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Z pani¹ Albin¹

Oskierko

rozmawia

Izabela Grzeszczuk.

Dziêki gazecie parafialnej

nasi Czytelnicy mog¹ poznaæ

najstarsz¹ mieszkankê

Trzcianki oraz historiê jej

d³ugiego, choæ nie³atwego

¿ycia. Mowa o pani Albinie

Oskierko, która w roku

2018 skoñczy 105 lat. Wraz

ze swoim synem Stanis³awem

goœci nas w swoim mieszkaniu.

Pani Albino, proszę przedstawić nam swoją
osobę.

Urodziłam pod zaborem rosyjskim w Guberni
Mińskiej w dniu 5 września 1913 r. w miejsco−
wości Klarymonty. Moi rodzice przyjechali tutaj
z Podlasia, gdzie kupili 30−hektarowe gospodar−
stwo. Radość moich rodziców z posiadanej zie−
mi nie trwała jednak długo, bowiem kilka lat
później oboje umarli, a ja jako 12−letnia dziew−
czynka zostałam sierotą.

Co może robić 12−letnie dziecko, zostając
samo, bez rodziców?

Nie wiem, co robiłam, jak płakałam, kto mi
pomagał. By przeżyć trzeba było zająć się gospo−
darstwem. W tamtych czasach i warunkach nie
było mowy o żadnej szkole. Lata mijały, ja stawa−
łam się coraz doroślejsza. W 1938 r. wyszłam za
mąż i przeprowadziłam się do męża Bolesława
do miejscowości Maryna, kierując się w stronę
Mińska. Jego rodzice posiadali 22 hektary ziemi.

Czy zatem dobrze zapowiadająca się przy−
szłość zdołała wymazać z pamięci traumatycz−
ne wydarzenia z dzieciństwa?

Zapewne tak by się stało, gdyby jednak nie sy−
tuacja związana z I wojną światową, później z re−

wolucją bolszewicką, wojną polsko−
bolszewicką i wreszcie II wojną świa−
tową, a po jej zakończeniu – z prze−
śladowaniami przez komunistów.

Jakie Pani ma wspomnienia
z tymi wydarzeniami, począwszy
od I wojny światowej?

W czasie I wojny światowej by−
łam jeszcze dzieckiem. Pamiętam
tylko fragmenty wojny; to, że byli
jacyś oficerowie, Kozacy z końmi,
był też lekarz carski i weterynarz.
Przypominam sobie też to, że nie−
które panny wychodziły za mąż za
żołnierzy, którzy potem zostali roz−

strzelani, a one wracały do domu do naszej miej−
scowości.

Jakie ma Pani jeszcze wspomnienia związa−
ne z zawieruchą wojenną i cierpieniem ludzi?

Utkwiła mi w pamięci wojna polsko−bolszewic−
ka. Pamiętam wychudzonych bolszewików, któ−
rzy mocno zmarniali szli na bosaka, pytali, czy
daleko jeszcze do Warszawy. Ludzie odpowiada−
li, że to już za najbliższym lasem.

Co Pani powie o II wojnie światowej?
O, to by można było słuchać mamy godzinami

– wtrąca syn pani Albiny Oskiersko, pan Stani−
sław, uśmiechając się.

Posłuchajmy zatem pani Albiny.
Dla mnie II wojna światowa zaczęła się 17 wrze−

śnia 1939 r. – w dniu, kiedy urodził się mój najstar−
szy syn Stanisław. W tym czasie mój mąż już był na
wojnie. Nie wiedziałam, gdzie walczy i czy w ogóle

Albina i Boles³aw Oskierkowie

– zdjêcie œlubne z 1938 r.

Albina i Boles³aw Oskierkowie

– zdjêcie zrobione na Bia³orusi przed 1958 r.

Nasi
seniorzy Najstarsza mieszkanka Trzcianki
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żyje. Z jednej strony przeżywałam radość z narodze−
nia dziecka, z drugiej ogromne cierpienie związane
z nieobecnością męża, z którym nie miałam żadne−
go kontaktu. Jakież więc było zaskoczenie, gdy na−
gle, nieoczekiwanie po kilku latach nieobecności
Bolesław pojawił się w domu. Jak się później oka−
zało, walczył pod Piotrkowem Trybunalskim. Po prze−
granej bitwie wszyscy jeńcy wojenni zastali zapako−
wani do wagonów i wywiezieni na Sybir. Mężowi wraz
z kolegą udało się uciec z transportu i po pokonaniu
ok. 100 km na pieszo dotrzeć do domu.

