to z jeszcze jedną 
rzeczą, która nas charakteryzuje. W Kongregacjach Oratorium jest stałość miejsca - wstępuje 
się do konkretnej wspólnoty, ona decyduje o przyjęciu i w tej wspólnocie pozostaje się do końca 
życia. Każda wspólnota jest inna. Specyfiką kongregacji świętogórskiej jest to, że pełni posługę 
w sanktuarium Matki Bożej Róży Duchownej, prowadzi dom rekolekcyjny i małą parafię. Nato-
miast np. kongregacja w Radomiu prowadzi dużą parafię miejską oraz zespół szkół katolickich.  

Św. Filip Neri
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Czyli nie można przechodzić do innych klasztorów filipińskich?
Można, ale jest to coś wyjątkowego i musi na to wyrazić zgodę zarówno ten, kto chciałby przejść, 

jak i ta wspólnota, która miałaby go przyjąć. 
A wracając do poprzedniego pytania: „dlaczego księża filipini?” Po pierwsze, nie stawałem wobec 

pytania: „filipini czy nie filipini”, ale „wspólnota na Świętej Górze czy nie”. Po drugie, w odniesieniu 
do wspomnianego kryterium „Qvasi natus” - gdy człowiek jest do czegoś „jakby narodzony”, to po 
prostu czuje się tam „jak u siebie”. Wtedy racjonalne argumenty schodzą na drugi plan. Podobnie, gdy 
ktoś znajdzie miłość swego życia, to nie będzie tego tłumaczył wzrostem, czy kolorem oczu, ale będzie 
wiedział, że to TEN człowiek. 

Tak też było w moim przypadku ze Świętą Górą i pracującą w tamtejszym sanktuarium wspólnotą. 
Jeździłem do niej z kolegami, ale z tej grupy tylko ja odkryłem tam swoje miejsce. Mogę jedynie dodać, 
że nigdy nie miałem dylematu: Święta Góra czy inna wspólnota, ani tym bardziej - diecezja. 

Skąd u Księdza to zainteresowanie filozofią, a konkretnie filozofią przyrody?
Obecnie nasi klerycy studiują w Poznaniu, ale gdy ja wstępowałem na Świętą Górę, kongregacja 

wysyłała nas na studia do Tarnowa. Tam mieszkaliśmy gościnnie w klasztorze filipińskim, a na wykłady 
chodziliśmy do seminarium diecezjalnego, mieszczącego się przy tej samej ulicy. Tam poznałem ks. 
prof. Michała Hellera, który wykładał właśnie filozofię przyrody. Było to niezwykłe doświadczenie 
intelektualne. Odsłaniał przed nami nieznany nam wcześniej świat widziany oczyma nauki i stawiał 
rodzące się wówczas pytania filozoficzne. Wszystko to umiejętnie przedstawiał w odniesieniu do wiary. 
Jako wybitny fizyk i kosmolog podkreślał, że nauka mówi nam, jaki jest świat, w którym żyjemy, 
ale religia odsłania przed nami sens tego wszystkiego. Bo rzeczywiście, w żadnym laboratorium nie 
dowiemy się, jaki jest sens naszego życia. Te filozoficzne fascynacje sprawiły, że pracę magisterską pisa-
łem z filozofii nauki u ks. Hellera, a gdy po święceniach miałem możliwość kontynowania studiów, to 
wybrałem Wydział Filozoficzny PAT w Krakowie (obecnie Uniwersytet Papieski Jana Pawła II), gdzie 
profesorem do dziś jest ks. Michał Heller i pod jego kierunkiem przygotowałem doktorat poruszający 
jedną z odsłon konfliktu nauki i wiary, znanego jako 
„Sprawa Galileusza”. Filozofia przyrody stanowi 
ważny element w formułowaniu prawd wiary. Bóg 
objawia się przecież człowiekowi żyjącemu w tym 
świecie i poprzez ten świat, a filozofia przyrody jest 
racjonalną refleksją nad tym światem. 

Od wielu lat jest Ksiądz wychowawcą kleryków. 
Na czym ta praca polega?

Ponieważ, jak już wspomniałem, specyfika 
naszego zgromadzenia polega m.in. na tym, że two-
rzymy wspólnoty, w których chcemy żyć i praco-
wać do końca życia, dlatego kandydaci obok przy-
gotowania intelektualnego, czyli studiów, muszą 
nas poznać, a my ich. Już od dwudziestu pięciu lat 
klerycy wstępujący do wspólnoty świętogórskiej 
studiują w Poznaniu, razem z klerykami semina-
rium diecezjalnego. Ale dla zweryfikowania ich 
„jakby narodzenia” do naszej wspólnoty, mamy 
obok Wydziału Teologicznego nasz dom forma-
cyjny, który stanowi część domu świętogórskiego 
i przebywamy w nim w czasie zajęć uniwersytec-
kich, a w pozostałym czasie jedziemy do Gostynia. 
Tworzymy DOM, w którym każdy ma swoje zada-

Sanktuarium Świętogórskie

nia, ale poprzez wspólną modlitwę, pracę i wypoczynek możemy przekonać się (na ile jest to możliwe), 
czy rzeczywiście będziemy potrafili razem służyć Bogu i ludziom do końca naszych ziemskich dni. 

A jak ma się sprawa powołań do zgromadzenia?
Obecnie w Polsce kandydaci są w kongregacjach w Tarnowie, Radomiu, Tomaszowie Mazowiec-

kim i u nas na Świętej Górze. Dziś, w odróżnieniu od czasów, gdy ja byłem w seminarium i wszyscy 
studiowaliśmy w Tarnowie, każda kongregacja decyduje, gdzie będzie studiował ich kleryk. Dlatego 
klerycy studiują w seminariach w Tarnowie, Radomiu i w Poznaniu. W sumie w Polsce nie ma dziś 
tylu kleryków, ilu było np. trzydzieści lat temu, ale należymy do młodszych - biorąc pod uwagę średnią 
wieku - wśród innych zgromadzeń. 

Czym jeszcze chciałby się Ksiądz z nami podzielić. Słowo do parafian…
Życzę, by wspólnota parafialna, którą tworzycie nie była kojarzona jedynie z wypełnianiem rytu-

ałów, ale przede wszystkim z miejscem wspólnego poszukiwania i odnajdywania ostatecznego sensu 
naszego życia. Bo, jak pisał św. Jan Paweł II w encyklice „Fides et ratio”: Wiara i rozum są jak dwa 
skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. 

Bardzo dziękuję za dotychczasowe artykuły i liczę na dalszą współpracę z parafią i naszym cza-
sopismem.

Rozmawiał ks. Marian Sikora

*Pierwszym proboszczem, którego sylwetkę można scharakteryzować nieco szczegółowiej, był Jan Woniecki 
(†1674/1676). Jako proboszcz kiciński został zanotowany raz tylko, we wrześniu 1663 roku - był wtedy zarazem penitencja-
rzem katedralnym. Związał się ze swoim kolegą z grona penitencjarzy, ks. Stanisławem Grudowiczem, jedną z ciekawszych 
postaci poznańskich tych czasów. Razem świadkowali w maju 1664 roku na procesie między mieszczanami a bernardy-
nami poznańskimi. Kiedy ks. Grudowicz zainteresował się ideą życia wspólnotowego filipinów, Jan Woniecki został jednym 
z tych księży, którzy dali się namówić na udział w tworzeniu pierwszych polskich kongregacji filipińskich.

W dniu inauguracji klasztoru gostyńskiego (4 października 1668), wpisał się jako współzałożyciel, lecz faktyczną dzia-
łalność rozpoczął dopiero w podpoznańskiej Śródce.

Wyklęty nieugięty: Józef Franczak ps. „Lalek”

Walka beznadziejna, walka o sprawę z góry 
przegraną, bynajmniej nie jest poczynaniem bez 
sensu. [...] Wartość walki tkwi nie w szansach 
zwycięstwa sprawy, w imię której się ją podjęło, 
ale w wartości tej sprawy. 

prof. Henryk Elzenberg

W tym roku po raz siódmy obchodzimy Naro-
dowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. 
Działalność polskiego podziemia niepodległo-
ściowego i antykomunistycznego walczącego 
z sowiecką okupacją Polski i ich zdradzieckimi, 
polskojęzycznymi poplecznikami datowana jest 
na lata 1944-1963. Pierwsza data oznacza wkro-
czenie wojsk sowieckich na teren II Rzeczypo-
spolitej (noc z 3 na 4 stycznia 1944 r.), druga to 
data śmierci ostatniego „żołnierza niezłomnego” 
- sierż. Józefa Franczaka (21.10.1963 r.)1.

