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Decyzj? kapitu?y przyznaj?cej tytu? M?awianina Roku, wyró?nienie za 2018 r. otrzyma? ks. pra?. dr
Kazimierz Zió?kowski – Dziekan Dekanatu M?awskiego Zachodniego i Proboszcz Parafii pw. Matki
Bo?ej Królowej Polski w M?awie.

Ksi?dz Kazimierz Zió?kowski jest Proboszczem Parafii pw. Matki Bo?ej Królowej Polski w M?awie od
2008 r. W latach 2009-2018 pe?ni? funkcj? Dziekana Dekanatu M?awskiego, a od 2018 r. – po podziale
tego? dekanatu – sprawuje funkcj? Dziekana Dekanatu M?awskiego Zachodniego. Jest Kapelanem Ojca
?wi?tego (czyli, mówi?c potocznie, pra?atem) i Kanonikiem Gremialnym Kapitu?y Katedralnej P?ockiej.
Kap?an jest tak?e Wiceprezesem Stowarzyszenia Pontyfikat Papie?a Jana Paw?a II w M?awie,
Wiceprezesem Stowarzyszenia Mariacka w M?awie oraz cz?onkiem kapitu?y nadaj?cej tytu? M?awianin
Roku.
Z wnioskiem o nadanie ksi?dzu Kazimierzowi Zió?kowskiemu tytu?u M?awianin Roku 2018 wyst?pi?o
do kapitu?y Stowarzyszenie Pontyfikat Papie?a Jana Paw?a II w M?awie (w tej edycji plebiscytu kap?an
by? jedynym pretendentem do wyró?nienia). W uzasadnieniu swojego wniosku cz?onkowie
stowarzyszenia oraz inne osoby i organizacje popieraj?ce wniosek podkre?li?y zas?ugi kandydata dla
parafii, na czele której stoi, oraz ca?ego miasta, a tak?e jego indywidualne, wyró?niaj?ce go cechy
osobowo?ci. „Od pocz?tku swojego kap?a?skiego pobytu w M?awie i niezmiennie do dzi?, jest
cierpliwym, wyrozumia?ym, pomocnym i skromnym oraz otwartym na innych ludzi cz?owiekiem. Dla
ka?dego zawsze znajdzie czas na spotkanie i rozmow?, uwa?nie ws?uchuj?c si? w tre?ci przekazu.
Zawsze gotowy do pomocy i rzeczywi?cie pomagaj?cy” – pisz? o kap?anie autorzy wniosku.
W dalszej cz??ci dokumentu podkre?laj? zas?ugi kap?ana na rzecz rozwoju ?ycia parafialnego. Jak
wskazuj?, ko?ció? parafii pw. Matki Bo?ej Królowej Polski w M?awie jest na mszach ?w. wype?niony
wiernymi, a sam proboszcz mobilizuje i jednoczy parafian, „anga?uj?c ich do czynnego udzia?u i
dzia?ania w ró?nych grupach i stowarzyszeniach katolickich, co niew?tpliwie kszta?tuje i ubogaca ich
wiar? oraz codzienno??”. Wnioskodawcy zwracaj? uwag? tak?e na trosk? ks. dziekana o fizyczne
obiekty na terenie parafii, a zw?aszcza ko?ció? i plebani?, oraz inne nieruchomo?ci po?o?one w obr?bie
dekanatu („na bie??co wykonuje remonty i upi?ksza ?wi?tyni?”). W?ród ostatnio zrealizowanych
inwestycji wyliczaj? m.in. wymian? chodnika i schodów przed wej?ciem g?ównym do ?wi?tyni parafialnej
oraz posadowienie przed ko?cio?em pomnika b?. ks. Jerzego Popie?uszki. „Ksi?dz Pra?at, oprócz
powy?szych prac, czynnie i aktywnie wspiera ró?ne inicjatywy i przedsi?wzi?cia na terenie dekanatu i
naszego miasta […]. Jest równie? inicjatorem i wspó?wykonawc? upami?tniania narodowych i miejskich
rocznic historycznych. Sprowadzi? tak?e do M?awy Relikwie b? ks Jerzego Popie?uszki, które na sta?e
pozostan? w naszym mie?cie” – czytamy we wniosku (pisownia oryginalna). Jak podkre?laj? autorzy
dokumentu, „znacznie wi?cej mo?na pisa? o Ks pra?acie Zió?kowskim, ale wszystko mo?na uj?? w
takim zdaniu, a mianowicie: jest poczciwym i dobrym cz?owiekiem, ale przede wszystkim jest kap?anem
z prawdziwego powo?ania, który nosi w sobie mi?o?? Chrystusa i przekazuje j? innym”.
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