Co było dalej?
W czasie wojny co wieczór przychodzili rosyj−

scy partyzanci i grożąc śmiercią, zabierali wszyst−
ko, co się dało. Wojna się skończyła, jednak
nastały jeszcze gorsze czasy. Po wojnie komuni−
styczne władze, tworząc kołchozy, zabierały
wszystko, ziemię, konie, wozy, narzędzia rolni−
cze. Jakby tego było mało, wszyscy mieszkańcy
tej okolicy zmuszeni byli do niewolniczej służby
w kołchozie. Mąż za rok ciężkiej pracy otrzymał
niecały worek zboża.

Zapytam teraz Pani syna, pana Stanisława.
A co Pan robił w tym czasie?

Mieszkając na Białorusi, uczyłem się w liceum,
które ukończyłem zdaniem matury. Następnie
zrobiłem kurs kierowcy zawodowego. Nie dałem
się jednak zmusić do pracy w kołchozie. Pamię−
tam, że tylko przez parę dni grabiłem siano.

Czy zatem te nieludzkie warunki zadecydo−
wały, że postanowili Państwo opuścić dotych−
czasowe miejsce zamieszkania?

Tak – odpowiada pani Albina. – Podjęliśmy
taką decyzję i w 1958 r. przyjechaliśmy do
Trzcianki, gdzie kilka lat wcześniej osiedlił się
brat męża.

W Trzciance nastało nowe życie?
Tego nie da się porównać z tym, czego do−

świadczyliśmy wcześniej. Mąż pracował na po−
czcie, ja mogłam oddać się mojej krawieckiej
pasji. Na świat przyszli kolejni synowie – Ludwik
i Józef. Rozpoczęło się nowe życie. Doczekałam
się siedmiu wnuków, 15 prawnuków i dwóch
praprawnuków.

Zapytam jeszcze Pana Stanisława. Jak Pan
postrzega swoją mamę?

Mama była i jest bardzo ciepłym człowiekiem
o pogodnym i radosnym usposobieniu. Do nikogo
nie żywiła urazy, nawet w dawnych czasach do Ro−
sjan i Białorusinów, którzy wyrządzili jej wiele zła.
Zawsze była samodzielną i zaradną kobietą, ko−
chającą swoje dzieci i męża, który zmarł w 1991 r.
Bardzo przeżywała, gdy w czasie stanu wojennego
byłem internowany i spędziłem cztery miesiące
w więzieniu we Wronkach. Mimo upływu czasy
mama samodzielnie radziła sobie w domu, jesz−
cze dwa lata temu sama robiła zakupy. Teraz opie−
kujemy się nią razem z braćmi. Mama całe życie
chodziła do kościoła, a od dwóch lat – kiedy ma
już trudności z poruszaniem się – ks. Mariusz Do−
maradzki MS, z którym się bardzo zaprzyjaźniła, co
miesiąc przynosi jej do domu Komunię Świętą.

Pani Albino, bardzo dziękuję za rozmowę. Gra−
tuluję takiej formy, jaką Pani ma, oraz pogody
ducha. Zapytam jeszcze na koniec. Jaka zatem
jest, Pani zdaniem, recepta na długowieczność?

Trzeba być pogodnym, nie żywić do nikogo
urazy, nie zazdrościć. No i kochać, przede wszyst−
kim kochać Boga i ludzi we wszystkim, w każdej
chwili, którą niesie nam życie.

Od lewej: Józef, Albina, Stanis³aw, Boles³aw i Ludwik

Oskierkowie – zdjêcie wykonane w Trzciance w 1958 r.

krótko po repatriacji z Bia³orusi (ZSRR) do Polski
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14 paŸdziernika br. w parafii œw. Jana

Chrzciciela w Trzciance obchodziliœmy

15 rocznicê wprowadzenia relikwii œw.

ojca Pio do koœcio³a. Wszyscy czciciele

ojca Pio zgromadzili siê na wieczornej

Eucharystii, aby w szczególny sposób

uœwietniæ to wydarzenie wspólnotowe.