Józef Franczak jako kapral żandarmerii 
w Równem - zdjęcie przedwojenne, fot. IPN
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Józef Franczak (ps. „Lalek”, „Laluś”, 
„Laleczka”, „Guściowa”, „Józef Bagiński”) uro-
dził się 17 marca 1918 r. w Kozicach Górnych 
(obecnie woj. lubelskie). Jego rodzice, Antonina 
i Stanisław prowadzili kilkuhektarowe gospodar-
stwo rolne. Józef miał czwórkę rodzeństwa: trzy 
siostry i brata. Jako ochotnik wstąpił w wieku 17 
lat do Wojska Polskiego. Po ukończeniu szkoły 
podoficerskiej żandarmerii wojskowej w Grudzią-
dzu został skierowany do Równego na Wołyniu 
(dzisiejsze Riwne na Ukrainie), gdzie we wrześniu 
1939 r. aresztowali go Sowieci. Uciekł z niewoli 
i wrócił do domu, który znajdował się wtedy na 
terenach Generalnego Gubernatorstwa. Szybko 
wstąpił do Związku Walki Zbrojnej, a później 
Armii Krajowej, w której działał do 1944 roku. Po 
wkroczeniu Armii Czerwonej został przymusowo 
wcielony do 2. Armii Wojska Polskiego. W stycz-
niu 1945 r. był świadkiem wykonywania wyroków 
śmierci na żołnierzach AK i po kilku miesiącach 
zdezerterował z wojska. Będąc poszukiwanym 
przez NKWD2, ukrywał się i rozpoczął wieloletnią 
walkę z okupantem sowieckim. 

Początkowo pracował w Sopocie, jednak roz-
poznany i zadenuncjowany wrócił w rodzinne 
strony. Tam w końcu 1945 i na początku 1946 r. 
toczyły się regularne walki oddziałów podziemia 
niepodległościowego, szczególnie ze Zrzesze-
nia Wolność i Niezawisłość, z grupami Urzędu 
Bezpieczeństwa (UB), Korpusu Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego (KBW) i NKWD. Franczak został 
aresztowany przez funkcjonariuszy UB i ORMO 
(Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej) 16 
czerwca 1946 roku. W trakcie przewożenia do 
Lublina „Lalek” i inni aresztowani, wykorzystu-
jąc ciemności i nietrzeźwość konwojentów, uciekli 
zabierając im broń. W wyniku szamotaniny zabito 
5 funkcjonariuszy. „Lalek” nie skorzystał z ogło-
szonej przez komunistów amnestii z 22 lutego 
1947 r. i wstąpił do oddziału kpt. Zdzisława Broń-
skiego „Uskoka”, podporządkowanego legen-
darnemu mjr. Hieronimowi Dekutowskiemu ps. 
„Zaporze”. Po reorganizacji oddziału „Uskoka” 
Franczak został dowódcą kilkuosobowego patrolu 
działającego na pograniczu powiatów lubelskiego 
i krasnostawskiego. Zbierał informacje o opera-
cjach prowadzonych przez UB i MO (Milicję Oby-
watelską), aresztowaniach, o tajnych współpra-
cownikach władzy komunistycznej, działaczach 
PPR (Polskiej Partii Robotniczej). Szczupłość sił 

oddziału wystarczała tylko do przeprowadzania 
zasadzek na małe patrole milicyjne, wykonywania 
kar chłosty na konfidentach i działaczach komuni-
stycznych. Nocą przemierzali oni dziesiątki kilo-
metrów, w dzień odpoczywali na kwaterach lub 
w lesie. W latach 1947-1948 oddział „Lalka” doko-
nał wielu akcji, o których stało się głośno. Rozbroił 
m.in. posterunek MO w Wysokiem (pow. krasno-
stawski). 13 maja 1948 r. pięcioosobowy patrol 
„Lalka” wpadł w zasadzkę UB i MO. W walce 
zginęło 2 partyzantów, trzeci ciężko ranny zmarł 
później w szpitalu, czwarty został lekko ranny. 
„Lalek” wyszedł z potyczki bez szwanku. Po tym 
wydarzeniu nie udało mu się odbudować oddziału. 
Z pojedynczymi partyzantami patrolował teren. 
W Wigilię 1948 r. wraz z Ignacym Zalewskim ps. 
„Zygmunt” został zaskoczony przez grupę UB 
i w czasie wymiany ognia - postrzelony w brzuch. 
Dzięki pomocy swoich współpracowników uniknął 
aresztowania i został opatrzony przez znajomego 
lekarza. Kolejne miesiące przyniosły wiele zmian, 
działania UB i MO stały się coraz intensywniej-
sze. W walkach i zasadzkach zginęli kolejni kole-
dzy i partyzanci „Lalka”, m.in. dowódca „Lalka” 
- kpt. „Uskok”. Nad resztą oddziału dowództwo 
objął ppor. Stanisław Kuchciewicz ps. „Wiktor”. 
„Lalek” ukrywał się sam, biorąc udział w akcjach 
podejmowanych przez „Wiktora”. 10 lutego 1953 
r. w czasie akcji rekwizycyjnej w kasie GS SCh 
(Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”) 
w Piaskach, w wymianie ognia z milicjantami 
ppor. „Wiktor” zginął. 

Po tej akcji „Lalek” nie miał już kontaktu 
z innymi konspiratorami i był zdany tylko na sie-
bie. Przez następne 10 lat ukrywał się samotnie 
dzięki pomocy sieci  współpracowników (ponad 
200 osób!)3. Ludzie ci dostarczali mu informacji 
o ruchach milicji i wojska, zapewniali schronienie 

Józef Franczak (w środku), fot. IPN

i pożywienie. 27 kwietnia 1956 r. władze komuni-
styczne ogłosiły amnestię. Do czerwca z ukrycia 
wyszło w Polsce 228 osób, z tego na Lubelszczyźnie 
17. „Lalek” poprzez pośredników podjął rozmowy 
z władzami, ale nie mając gwarancji zachowania 
wolności, postanowił dalej się ukrywać. Funkcjo-
nariusze SB (Służby Bezpieczeństwa)4 prowadzili 
poszukiwania Franczaka, nadając im kryptonim 
„Pożar”. Działaniami inwigilacyjnymi objęto jego 
najbliższą rodzinę i osoby podejrzewane o udzie-
lanie mu pomocy. Przez kilka lat działania SB 
i MO nie przynosiły efektów. „Lalek” był znako-
micie przygotowany do konspiracji (podkreślali 
to w raportach sami esbecy), rozpoznał metody 
pracy SB. Ludzie ufali „Lalkowi”, sami mu dono-
sili, że zostali tajnymi współpracownikami SB (!). 
Często zmieniał kwatery, nie informował o czasie 
przybycia na kwaterę, podawał mylne informacje 
co do miejsc przebywania, itd. Pod koniec 1961 r. 
wydano za nim list gończy opublikowany w dzien-
niku „Kurier Lubelski”. Po latach praca operacyjna 
SB przyniosła efekty. Do współpracy nakłoniono 
Stanisława Mazura (TW „Michał”), stryjecznego 
brata Danuty Mazur5, narzeczonej „Lalka”. To 
dzięki informacjom pochodzącymi od Stanisława 
Mazura i dzięki jego osobistemu zaangażowaniu 
(m.in. przekazał SB informację o numerze reje-
stracyjnym motocykla, którym jeździł „Lalek”)6, 
poniedziałkowym popołudniem 21 października 
1963 r. siły komunistyczne, w składzie dwóch 
oficerów SB i 35 funkcjonariuszy ZOMO (Zmo-
toryzowanych Odwodów Milicji Obywatelskiej), 
otoczyły Franczaka w zabudowaniach gospodar-
stwa Wacława Becia7 w Majdanie Kozic Górnych. 
„Lalek” próbował wyjść z okrążenia udając gospo-
darza. Kiedy to się nie udało, wyciągnął broń 
i rozpoczęła się kilkuminutowa wymiana ognia. 
Franczak dysponował tylko pistoletami, jednak 
nie zamierzał się poddać. Jak wynika z dokumen-
tów SB, próbował przebić się z okrążenia biegnąc 
z teczką (z granatami w środku) na szyi w stronę 
funkcjonariuszy i mając pistolety w obu rękach, 
strzelał z nich równocześnie (!). Zginął trafiony 
serią pięciu kul z broni maszynowej. Ciało prze-
wieziono do Zakładu Medycyny Sądowej w Lubli-
nie, gdzie dokonano sekcji zwłok. W jej trakcie 
doszło do zbezczeszczenia zwłok. Na podstawie 
pisma prokuratora powiatowego, odjęto od ciała 
głowę… Miała ona zostać zbadana, aby ustalić, kto 
leczył „Lalkowi” zęby i kto tym samym mu poma-

gał. Później zwłoki pochowano w bezimiennym 
grobie na cmentarzu przy ul. Unickiej w Lublinie. 