Goœciem honorowym by³ br. Jerzy Maræ

– kapucyn pos³uguj¹cy w Parafii

œw. Antoniego w Pile, który przewodniczy³

nabo¿eñstwu i wyg³osi³  homiliê. Podczas

spotkania w domu parafialnym dzieli³ siê

wiedz¹ na temat genezy grup

modlitewnych skupiaj¹cych siê ze

wzglêdu na namaszczenie dla

charyzmatu œwiêtego zakonnika

z Pietrelciny.

Po Mszy Świętej była możliwość oddania czci
relikwiom św. ojca Pio przez ucałowanie ich.
Zwykle relikwiarz jest umiejscowiony w okolicy
konfesjonału – miejsca, które święty za swoje−
go życia – jak to mówią jego biografowie – uczy−
nił drugim ołtarzem. Wierzymy, że przez swą fi−
zyczną obecność w kawałku tkaniny z bandaży
i nam współczesnym wiernym przychodzącym po
miłosierdzie Boże w sakramencie pokuty i po−
jednania, pomaga otwierać serca i uprasza
u Boga łaskę dobrej spowiedzi.

Następnie wszy−
scy czciciele święte−
go kapucyna udali
się do kawiarenki
domu parafialnego –
miejsca comiesięcz−
nych spotkań grupy.
Tu przywołano histo−

rię powstania niezwykłego relikwiarza – rzeźby
przestawiającej ojca Pio, a także wspominano
formowanie się grupy, jej przeobrażenia oraz

15 rocznica
wprowadzenia

relikwii
œw. ojca Pio
do koœcio³a
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kapłanów, którzy posługiwali opieką nad wspól−
notą. Jak zwykle, tak i tym razem spotkanie było
ubogacone słodkim poczęstunkiem przygotowa−
nym przez członków grupy modlitewnej.

Gospodynią spotkania u boku ks. probosz−
cza Wawrzyńca Skraby MS i opiekuna ks. Mariu−
sza Domaradzkiego MS była pani Helena Kry−
chowiak, która od wielu już lat niestrudzenie gro−
madzi braci i siostry z naszej parafii na wspólnej
modlitwie za wstawiennictwem ojca Pio.

Marzena Felsmann
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Z  D Z I E J Ó W  PA R A F I I

Ks. Czes³aw Ha³gas MS
(1935-2017)

6 Światło z La Salette

Ks. Czes³aw

Ha³gas MS senior1

to ¿ywa karta

historii naszej

parafii. Ci, którzy

Go pamiêtaj¹,

maj¹ œwiadomoœæ,

jak wielkie piêtno

odcisn¹³ na jej

kszta³cie.

Urodził się w dniu 24 marca 1935 r. w Domini−
kowicach. W wieku 16 lat wstąpił do nowicjatu
Zgromadzenia Misjonarzy Matki Bożej z La Salet−
te. Studia filozoficzne odbył w latach 1952−55
w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Misjo−
narzy Saletynów w Dębowcu, a teologiczne – na
Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego w latach 1955−61. Święcenia kapłań−
skie otrzymał w dniu 19 kwietnia 1959 r. w Lubli−
nie z rąk lubelskiego biskupa Piotra Kałwy.

Pierwszą placówką, w której zaczął posługę,
był klasztor w Dębowcu (1959−62), gdzie pełnił
funkcję dyrektora Kancelarii Apostolskiej i odpo−
wiadał za Bractwo Matki Bożej Saletyńskiej. Przez
następny rok był wikariuszem i ka−
techetą w Gdańsku−Sobieszewie.
W latach 1965−67 pomagał w
duszpasterstwie przy kościele pw.
św. Norberta w Krakowie. Kolej−
ne dwa lata posługiwał w Rzeszo−
wie jako wikariusz i katecheta.
W latach 1967−71 był wikariu−
szem w Gdańsku−Sobieszewie i
odpowiedzialnym za duszpaster−
stwo w Świbnie. Następnie na 8
lat powrócił do Krakowa, a tam
był kolejno rektorem Wyższego
Seminarium Duchownego i dyrek−
torem niższego seminarium w
domu zakonnym przy ul. Wiślnej
(1971−73), superiorem domu za−
konnego przy ul. Koszalińskiej

i ekonomem obu krakowskich placówek (1973−
79), a także wikariuszem w parafii pw. Najświęt−
szego Serca Pana Jezusa w Krakowie−Łagiewni−
kach. W latach 1979−85 posługiwał w Trzciance.
Na rok powrócił do klasztoru w Dębowcu (1985−
86), gdzie był superiorem. Przez trzy lata (1985−
88) pełnił funkcję ekonoma prowincjalnego. W la−
tach 1986−94 wykonywał zadania proboszcza i
superiora w parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej w
Krakowie. W latach 1994−97 był członkiem wspól−
noty zakonnej w Krakowie przy ul. Koszalińskiej,
gdzie był dyrektorem Wydawnictwa „La Salette”.
Przez kolejne 3 lata posługiwał w sanktuarium w
Dębowcu i był dyrektorem Apostolstwa Rodziny Sa−
letyńskiej. Następnie powrócił do wspólnoty semi−
naryjnej w Krakowie przy ul. Koszalińskiej (2000−
2007), gdzie pomagał w Duszpasterstwie Piel−
grzymkowym. W latach 2007−2014 posługiwał na
Białorusi – najpierw przez rok w Widzach, potem –
w Dalekich. W 2009 r. obchodził złoty jubileusz
kapłaństwa. Po powrocie do kraju został skiero−
wany do pomocy w duszpasterstwie parafii w Łap−
szach Wyżnych. Zmarł w szpitalu w Nowym Targu
w dniu 2 listopada 2017 r.2

Pogrzeb śp. ks. Czesława Hałgasa MS odbył
się w dniu 5 listopada 2017 r. Pochowany zo−
stał w grobowcu zakonnym na cmentarzu w Dę−
bowcu. W uroczystościach żałobnych i w drodze
na miejsce spoczynku udział wzięła delegacja pa−
rafian z Trzcianki z proboszczem ks. Wawrzyń−
cem Skrabą MS na czele.

Ks. Czesław Hałgas MS przybył do Trzcianki pod
koniec sierpnia 1979 r. i w pierwszym roku swojej
pracy pełnił funkcję katechety. Następne 5 lat, tj.
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Otwarcie Biblioteki Parafialnej – 20.04.1983
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obchody świąt poszczególnych grup zawodowych:
lekarzy i pracowników służby zdrowia, nauczycieli,
strażaków, pracowników przemysłu okrętowego.
Rozwinął szeroką działalność poradnictwa rodzinne−
go oraz zespołu charytatywnego. Rozpoczął zakro−
joną na wielką skalę działalność Caritas, głównie
w oparciu o kilkuletnią pomoc dostarczaną z Kapel−
len z Belgii oraz z Niemiec, zorganizowaną przez Bri−
gitte Drews – córkę przedwojennego trzcianeckiego
organisty, zamieszkałej w Damme. Wsparcie to obej−
mowało organizację żywności i odzieży dla miesz−
kańców Trzcianki, a także materiałów opatrunko−
wych, leków oraz unikalnego sprzętu medycznego
przeznaczonego dla miejscowego szpitala4. W sta−
nie wojennym ks. Czesław Hałgas MS był współ−
twórcą Diecezjalnego Komitetu Pomocy wspoma−
gającego rodziny osób skazanych i zwolnionych
z pracy z przyczyn politycznych.

W tym trudnym dla Polski czasie ks. Czesław
Hałgas MS potrafił przeprowadzić pierwszy remont
kapitalny naszej świątyni. Wymalowano ją wewnątrz
i z zewnątrz. Pokryto cały dach, attyki, gzymsy oraz
wieżę kościelną blachą miedzianą i wymieniono
rynny oraz rury spustowe na nowe. Dokonano na−
prawy i konserwacji całej więźby dachowej. Wymie−
niono instalację odgromową i instalację elektryczną
na wieży i strychu kościoła. Zainstalowano mecha−
nizm do elektrycznego napędu dzwonów.