Historia Józefa Franczaka nie kończy się jed-
nak, jak historie tysięcy naszych bohaterów, bez-
imiennym pochówkiem. Rodzina nie pozwoliła, 
aby ich krewny leżał w bezimiennym grobie. 
Zgłoszono się po ciało do Prokuratury Powiato-
wej w Lublinie, a ta odpowiedziała, że już zostało 
pochowane, bo nikt się nie zgłosił (!). Dzięki 
informacji uzyskanej od grabarzy rodzina znala-

zła grób Franczaka i w listopadzie 1963 r. rozko-
pała go. Stwierdzono, że w trumnie pochowano 
nagie ciało pozbawione głowy. Trumnę zakopano 
z powrotem. W 1983 r. doczesne szczątki „Lalka” 
wydobyto i pochowano w rodzinnym grobowcu 
na cmentarzu parafialnym w Piaskach. Na płycie 
nagrobnej wyryto napis „Poświęcił życie za wol-
ność Ojczyzny, której nie doczekał”. Przez wiele 
lat poszukiwano czaszki „Lalka”. Dopiero w grud-
niu 2014 r. znaleziono ją w zbiorach Uniwersytetu 

Pomnik sierż. Józefa Franczaka ps. „Lalek” 
w Piaskach, odsłonięty 11 maja 2007 r.
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Medycznego w Lublinie8. Czaszka została przeka-
zana synowi „Lalka” Markowi Franczakowi. 26 
marca 2015 r. odbył się trzeci pogrzeb bohatera. Po 
uroczystej Mszy Świętej, z ceremoniałem wojsko-
wym, w lubelskiej katedrze czaszka Józefa Fran-
czaka została złożona w rodzinnym grobowcu. 

W 2007 r. obok cmentarza w Piaskach, z ini-
cjatywy Zarządu Obszaru Wschodniego Zrzesze-
nia Wolność i Niezawisłość w Lublinie odsłonięto 
pomnik ku czci sierż. Józefa Franczaka. 17 marca 
2008 r. „Lalek” został pośmiertnie odznaczony 
przez Prezydenta RP, Lecha Kaczyńskiego Krzy-
żem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodze-
nia Polski „za wybitne zasługi dla niepodległości 
Rzeczypospolitej Polskiej”. W 50. rocznicę śmierci 
Sejm RP uczcił Jego pamięć specjalną uchwałą. 
Warto ją zacytować w całości:

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 23 października 2013 r. w sprawie uczczenia 
sierżanta Józefa Franczaka, pseudonim „Lalek”, 
ostatniego żołnierza antykomunistycznego pod-
ziemia, w 50. rocznicę śmierci. 21 października 
1963 r. pod Piaskami koło Lublina w obławie SB 
i ZOMO zginął z bronią w ręku Józef Franczak, 
ps. „Lalek”, sierżant Wojska Polskiego, uczestnik 
kampanii wrześniowej 1939 r., dowódca drużyny 
i plutonu w III Rejonie Obwodu Lublin-Powiat 
ZWZ-AK, żołnierz WiN z oddziału kapitana Zdzi-
sława Brońskiego, ps. „Uskok”. Wytrwał w walce 
24 lata. „Lalek” był ostatnim poległym w boju 
partyzantem polskiego podziemia niepodległo-
ściowego. Napis na jego grobie brzmi: „Poświęcił 
życie za wolność Ojczyzny, której nie doczekał”. 
17 marca 2008 r. Prezydent Rzeczypospolitej Pol-
skiej Lech Kaczyński w uznaniu zasług w walce 
o niepodległą Polskę nadał pośmiertnie Józefowi 
Franczakowi, ps. „Lalek”, Krzyż Komandorski 
z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Sejm Rze-
czypospolitej Polskiej, oddając cześć sierżantowi 
Józefowi Franczakowi, ostatniemu Żołnierzowi 
Wyklętemu, przypomina tragiczną i bohaterską 
ofiarę polskiej krwi złożoną na ołtarzu Niepodle-
głej w walce z sowiecką agresją i komunistycznym 
zniewoleniem9.

Imieniem Józefa Franczaka nazywane są ulice, 
dedykowane są mu utwory muzyczne i literackie, 
a w połowie lutego br. w sprzedaży ukazał się 
komiks pod tytułem „Oto jest głowa Franczaka”… 

Zbigniew Celka

Przypisy
1. Prawdopodobnie ostatnim żołnierzem wyklętym był 
Antoni Dołęga ps. „Znicz” (1915-1982?), który od 1955 r. 
nie prowadził żadnych działań zbrojnych, ale nie wierząc 
władzom komunistycznym, ukrywał się aż do śmierci…
2. NKWD ZSRS - w tłumaczeniu z języka rosyjskiego: 
Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych Związku Socja-
listycznych Republik Sowieckich.
3. Józef Franczak był w swojej okolicy człowiekiem znanym 
i szanowanym pomimo kłamstw upowszechnianych przez 
władze komunistyczne na jego temat (złodziej, bandyta, 
morderca…), który zawsze mógł liczyć na pomoc.
4. Służba Bezpieczeństwa powstała w 1956 r. z przekształce-
nia struktur Urzędu Bezpieczeństwa.
5. W artykule tym nie ma miejsca na opisywanie relacji 
rodzinnych „Lalka”. Warto jednak napisać, że miłością jego 
życia (ze wzajemnością) była Danuta Mazur. Żaden z oko-
licznych proboszczów, ani zakonników z Lublina, bojąc się 
represji ze strony komunistów, nie udzielił im ślubu kościel-
nego… Ze związku tego urodził się syn Marek, noszący 
początkowo nazwisko matki. Dopiero w 1992 r. zmienił 
nazwisko na Franczak. Zainteresowanych odsyłam do wyci-
skającej łzy z oczu rozmowy Kajetana Rajskiego z Markiem 
Franczakiem („Wilczęta. Rozmowy z dziećmi żołnierzy 
wyklętych”, Kraków, 2014).
6. Za wydanie „Lalka” Mazur otrzymał 3 tys. zł, czyli rów-
nowartość mniej więcej dwumiesięcznej przeciętnej pensji.
7. Przez dziesiątki lat w okolicy, w której działał „Lalek” 
uważano, że doniósł na niego Wacław Beć, który żył 31 lat 
z piętnem zdrajcy. Dopiero w 2005 r. historyk, dr Sławomir 
Poleszak udowodnił, że zdrajcą był zmarły w 1996 r. Stani-
sław Mazur (TW „Michał”).
8. IPN poszukiwał głowy „Lalka” od 2007 r. Przypusz-
czano, że znajduje się w zbiorach Uniwersytetu Medycznego 
w Lublinie. Na zapytanie prokuratora IPN w sprawie czaszki 
Franczaka, rektor tej uczelni odpisał, że wszystkie ekspo-
naty zostały wywiezione na jakiś cmentarz i tam zakopane. 
Po zmianie władz rektorskich czaszka „Lalka” jednak zna-
lazła się w zbiorach uczelni. Warto zaznaczyć, że Uniwersy-
tet używając czaszki „Lalka” do zajęć ze studentami łamał 
prawo (także komunistyczne), gdyż na to nie wyraziła zgody 
rodzina zabitego.
9. Za przyjęciem Uchwały głosowało 373 posłów (wszyscy 
z PiS, PO i PSL), przeciw było 58 (SLD i Twój Ruch), 3 
wstrzymało się od głosu. 

Bolesna karta w historii Kicina

27 stycznia b.r. na wzgórzu kościelnym w Kicinie miała 
miejsce ważna uroczystość, którą było poświęcenie tablicy 
upamiętniającej niemiecki obóz pracy przymusowej dla 
Żydów, jaki istniał tu przez okres dwóch lat (1941 - 1943) 
podczas II wojny światowej. Zanim doszło do tego zdarzenia, 
władze gminy Czerwonak zaproponowały ufundowanie takiej 
tablicy, a krok ten był podyktowany tym, że wśród mieszkańców 
Kicina i okolicznych miejscowości wciąż żywa jest pamięć 
o tej bolesnej karcie w historii naszej miejscowości. Niestety, 
osoby pamiętające tamte wydarzenia odchodzą powoli do 
wieczności, toteż pozostawienie materialnej pamiątki owych 
dziejów stawało się coraz bardziej naglące. Pomysł ten 
entuzjastycznie poparł poprzedni proboszcz parafii kicińskiej, 
ks. Andrzej Magdziarz, znany z zamiłowania do historii. 

Pierwszym krokiem, jaki podjęto w celu sfinalizowania 
tej idei było powołanie zespołu, który miał zredagować tekst 
napisu. Taka grupa powstała po wakacjach ubiegłego roku 
pod przewodnictwem obecnego proboszcza, ks. Mariana 
Sikory, a w jej skład weszło kilku mieszkańców Kicina, wśród 
których znaleźli się polonista (Michał Ratajczak) i historyk 
(piszący te słowa). Na jedno ze spotkań zaproszona została 
pani Alicja Kobus, przewodnicząca poznańskiej filii Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP, 
która była pozytywnie poruszona tą inicjatywą. Grupa spotykała się parokrotnie pod przewodnictwem 
ks. proboszcza i po jakimś czasie powstał krótki napis, który zamieszczamy poniżej. Ostateczna 
wersja tekstu została przedstawiona do zatwierdzenia Żydowskiemu Instytutowi w Warszawie, Kurii 
Metropolitalnej w Poznaniu oraz wójtowi gminy Czerwonak. W międzyczasie poproszono dwoje 
pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu o dokonanie tłumaczenia napisu na 
język niemiecki i hebrajski oraz znanego kicińskiego artystę, Jacka Napiontka o zaprojektowanie tablicy 
i aranżację miejsca jej instalacji. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_Gmin_Wyznaniowych_%C5%BBydowskich_w_RP
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Wszystkie te działania były dość czasochłonne, toteż dopiero w drugiej połowie stycznia 
br. przetłumaczony i odpowiednio zaprojektowany napis został przesłany do warsztatu. Dzięki 
biegłości rzemieślników i Jacka Napiontka tablicę z tekstem udało się przygotować oraz postawić 
na wcześniej wybranym miejscu. Ta nadzwyczajna mobilizacja sprawiła, że uroczystość mogła 
się odbyć w przewidzianym terminie. Sprawność całej „akcji” zawdzięczamy także efektywnemu 
działaniu pracowniczki Urzędu Gminy, p. Katarzyny Firlej-Adamczak, która z właściwą sobie energią 
i zaangażowaniem zajęła się kolejnymi etapami przygotowań. 

Na to niezwykłe wydarzenie, 
które rozpoczęło się w samo południe 
Światowego Dnia Ofiar Holokaustu 
(27 stycznia) przybyli zaproszeni 
przedstawiciele lokalnych władz 
kościelnych: ks. bp Zdzisław Fortuniak 
i ks. dziekan Błażej Stróżycki oraz 
świeckich: wójt gminy Czerwonak - p. 
Jacek Sommerfeld, członkowie gminy 
wyznaniowej żydowskiej w Poznaniu 
wraz z p. Alicją Kobus oraz specjaliści, 
którzy przetłumaczyli tekst na język 
niemiecki - dr Ewa Krawiec i hebrajski 
- Leszek Kwiatkowski. Ponadto pojawiło się także kilku pracowników i radnych gminy Czerwonak, 
dyrektorzy pobliskich szkół oraz niemała reprezentacja mieszkańców Kicina i sąsiednich miejscowości. 
Nie zabrakło także dziennikarzy z lokalnych stacji telewizyjnych i radiowych, jak też gazet (m.in. 
Przewodnika Katolickiego), których reportaże ukazały się później w mediach. 

Podczas spotkania głos zabrali: p. Alicja Kobus, a po niej wójt gminy Czerwonak, podkreślając 
wagę tego wydarzenia oraz autor niniejszego tekstu, szkicując genezę i kontekst funkcjonowania obozu 
i podając podstawowe informacje o nim. Przy tej okazji wspomniano o nieludzkich warunkach, w jakich 
przetrzymywani byli pracujący Żydzi oraz o osobach, które udzielały pomocy więzionym, co wiązało 
się z groźbą najsurowszych kar. Następnie przedstawicielka rodziny państwa Nowaków z Klin odczytała 
publicznie fragment listu, jaki jej dziadkowie otrzymali z Izraela w latach 50. od jednego z ocalonych 
Żydów, któremu jej rodzina udzieliła wówczas pomocy i schronienia. Był to bardzo mocny i piękny 
akcent całej uroczystości. 

W drugiej części spotkania zebrani udali się pod tablicę, gdzie złożono kwiaty oraz w języku polskim 
i hebrajskim zaniesiono modlitwy za ofiary obozu. W imieniu społeczności katolickiej modlitwę w postaci 
Psalmu 103 wyrecytował ks. bp Zdzisław Fortuniak, a ze strony żydowskiej - przedstawiciel poznańskiej 
gminy żydowskiej, Paweł Mazur. W jego wykonaniu zgromadzeni usłyszeli pieśń zwaną nigun, cudownie 

ocaloną, a skomponowaną podczas 
transportu Żydów do obozu zagłady 
w straszliwych latach wojny (Szoah). 

Po tej ceremonii zamknięto 
oficjalną część uroczystości, 
a lokalne władze kościelne, świeckie 
i przedstawiciele strony żydowskiej 
udali się do domu parafialnego 
na spotkanie przy kawie i cieście. 
W węższym gronie obejrzano także 
projekcję filmu „Buschdorf - historia 
obozu pracy dla Żydów w Kicinie” 
zrealizowanego przez Gimnazjum 
w Koziegłowach. 

Uroczystość upamiętnienia ofiar niemieckiego obozu pracy w Kicinie była ze wszech miar potrzebna 
i przyczyniła się do uregulowania bardzo ważnej kwestii związanej ze świadomością i pamięcią kicinian. 
Przede wszystkim pozwoliła wreszcie, w sposób opisany i nagłośniony, zaistnieć temu faktowi w sferze 
publicznej. Warto bowiem pamiętać, że dotychczas informacje na ten temat funkcjonowały w formie 
niejawnej, wręcz szeptanej. Brało się to stąd, że za czasów dyktatury komunistycznej w Polsce (1945-
1989) zabraniano publicznie mówić o takich faktach. Wkrótce po wojnie bowiem obozy koncentracyjne 
były niekiedy wykorzystywane przez komunistów do więzienia polskich żołnierzy podziemia, bądź 
innych więźniów politycznych. (jak np. obóz w Świętochłowicach) Po drugie, nie chciano, aby przy 
okazji mówienia czy pisania o obozach dla Żydów, przypominano o pomocy i poświęceniu Polaków, 
bo władzom komunistycznym zależało, aby istniało publiczne przekonanie, że ludność polska jest 
ksenofobiczna i antysemicka. 

Obecnie, możemy nareszcie otwarcie przypominać, że na krzywdzie Polaków i katolików, 
półtora roku po aresztowaniu kicińskiego proboszcza, ks. Ludwika Haase i po zamknięciu kościoła, 
w budynkach parafii kicińskiej okupant niemiecki zorganizował obóz pracy niewolniczej dla bezbronnej, 
eksploatowanej w morderczych warunkach ludności żydowskiej. Mieszkańcy Kicina, Klin, Czerwonaka 
i Janikowa zmuszeni byli żyć ze świadomością tego, że tuż obok nich działa się straszna krzywda 
niewinnych ludzi, a oni musieli patrzeć na konających od wycieńczenia pracą i biciem. Wiemy jednak, że 
choć Polacy również żyli w warunkach zagrożenia, to często nie byli biernymi obserwatorami, bo skrycie 
pomagali Żydom dostarczając żywność, uprzątając leżące niekiedy przy drodze ciała zamęczonych, 
wożąc je na wzgórze cmentarne, czy też udzielając innej pomocy tym, którzy jej szukali. 

Prawda ma moc oczyszczającą i wyzwalającą. Wierzymy, że i tym razem przyczyni się ona do 
lepszego spojrzenia na naszą przeszłość i nas samych. 

Na tablicy pamiątkowej widnieje taki oto napis:

Na tym wzgórzu, w zabudowaniach parafii kicińskiej
od 01.07.1941 do 25.08.1943 roku

znajdował się niemiecki obóz pracy przymusowej dla Żydów.
W nieludzkich warunkach straciło w nim życie 76 osób.

Niech ich dusze mają udział w życiu wiecznym.