Odnowiono wnętrze naszej świątyni. Kamienne
płyty z piaskowca na posadzce zastąpiono marmu−
rem. Zamontowano witraże w nawach bocznych,

I Zjazd Ministrantów z lat 1945-65 – 13.11.1983
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do 1985 r., był proboszczem i superiorem. Ten
okres polityczny w kraju zaznaczył się jako burzliwy –
rodził się ruch „Solidarności” oraz wprowadzony zo−
stał stan wojenny. Dla naszej parafii był to okres
wielu inicjatyw duszpasterskich, kulturalnych, spo−
łecznych oraz remontowo−budowlanych, których ini−
cjatorem był ks. Czesław Hałgas MS. Powstała Rada
Parafialna i szereg różnych wspólnot parafialnych.
Utworzona została Biblioteka Parafialna, rozpoczęto
organizowanie Tygodni Kultury Chrześcijańskiej,
dożynek parafialnych, wznowiono tradycję poświę−
cenia pojazdów w dniu wspomnienia św. Krzyszto−
fa. Zorganizowano I Zjazd Ministrantów z lat 1945−
653 z udziałem pierwszego powojennego probosz−
cza ks. dr. Tadeusza Ptaka MS. Rozpoczęto druk
dostarczanego do każdej rodziny kalendarza dusz−
pasterskiego. Ks. Czesław Hałgas MS wprowadził

styczeń, luty 2018

Po Mszy œw. z udzia³em stra¿y po¿arnej – 17.05.1985
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wyremontowano organy, odnowiono ołtarz główny,
umieszczono w kościele zabytkową figurę Chrystu−
sa Króla, wykonano zmechanizowaną instalację
wentylacyjną kościoła, zamontowano na wieży
nowo odlany dzwon o imieniu „Jan Paweł II”5. Ks.
Czesław Hałgas MS zrealizował również szereg in−
nych prac poza budynkiem kościelnym: wykonał
nowe ogrodzenie kościoła oraz cmentarza parafial−
nego, rozbudował i zmodernizował Dom Parafial−
ny6, zbudował grobowiec księży misjonarzy salety−
nów na cmentarzu komunalnym, uporządkował te−
ren przykościelny po rozebranych budynkach sióstr
zakonnych i tzw. wikarówki. Dokończył zagospoda−
rowanie nowego domu zakonnego. W Straduniu
wybudował kaplicę pw. Matki Bożej Saletyńskiej.

W minionym roku ks. Czesław Hałgas MS dwu−
krotnie był w Trzciance. Pierwszy raz przyjechał w czerwcu
2017 r. na zaproszenie proboszcza ks. Wawrzyńca
Skraby MS na uroczystości jubileuszowe naszego ko−
ścioła, związane z 100 rocznicą jego budowy. Podzi−

Bunkry Wa³u Pomorskiego w Strzalinach k. Tuczna

– 24.08.2017
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Szczecina. Tam gościł w bazylice archikatedralnej pw.
św. Jakuba Apostoła, w Muzeum Komunikacji, na
Wałach Chrobrego, przy Zamku Książąt Pomorskich,
Bramie Portowej oraz domu, w którym urodziła się ca−
ryca Katarzyna II 7. Wykonane wtedy zdjęcia są naj−
prawdopodobniej ostatnimi w Jego życiu.

Nie sądziliśmy, że zaledwie dwa miesiące po opro−
wadzaniu po Szczecinie odprowadzać Go będziemy
na miejsce wiecznego spoczynku w Dębowcu.

Ten wielki i gorliwy kapłan pozostał w dziełach,
które po sobie zostawił, w naszych sercach i w modli−
tewnej pamięci wielu mieszkańców Trzcianki.

Edwin Klessa

1 Jest jeszcze drugi ksiądz saletyn w Polsce o tym samym imieniu i nazwisku – ks.
Czesław Hałgas MS jr, bratanek przywoływanego ks. Czesława.

2 Opis drogi życiowej ks. Czesława Hałgasa MS zaczerpnięto z serwisu interneto−
wego Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów saletyni.pl (wg stanu na dzień
9 grudnia 2017 r.).

3 I Zjazd Ministrantów z lat 1945−65 odbył się w 35 rocznicę poświęcenia sztandaru
ministrantów w Trzciance, co miało miejsce w dniu 1 lutego 1948 r. Dotychczas w
odstępach pięcioletnich odbyło się łącznie siedem takich spotkań.

4 W dniu 2 grudnia 1984 r.  zdarzył się tragiczny wypadek koło Nojewa, gdy jadący
z Belgii samochód z darami wpadł w poślizg i w wyniku zderzenia z drzewem zginął
uczestnik akcji charytatywnej Robert van Riel. W dniu 23 marca 1985 r. w
miejscu wypadku ustawiony został pomnik z tablicą w językach polskim i fla−
mandzkim upamiętniający tę tragedię.

5 Fundatorem dzwonu była „Solidarność” trzcianeckich zakładów pracy. Stan wo−
jenny opóźnił odlanie dzwonu, na którym komunistyczna cenzura nie dopuściła do
umieszczenia nazwy fundatora. Został on odlany z pękniętego innego dzwonu, który
uprzednio zawieszony był na wieży kościoła ewangelickiego w Trzciance.

6 W tamtym czasie Dom Parafialny spełniał rolę domu katechetycznego. Katechi−
zacja młodzieży była zabroniona w szkole i w tym budynku w trudnych warunkach
prowadzono katechizację około 4 tys. dzieci i młodzieży.

7 Zofia Augusta Fryderyka Zerbst (02.05.1729−17.11.1796), latach 1762−1796
caryca Katarzyna II – główna sprawczyni rozbiorów Polski.

Bazylika œw. Jakuba Aposto³a

w Szczecinie – 23.08.2017
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K O M U N I K A T

BIBLIOTEKI PARAFIALNEJ
Biblioteka Parafialna ogłasza konkurs na
wspomnienia o śp. ks. Czesławie Hałgasie MS,
który w latach 1979−1985 posługiwał w na−
szej parafii. Należy je dostarczyć w formie dru−
kowanej do Biblioteki Parafialnej do dnia 30
kwietnia 2018 r., gdzie można uzyskać szcze−
góły dotyczące tego przedsięwzięcia.

wiał odnowioną świątynię. Zwierzył się, że chciałby zo−
baczyć Szczecin, ponieważ nigdy w nim nie był. Zachę−
cony do ponownego przyjazdu przybył w dniu 22 sierp−
nia i przez dwa dni Biblioteka Parafialna zorganizowała
ks. Czesławowi zwiedzanie okolic Wałcza i Tuczna oraz

Muzeum Komunikacji

w Szczecinie – 23.08.2017
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W dniu 15 grudnia ogłoszono wyniki V Rodzin−
nego Konkursu na Najładniejszą Szopkę Bożona−
rodzeniową. Corocznym organizatorem artystycz−
nych zmagań jest Katolicka Szkoła Podstawowa.
Komisja sędziowska podkreśliła, że wszystkie
prace prezentowały bardzo wysoki poziom arty−
styczny, pomysłowość i rzetelność wykonania.

Przyznano następujące miejsca:
w kategorii dzieci przedszkolnych:
� I miejsce – Marysia Siwiak z mamą,
� II miejsce – Hanna Sienkiewicz i Alicja Sien−

kiewicz,
� II miejsce – Szymon Śmietanka,
� III miejsce – Filip Figurski,

w kategorii klas I−III:
� I miejsce – Hanna Rugała z rodzicami,
� II miejsce – Antonina i Franciszek Biegowscy,

w kategorii klasy IV−VII:
� I miejsce – Oliwia Tryba i Natalia Tryba,
� II miejsce – Maria Kotiuszko i Zofia Kotiuszko,
� III miejsce – Ignacy Biegowski.