Przytaczamy również treść wspomnianego listu od ocalałego więźnia obozu pracy:

Moi drodzy! 
Wpierw, jak zacznę pisać ten list, proszę, żebyście mi wybaczyli za moje błędy w pisowni. Musicie 

wiedzieć, że nie używałem już języka polskiego 12 lat. Czytając wasz list byłem bardzo szczęśliwy. Także 
miałem zmartwienie. Szczęśliwy byłem czytając taki list bliski sercu. Ja dobrze wiem, co wyście dla mnie 
robili. Ja to bardzo dobrze pamiętam. Wy dobrzy ludzie, coście mi pomagali w mojej walce. Była to 
walka między życiem a śmiercią. Chciałbym jeszcze w moim życiu odwdzięczyć się za to wszystko, za to 
wszystko co dobre ja od was dostałem. Jedno bym jeszcze chciał, jeden raz być u was, spojrzeć na każdy 
domek, na każdą górkę i na was wszystkich i serdecznie wam podziękować. 

Teraz pytanie, „Dlaczego cały czas nie pisałem?” Po prostu, zaraz po wojnie, jak już odzyskałem tą 
wolność, to się zaczęła u mnie nowa wojna. Najpierw myślałem, miałem nadzieję, że ktoś się zostanie 
z moich krewnych, ale niestety, nadaremne było moje marzenie. Zgubiłem braci, siostrę, matkę i ojca, 
ale jedno mogę wam pisać szczerze, z całego serca, nie ma dnia, żebym nie myślał i nie mówił o was. 

Na pytanie, ilu nas zostało z tych, którzy byliśmy wtedy razem, to nie wiem. W Izraelu jest tylko 
dwóch, ja i jeszcze jeden. 

Zakończę już swój list. Zasyłam serdeczne podziękowania ode mnie. 
Wasz przyjaciel, Szmuel 

Witold Tyborowski

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiKmIORj4nSAhWEKJoKHVN7Dm0QtwIIHDAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DYX49Ij5qH18&usg=AFQjCNF_OtU3YdKXkC29z0PHxRts0VzQNQ
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiKmIORj4nSAhWEKJoKHVN7Dm0QtwIIHDAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DYX49Ij5qH18&usg=AFQjCNF_OtU3YdKXkC29z0PHxRts0VzQNQ
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Abp Marek Jędraszewski nowym metropolitą krakowskim
W grudniu ubiegłego roku papież Franciszek przyjął 

rezygnację ks. kard. Stanisława Dziwisza z posługi 
metropolity krakowskiego w związku z ukończeniem 
przez niego 75 lat. Nowym metropolitą krakowskim został 
mianowany dotychczasowy metropolita łódzki, ks. abp 
Marek Jędraszewski. Warto poznać kilka szczegółów 
związanych z tymi wydarzeniami, tym bardziej, że postać 
ks. Marka - poznaniaka z urodzenia - przewija się także 
w wątkach historycznych związanych z naszą parafią 
i regionem.

Ingres do katedry wawelskiej odbył się 28 stycznia 
br. Poprzedził go dźwięk dzwonu „Zygmunt”, który bije 
w okolicznościach najważniejszych dla Polski i Kościoła. 
Był to 79. ingres biskupa Krakowa, a abp Marek 
Jędraszewski jest 14. biskupem Krakowa pochodzącym 
z Wielkopolski. 

Abpa Jędraszewskiego powitał przy ołtarzu kard. 
Stanisław Dziwisz: Katedra wawelska i Kościół Krakowski 
zapisują dziś nową kartę swych długich dziejów. Księże arcybiskupie Marku - od dzisiaj Ty zaczynasz 
zapisywać tę nową kartę, a my ją będziemy zapisywać razem z Tobą - powiedział kard. Dziwisz. 
Następnie nuncjusz apostolski, abp Salvatore Pennacchini przekazał metropolicie pastorał - symbol 
władzy pasterskiej, a przedstawiciele duchowieństwa i wiernych złożyli „homagium” czyli akt czci, 
szacunku i chrześcijańskiego posłuszeństwa.

W swej homilii abp Jędraszewski prosił, by wraz z nim podjąć radosny trud głoszenia współczesnemu 
światu Chrystusa: stańmy się wszyscy świadomymi uczestnikami wspaniałej <liturgii dziejów> w tym 
czasie i w tym miejscu, które wyznaczył nam Pan.

Na zakończenie uroczystości gratulacje nowemu metropolicie w imieniu Konferencji Episkopatu 
Polski złożył jej przewodniczący, metropolita poznański abp Stanisław Gądecki: Rząd dusz to sztuka nad 
sztukami, dlatego życzę Tobie, czcigodny arcybiskupie Marku, byś był - jak tego pragnie św. Grzegorz 
Wielki - czysty w myśli, wybitny w działaniu, rozważny w milczeniu, pożyteczny w słowie, bardzo bliski 
każdemu współczuciem, ponad wszystko oddany rozmyślaniu. Wskazał na trudy biskupiej posługi 

i dziękował metropolicie za dotychczasowe 
działania.

Krótki notka biograficzna abp. Marka 
Jędraszewskiego

Nowy metropolita krakowski, abp 
Jędraszewski ma 67 lat. Od prawie 20 lat 
jest biskupem, w tym ponad 4 lata był abp. 
metropolitą łódzkim. Jego dewizą biskupią są 
słowa: „Znać Chrystusa”.

Urodził się w Poznaniu. Maturę uzyskał 
w 1967 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. 
Karola Marcinkowskiego. W latach 1967-
1973 studiował w Arcybiskupim Seminarium 
Duchownym i na Papieskim Wydziale 
Teologicznym w Poznaniu. W 1973 r. przyjął 

Komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Polsce

Abp Marek Jędraszewski otrzymuje pastorał od nuncjusza 
apostolskiego w Polsce, abp. Salvatore Pennacchio i kard. 
Stanisława Dziwisza podczas uroczystego ingresu w katedrze 
na Wawelu, fot. PAP, J. Bednarczyk.

święcenia kapłańskie z rąk ks. abp. Antoniego Baraniaka. Rok 
później uzyskał licencjat kanoniczny z teologii na Papieskim 
Wydziale Teologicznym na podstawie pracy „Problematyka 
osoby w filozofii Gabriela Marcela”. Kolejnych kilka lat 
spędził na studiach specjalistycznych poza granicami kraju. 
Po powrocie do Polski ponownie związał się z Poznaniem, 
gdzie w latach 1980-1996 był adiunktem na Papieskim 
Wydziale Teologicznym, w tym przez siedem lat prefektem 
Arcybiskupiego Seminarium Duchownego. W latach 1987-
1996 udzielał się jako redaktor „Przewodnika Katolickiego” 

współpracując m.in. z śp. ks. Zbigniewem Pawlakiem - 
proboszczem parafii w Kicinie. Od 1986 r. do 1989 r. był 

zastępcą redaktora naczelnego (ks. Pawlaka), a od 1990 r. sprawował już funkcję redaktora naczelnego*. 
W 1996 r. otrzymał nominację na docenta na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. W 1996 

r. ks. dr hab. Marek Jędraszewski otrzymał nominację na wikariusza biskupiego ds. nauki i kultury 
w archidiecezji poznańskiej oraz na przewodniczącego Wydziału Duszpasterstwa Akademickiego 
w Kurii Arcybiskupiej w Poznaniu.

17 maja 1997 r. ojciec święty Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym naszej archidiecezji. 
Święcenia biskupie otrzymał z rąk abp. Juliusza Paetza 29 czerwca 1997 r. w Poznaniu. W związku 
z powstaniem Wydziału Teologicznego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, w 1998 r. mianowany 
został na stanowisko profesora nadzwyczajnego UAM, a krótko potem objął funkcję kierownika Zakładu 
Filozofii Chrześcijańskiej na Wydziale Teologicznym UAM. W 2002 r. otrzymał tytuł naukowy profesora 
nauk teologicznych. Tyleż związków bardzo bliskich abp. Marka z Poznaniem i Wielkopolską. Warto 
też wspomnieć wizytację abp. Marka Jędraszewskiego w naszej parafii w czerwcu 2010 r., kiedy to 
udzielił młodzieży sakramentu bierzmowania.

*„Przewodnik Katolicki” to czasopismo 
bardzo bliskie wielu naszym parafianom - od 
wielu lat co tydzień dostępny jest aktualny 
numer tygodnika. To jednocześnie najstarsze 
katolickie pismo w kraju. Pierwszy numer 
ukazał się pod datą 17 stycznia 1895 r., 
a na jego bazie dwa lata później utworzono 
Drukarnię i Księgarnię Św. Wojciecha.

Po wojnie komuniści, prowadzący 
metodyczną walkę z Kościołem, nie wyrazili 
zgody na wydawanie większości polskich 
czasopism katolickich. Podobny los spotkał 
również „Przewodnik Katolicki”, który 
ponownie zaczął się ukazywać dopiero po 
październiku 1956 roku.

oprac. gzal

Abp Marek Jędraszewski w katedrze na 
Wawelu, fot. Borowski

Pamiątkowe zdjęcie z pobytu biskupa Marka Jędraszewskiego 
w parafialnym kościele pw. św. Józefa w Kicinie w czerwcu 
2010 r., fot. archiwum redakcji NP.

 
Z ksiąg metrykalnych

Do wieczności odeszli: 

11 lutego Czesław Ciesielski (l.85) z Kicina
12 lutego Stanisława Niewiedziała (l.85) z Kicina
18 lutego    Andrzej Zoran (l.60) z Janikowa
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Słowo po wizycie duszpasterskiej 2016/2017
1. Odwiedziny duszpasterskie objęły całą parafię i trwały od 27 grudnia 2016 r. do 6 lutego 2017 

r. W sumie było to 35 tras kolędowych. Na 615 rodzin, które mieszkają w naszej parafii odwiedziłem 
480 (78%), kolędy nie przyjęło 76 rodzin, nieobecnych z różnych względów było 59 rodzin. Z każdym 
rokiem przybywa nam nowych mieszkańców i rodzin. Bardzo proszę, aby wprowadzający się nowi 
parafianie zgłaszali w biurze parafialnym swoje zamieszkanie. Ułatwi to organizację przyszłorocznej 
kolędy.

2. Gdy chodzi o przekrój społeczny, część naszych parafian mieszka tutaj od urodzenia i jako tacy 
stanowią rodziny. Są osoby, które weszły w naszą społeczność poprzez związki małżeńskie z tutejszymi 
parafianami i mieszkają od wielu lat. Dzisiaj w dużej mierze parafię zamieszkują osoby, rodziny stano-
wiące tzw. „nową społeczność”. Zauważalnym jest przywiązanie rdzennych parafian do Kościoła jako 
wspólnoty i do kościoła jako budynku. Nowe spojrzenie na funkcjonowanie parafii i kościoła wnoszą 
przybywający parafianie. W tym wszystkim ważne jest, aby nowi parafianie potrafili i chcieli usza-
nować dobro wypracowane i kultywowane przez mieszkających tutaj od dawna parafian, i odwrotnie 
- potrzeba, aby rodzimi parafianie zauważali wkład (choć może nieco inny) wnoszony w naszą wspól-
notę przez nowo przybyłych parafian. Z jednej i z drugiej strony potrzeba otwarcia. Integracja wymaga 
niejednokrotnie rezygnacji, przynajmniej w jakiejś części, z własnych wizji, planów i ambicji. Wielu 
naszych parafian łączą inicjatywy społeczne, jak chociażby ta na rzecz ochrony środowiska. Dobrze, że 
takie działania mają miejsce. Nie zapominajmy jednak, że głębokie i trwałe więzi międzyludzkie czerpią 
swą siłę z Ewangelii. Jako proboszcz troską duszpasterską obejmuję wszystkich mieszkańców naszej 
kicińskiej parafii. Interesują mnie wszyscy, niezależnie od tego, na jakim etapie wiary się znajdują, jaki 
jest ich związek z Kościołem i z naszą parafią. Każda dusza to drogocenny skarb. 

3. Uczestniczących regularnie w niedzielnej Mszy św. jest 25 % parafian. Na taką liczbę wskazało 
liczenie wiernych w jedną z niedziel października ubiegłego roku. Część parafian uczestniczy w Eucha-
rystii w parafiach sąsiednich. Cieszy mnie fakt z uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. w naszej świątyni 
nowych parafian i tych, którzy często tutaj bywają. Z każdym miesiącem odkrywam nowe twarze. 

4. W ostatnią niedzielę maja będziemy obchodzili w naszej parafii dzień jubileuszy małżeńskich. 
Podczas odwiedzin kolędowych spotkałem 23 małżeństwa, które w tym roku będą obchodziły odpo-
wiednio 40-, 45-, 50- i 55-lecie sakramentalnego związku małżeńskiego. 28 małżeństw obchodzić 
będzie odpowiednio 30- i 35-rocznicę, 25 małżeństw - odpowiednio 15-, 20- i 25-lecie oraz 8 małżeństw 
- odpowiednio 5- i 10-lecie. Ich wspólne życie wskazuje na współpracę z łaską, jaką otrzymali w sakra-
mencie małżeństwa. Odwiedziny duszpasterskie pokazały również, że bywają historie zagmatwane. 
Mam tutaj na myśli osoby, które z takich czy innych powodów zawarły drugie związki i które nie mogą 
przystępować do sakramentów świętych. Zachęcam je, aby praktykowały osobistą modlitwę, udział 
w niedzielnej Mszy św., pogłębiały wiedzę religijną, wychowywały w wierze swoje dzieci. Zachęcam 
do rozmowy z kapłanem. Mój niepokój duszpasterski budzą osoby od lat żyjące bez sakramentu mał-
żeństwa, choć mogłyby go zawrzeć, a także narzeczeni mieszkający ze sobą przed zaplanowanym już 
ślubem. Niepokojące jest coraz większe przyzwolenie społeczne na tego typu sytuacje. Trzeba jasno 
powiedzieć: na grzechu żadnego dobra się nie zbuduje. 

5. Gdy chodzi o przedsięwzięcia gospodarcze, w tym 
roku czeka nas dokończenie remontu domu parafialnego. 
Rozpoczęcie prac planujemy na maj, a jeśli pogoda 
pozwoli, to nawet już w kwietniu. Według projektu 
dach i elewacja domu zostaną przystosowane w swoim 
zewnętrznym wyglądzie do pozostałych zabudowań 
znajdujących się na wzgórzu kościelnym. Podniesienie 
dachu da nam nowe pomieszczenie. Będzie to pomiesz-
czenie gospodarcze. Trzy pokoje znajdujące się na parte-
rze wykorzystamy na bibliotekę i salki. Dół pozostanie 

bez zmian. Chcemy też położyć nowy chodnik prowadzący na probostwo, ten dotychczasowy bowiem 
został podniszczony przez korzenie drzew. Tegoroczne ofiary kolędowe w dużej mierze będą przezna-
czone na te właśnie inwestycje. Część ofiar przeznaczyłem już na kaplicę znajdującą się na probostwie. 
Jak pisałem w lutowym numerze „Naszego Patrona”, niektóre pokoje na plebanii i kaplica będą służyły 
przyjeżdżającym tutaj kapłanom na dni skupienia, modlitwę i odpoczynek. Ufam, że z Bożym błogosła-
wieństwem i przy wsparciu finansowym parafian ukończymy zamierzone prace.

6. Podczas odwiedzin kolędowych parafianie pytali o nowy kościół. Zamysł budowy nowego 
kościoła na wzgórzu kościelnym jest aktualny. Docelowo nasza parafia będzie liczyła około pięciu 
tysięcy mieszkańców. Jest zatem potrzeba nowego kościoła o większej kubaturze, z ponad trzystoma 
miejscami do siedzenia, kościoła ogrzanego. Na jakim etapie obecnie się znajdujemy? Jest zgoda kon-
serwatora powiatowego. Architekt przygotowuje wstępny projekt. W piśmie z Urzędu Gminy ze stycz-
nia ubiegłego roku otrzymaliśmy zapewnienie, że nasz wniosek dotyczący budowy nowego kościoła na 
wzgórzu kościelnym (działki nr 317 i 318) został zakwalifikowany przez Urząd jako postulat do zmiany 
planu miejscowego. Obecnie trwają prace planistyczne nad zmianą studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Czerwonak. Trudno w tym momencie powiedzieć, kiedy roz-
poczną się prace budowlane. Przed naszą parafią stoi wielkie przedsięwzięcie duchowe i materialne. 
Mogę jednocześnie zapewnić, że obecny kościół nie stanie się muzeum. Jestem przekonany, że budowa 
nowej świątyni jest dziełem Bożym. 

7. Pragnę jeszcze raz podziękować parafianom za otwarte drzwi i gościnne przyjęcie podczas kolędy. 
Przyjmijmy wezwanie do świętości płynące z dzisiejszej liturgii słowa. Znakiem, że jesteśmy na tej dro-
dze jest miłość naszych nieprzyjaciół i modlitwa za tych, którzy nas prześladują. 

8. Na koniec chcę podkreślić wysiłek i pracę ministrantów w trakcie kolędy. Informowali parafian 
o moim przyjściu, „torowali mi drogę”. Bardzo dobrze wywiązali się ze swego zadania. Proszę Pana 
Boga, aby obdarzył nas wieloma powołaniami kapłańskimi z ich grona.

Sprawozdanie kolędowe zostało przedstawione w kościele 19 lutego 2017 r., w VI Niedzielę w ciągu 
roku.

ks. proboszcz Marian Sikora

Zimowy spacer

 Podczas ferii zimowych, 8 lutego br. 
odbył się spacer wzdłuż kapliczek różań-
cowych do kościoła pw. św. Mikołaja 
w Wierzenicy. W spacerze tym uczestni-
czyły nie tylko dzieci, ale także ich opie-
kunowie, ksiądz proboszcz oraz inni para-
fianie. Wyruszyliśmy o godzinie 10 ze 
wzgórza kościelnego w Kicinie. W czasie 
wędrówki odmawialiśmy różaniec. Na 
miejsce dotarliśmy około godziny 11.30. 
 Poznaliśmy historię kościoła wierze-
nickiego, która sięga aż do XVI wieku. 
Dowiedzieliśmy się między innymi, że 
dawniej parafia Kicin była powiązana 
z parafią w Wierzenicy, ponieważ posia-
dały one tego samego proboszcza. Aktu-
alnie parafie te połączone są ze sobą drogą różańcową. Wewnątrz świątyni zobaczyliśmy obraz Matki 
Bożej określanej jako Matka Boża Wierzenicka. Poznaliśmy historię Augusta Cieszkowskiego, który 
był przez pewien czas opiekunem tej świątyni. Obecnie podlega ona renowacji i przywracany jest jej 

Wnętrze kościoła w Wierzenicy, fot. cieszkowski.swarzedz.pl
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Sprawozdanie z zajęć przeprowadzonych podczas ferii zimowych roku 
szkolnego 2016/2017

Poniższym tekstem rozpoczynamy cykl regularnie przekazywanych wiadomości o wydarzeniach ważnych dla 
kicińskiej społeczności szkolnej.

red.
 Zajęcia przeprowadzono w Szkole Podstawowej im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie, w dniach 
od 30 stycznia do 10 lutego br., od godziny 9:00 do 14:00. W zimowisku uczestniczyło codziennie od 
20 do 60 dzieci w wieku od 7 do 14 lat. Opiekę nad dziećmi sprawowało grono pedagogiczne szkoły. 
Opracowując program zimowiska uwzględniono fakt, iż część uczniów z naszej szkoły pochodzi 
z rodzin, które z różnych powodów nie mogą zapewnić wypoczynku zimowego swoim dzieciom 
poza miejscem zamieszkania. Nasza szkoła posiada znakomite warunki lokalowe i bazę techniczną 
umożliwiającą prowadzenie zajęć opiekuńczych, wychowawczych i sportowych. Program adresowany 
był do wszystkich uczniów naszej szkoły, a także dzieci z okolicznych miejscowości spędzających ferie 
w domu. Celem organizowanych zajęć było:
• Wyrabianie umiejętności właściwej organizacji czasu wolnego; 
• Ukazywanie roli ruchu i czynnego wypoczynku w zachowaniu zdrowia;
• Rozwijanie zainteresowań artystycznych, czytelniczych i informatycznych dzieci.
 Dzieci zostały podzielone na poszczególne grupy zainteresowań. Zapoznano je z regulaminem 
obowiązującym na zimowisku oraz z zasadami bezpieczeństwa. Zajęcia odbywały się zarówno w dużej 
sali gimnastycznej, jak i w sali rytmiki, a także sali bilardowej i pracowni komputerowej. Wychowawcy 
zaplanowali wiele zajęć:

• zajęcia plastyczne,
• zajęcia informatyczne,
• gry i zabawy ruchowe
• rozgrywki w piłkę halową,
• rozgrywki w piłkę koszykową,
• turniej tenisa stołowego,
• turniej gry w dwa ognie,
• turniej unihokeja,
• turniej piłki ręcznej,
• rozgrywki piłki siatkowej.
 Dużym powodzeniem cieszyły się zajęcia komputerowe, podczas których uczestnicy zapoznawali się 
z różnymi programami edukacyjnymi. Dzieci z wielkim zaangażowaniem uczestniczyły we wszystkich 
zajęciach grupowych. Nie sprawiały żadnych trudności wychowawczych i stanowiły zdyscyplinowaną 
grupę. Potrafiły współzawodniczyć podczas gier i zabaw sportowych oraz kulturalnie kibicować.

Szymon Gogola

Bros – prezent od sąsiadów

Kicin - wieś rolnicza, położona pomiędzy wzgórzami janikowskimi a skrajem Puszczy Zielonka jest 
miejscem, w którym chętnie osiedlają się mieszkańcy Poznania, zmęczeni codziennym zgiełkiem tego 
miasta. Bliskość wielkomiejskich atrakcji połączona z sąsiedztwem obszarów zielonych oraz okolicz-
nych jezior stawia Kicin w czołówce terenów atrakcyjnych dla szukających miejsca do życia poznania-
ków. Zapewne dlatego w ostatnich latach podwoiła się ilość mieszkańców naszej miejscowości. Czuli 
się bezpiecznie w tym cichym zakątku odgrodzonym od miasta pasem lasu koziegłowskiego.

Lecz oto pewnego dnia ta sielanka się skończyła. Wzgórza oddzielające Kicin od Janikowa zapełniły 
buldożery niwelujące teren pod budowę fabryki chemicznej firmy Bros. Codzienny ryk silników cięża-
rówek i spychaczy mocno zaniepokoił mieszkających w odległości 300 metrów mieszkańców. Posta-
nowiliśmy błyskawicznie działać, szukając możliwości oprotestowania niechcianej inwestycji. Okazało 
się, że nie będzie to sprawa łatwa. Pomimo prób zawiadamiania władz, pomimo protestów na piśmie, 
postępów nie było. Żeby zwrócić uwagę na problem, podjęliśmy akcję protestacyjną poprzez blokowa-
nie ulicy Swarzędzkiej, powiadamialiśmy media oraz władze państwowe. Niestety, bez oczekiwanych 
skutków.

pierwotny kolor. Po zwiedzeniu kościoła udaliśmy się do dworu Augusta Cieszkowskiego, jednak nie 
mogliśmy zobaczyć wnętrza rezydencji. 
 W dobrych nastrojach wróciliśmy na salkę parafialną w Kicinie, gdzie czekała na nas ciepła herbata, 
ciasto oraz pizza. Mimo niskiej temperatury, każdemu - nawet najmłodszemu uczestnikowi - udało 
się bezpiecznie dotrzeć z powrotem do Kicina. Po wspólnym posiłku animatorki z Eucharystycznego 
Ruchu Młodych zaprosiły wszystkie dzieci na film. Uczestnicy byli zadowoleni z wycieczki. Zachę-
camy wszystkich do spacerów drogą różańcową do Wierzenicy.

Agnieszka i Milena

Gminny Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt i Chłopców

17 lutego br. w Szkole Podstawowej w Kicinie odbył się Gminny Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt 
i Chłopców w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej Powiatu Poznańskiego. Turniej przebiegał w miłej 
sportowej atmosferze. Reprezentacja naszej szkoły w rozgrywkach dziewcząt zajęła II miejsce, 
chłopców - IV miejsce. Siatkówka jest grą bardzo techniczną, mimo to zawodnicy rozegrali wspaniałe, 
zacięte mecze. W turnieju udział wzięły drużyny z Zespołu Szkół w Bolechowie Osiedlu, ze Szkół 
Podstawowych: w Koziegłowach, Czerwonaku i Kicinie.

Rozgrywki Dziewcząt:
I m. SP w Czerwonaku 
II m. SP w Kicinie 
III m. ZS w Bolechowie Osiedlu 
IV m. SP w Koziegłowach

REPREZENTACJA DZIEWCZĄT:
1. Julia Misztal
2. Weronika Szatkowska
3. Julia Czerniejewicz
4. Maja Cichoń
5. Olga Dragon
6. Maja Steinke
7. Olga Biegała
8. Liwia Adamska
9. Anna Klimek
10. Anna Zarębska
11. Ula Zacharzewska

Rozgrywki Chłopców:
I m. SP w Czerwonaku
II m. SP w Koziegłowach 
III m. ZS w Bolechowie Osiedlu
IV m. SP w Kicinie

REPREZENTACJA CHŁOPCÓW:
1. Leon Oelschlegel
2. Kacper Stachowiak
3. Maksymilian Kupczyk
4. Bartosz Kuźniarek
5. Antonii Łuczak
6. Jan Wielich
7. Tomasz Bayer
8. Patryk Paszkiewicz
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Pojedynczy obywatel nie jest 
w stanie udźwignąć walki z potęż-
nym koncernem, posiadającym nie-
mal nieograniczone środki finansowe 
oraz armię prawników, pilnujących 
jego interesów. Właściciele Brosa 
nawet nie próbowali podejmować 
jakichkolwiek rozmów z protestu-
jącymi mieszkańcami. Posiadali 
legalne pozwolenie na budowę, uzy-
skane w sąsiedniej gminie Swarzędz, 
a inwestując olbrzymie środki finansowe nie mieli zamiaru zrezygnować z obranego celu.

Od pewnego momentu ciężar tej walki spoczął na barkach stowarzyszenia „LEN”. Będąc jednostką 
zarejestrowaną sądownie, mogliśmy legalnie występować jako strona w sporze. W wyniku analizy 
dokumentacji związanej z budową fabryki udawało nam się ujawniać nieścisłości w działaniach zwią-
zanych z budową, ale w odpowiedzi na nasze pisma Bros natychmiast korygował wszystkie błędy, 
nie wstrzymując budowy. Wielu pesymistów utwierdzało nas w przekonaniu, że nie jesteśmy w stanie 
sprostać walce z potęgą znanego koncernu. Pomimo ograniczeń w ruchu na ul. Swarzędzkiej, zabra-
niających wjazdu pojazdom o wadze powyżej 7 ton, ciężarówki - korzystając ze specjalnych pozwoleń 

wydawanych przez wiceburmistrza 
Swarzędza, pana Trawińskiego - 
wwiozły elementy całej fabryki na 
teren budowy. Jak się potem okazało, 
jedynym uprawnionym do wydawa-
nia stosownych pozwoleń był staro-
sta powiatu. Stowarzyszenie „LEN” 
stosowało pisma protestacyjne do 
Komendy Policji Poznańskiej i kiedy 
w końcu zdecydowano się ustawić 
znaki ograniczające wjazd ciężaró-

wek, budowa konstrukcji fabryki została ukończona.
Nie wiedzieliśmy, jak przełamać impas w tej nierównej walce. Opieszałość policji, brak wsparcia 

ze strony ówczesnych włodarzy gminy Czerwonak, milcząco przyglądających się naszym zmaganiom, 
mogły zniechęcić nawet najwytrwalszych społeczników! 

Przełom nastąpił dopiero, kiedy postanowiliśmy przyjrzeć się miejscowemu planowi zagospodaro-
wania przestrzennego, który umożliwiał powstanie inwestycji. Okazało się, że dokument sprzed piętnastu 
lat posiadał istotne błędy. W wyniku dogłębnej analizy udało się ustalić, że powstały dwie wersje planu. 
Wersja przedstawiona radnym do wglądu różniła się znacznie od tej, którą poddano pod głosowanie. W ten 
sposób osiągnięto ukryty cel. Bros mógł legalnie przystąpić do budowy potężnego obiektu na obrzeżach 
gminy Swarzędz. Obowiązkiem ustawowym urzędników gminy Swarzędz było powiadomienie sąsiadów 
bezpośrednio graniczących 
z inwestycją o zamiarach 
budowy. Ponieważ od 
strony Kicina, wzdłuż gra-
nic między gminami bie-
gnie polna droga, wyko-
rzystano ten fakt, nie trak-
tując naszej gminy jako 
bezpośredniego sąsiada. 
W ten sposób zostaliśmy 

pominięci w tej istotnej kwestii, co odebrało nam możliwość wcześniejszego reagowania!
Sprawa sądowa, jaką założyliśmy w Poznańskim Sądzie Administracyjnym, w obliczu niepodważal-

nych argumentów, kwestionujących błędy miejscowego planu dla inwestycji Brosa, zakończyła się suk-
cesem. Jednak zgodnie z prawem gmina Swarzędz złożyła odwołanie od decyzji Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego (WSA). W wyniku tego odwołania sprawa trafiła do Warszawy, do Naczelnego Sądu 
Administracyjnego (NSA). Z niepokojem czekaliśmy prawie dwa lata na rozstrzygnięcie. 17 stycznia br. 
odbyło się wreszcie posiedzenie NSA, które podtrzymało decyzję WSA. Jest to pierwsze zwycięstwo, 
jakie w tej nierównej walce osiągnęliśmy. To zwycięstwo ma cichego bohatera, który przesiedział wiele 
nocy, analizując dokumentację i konstruując większość pism w walce z Brosem. Nie trzeba wymieniać 
jego nazwiska. Myślę, że wiele osób go zna, a on sam nigdy nie oczekiwał zbędnej reklamy. Chciałbym 
podkreślić, że obecne osiągnięcia nie oznaczają końca naszych zmagań. Dopiero od tego momentu 
możemy mieć nadzieję, że uda się powstrzymać właścicieli inwestycji w osiągnięciu celu ostatecznego, 
jakim jest uruchomienie produkcji środków chemicznych, a co za tym idzie, uniknąć ryzyka poważnej 
awarii, grożącej skażeniem terenu w promieniu wielu kilometrów.

W tym miejscu ze smutkiem stwierdzić muszę, że niestety, nie wszyscy popierają nasze działa-
nia. Zapewne z tą postawą 
wiąże się pewna nieświa-
domość powodowana bra-
kiem głębszych przemy-
śleń. Osobiście nie pod-
jąłbym się zatrudnienia 
u pracodawcy, który spo-
śród siedmiu uruchomio-
nych hal produkcyjnych 
dwie prowadził nielegal-
nie, w tajemnicy przed 
fiskusem. Czy można pra-
cować u kogoś, kto zako-
puje niebezpieczne odpady 
produkcyjne bezpośrednio do gruntu, w pobliżu hal magazynowych, jak to się działo w zakładzie na 
terenie Murowanej Gośliny? Jeśli otrzymałbyś takie polecenie służbowe i musiałbyś je wykonać, trując 
wody gruntowe w bezpośredniej przyległości do swojej studni lub studni sąsiadów, jaka byłaby twoja 
decyzja? Czy wówczas otrzymana zapłata, to nie byłyby „Judaszowe srebrniki”? W projekcie budowy 
nowej fabryki ujęto osadniki, czyli głębokie studnie, do których ma być odprowadzana woda powierzch-
niowa z terenu całego zakładu. Znając wcześniejsze praktyki pozbywania się kłopotliwych śmieci przez 
naszego sąsiada, możemy domyślić się, że prędzej czy później zawierać będą „całą tablicę Mendele-
jewa”! Przypomnę tutaj o ujęciu wodnym na terenie Kicina, z którego piją wodę wszystkie tutejsze 
rodziny. Wodociąg ten zaopatruje znaczną część gminy Czerwonak. Ryzyko zanieczyszczenia tych wód 
ze studni osadowych graniczy z pewnością! Czy takiego sąsiedztwa sobie życzymy? Niedawne sensacje 
medialne, opisujące zatrucie całych ławic ryb w Warcie dziwnym trafem wskazywały na okolice ulicy 
Karpiej w Naramowicach. Tam właśnie ma swoją siedzibę nasz niechciany sąsiad. Śledztwo trwa! 

Mili sąsiedzi, wielkie zadanie przed nami. Musimy wspólnie powstrzymać nadchodzącą katastrofę. 
Poprzednim razem stanęliśmy na wysokości zadania i udało się nam uzbierać potrzebne kwoty, aby 
opłacić renomowaną kancelarię prawniczą, która w naszym imieniu składała wnioski sądowe. W chwili 
obecnej przystępujemy do drugiej tury naszych działań. Konieczne będzie unieważnienie pozwolenia 
na budowę. Czynność ta wiąże się z procesem sądowym. Będą potrzebne znaczne środki finansowe. 
Liczymy na powtórne wsparcie finansowe w skali nie mniejszej jak poprzednio. Prosimy o wpłaty 
w formie darowizny celowej oraz przekazywanie 1% podatku na konto Stowarzyszenia „LEN”, aby 
niemożliwe stało się możliwe!

Andrzej Majchrzak

Protesty mieszkańców, 17 kwietnia 2013

Pierwsze prace ziemne, maj 2013

Stan budowy w kwietniu 2014

Stan obecny, luty 2017
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1-3. Rekonwalescencja Leszka w Bornem Sulinowie,  29 stycznia 2017 r., 
4-7. Poświęcenie tablicy upamiętniającej niemiecki obóz pracy przymusowej dla Żydów, 17 stycznia 2017 r.  foto AZ, KA, SN
8-10. Państwo Szanieccy - świeccy misjonarze z Tanzanii, 19 lutego 2017 r.
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