Szopki bożonarodzeniowe

Wyłonienie najpiękniejszych szopek bożonarodze−
niowych nawiązywało do zachowania tradycji budo−
wania tego typu konstrukcji utrwalonych w polskim
pejzażu świątecznym, kierowało uwagę w stronę
misterium chrześcijańskiego związanego z narodze−
niem Jezusa Chrystusa i stanowiło promocję talen−
tów dzieci i rodzin chcących zaprezentować swoje
umiejętności. Konkurs wpłynął na kształtowanie in−
wencji i wyobraźni twórczej uczestników oraz na po−
budzenie aktywności indywidualnej i rodzinnej.

Cenimy sobie, że twórcy stajenek betlejemskich
poprzez swoją aktywność twórczą w obecnych cza−
sach – często naznaczonych komercjalizmem
i gonitwą za przemysłowym sukcesem handlo−
wym, z wytrwałością pielęgnują tradycję samodziel−
nego budowania szopek bożonarodzeniowych,
w ten sposób nawiązują do misterium chrześci−
jańskiego, zmagając się z wybranym tworzywem,
kształtują inwencję i wyobraźnię twórczą.

Cieszymy się, że uczestnicy eliminacji odpo−
wiedzieli zaangażowaniem i trudem zbudowania
szopki bożonarodzeniowej przywołującej na myśl
narodzenie Syna Bożego – dawniej w Betlejem,
dziś – w naszych sercach i rodzinach.

V Rodzinny Konkurs na Najładniejszą Szopkę Bożo−
narodzeniową odbył się jako element towarzyszący,

zapowiadają−
cy odbycie się
IV Trzcianec−
kiego Orszaku
Trzech Króli.

Krzysztof

Felsmann
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Siostry z Trzcianki

Moja kuzynka
nazaretanka

Mój Tata wraz ze swoją mamą i rodzeństwem
w 1946 r. przyjechali do Trzcianki z transportem
„wygnańców” zmuszonych do opuszczenia swojej
ojcowizny. Wśród nich była siostra Taty – babcia s.
Anny Waśkowskiej CSFN z 8−letnią córeczką – jej
mamą. Przywieźli ze sobą małą cząstkę „świata”,
który zostawili „za Bugiem”, ale i niezmierzoną tę−
sknotę za swoją małą Ojczyzną – wioską Bryksi−
cze koło Nowogródka.

Głęboką wiarę i szacunek dla drugiego człowie−
ka przekazywali kolejnym pokoleniom. Wspólna
niedola mocno zbliżyła naszą rodzinę. Pamiętam,
jak codziennie szłyśmy z Tatą do młyna nad rzecz−
kę przy ul. Kopernika, gdzie mieszkała Ania wraz z
babcią, rodzicami i rodzeństwem. Dzisiaj z uśmie−
chem wspominamy ich „sprzeczki”, które mój Tata
szybko kończył powiedzeniem skierowanym do
swojej siostry: „Różaniec i na strych!”. Wspólnie
wyjeżdżaliśmy na rodzinne wakacje, później razem
chodziłyśmy na pielgrzymki do Częstochowy, jeź−
dziłyśmy na rekolekcje, więc wcale nas nie zdziwi−
ło, że moja siostra Kasia i kuzynka Ania razem
wstąpiły do Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Ro−
dziny z Nazaretu. Mama s. Anny zmarła w 1986 r.,
dwa lata później jej Babcia, wkrótce potem w dniu
25 sierpnia 1989 r. s. Anna rozpoczęła nowicjat
w Częstochowie. Pierwsze śluby zakonne złożyła
w dniu 27 lipca 1991 r. również w Częstochowie.
W latach 1991−1993 pracowała w krakowskim
przedszkolu nazaretanek, jednocześnie ukończyła
Studium Nauczycielskie na kierunku wychowanie
przedszkolne. Przez lata, jakie upłynęły od momen−
tu rozpoczęcia nowicjatu do ślubów wieczystych,
które s. Anna złożyła w dniu 20 lipca 1996 r. w
częstochowskiej Katedrze Świętej Rodziny, słowa
bł. Franciszki Siedliskiej – założycielki nazaretanek:
„Bądź wola Twoja”, były dla s. Anny ogromną po−
ciechą i wezwaniem do zawierzenia Bogu swojego

życia. Na pamiątkowym obrazku ze ślubów wieczy−
stych s. Anny od Dzieciątka Jezus można przeczy−
tać: „Wiem, komu uwierzyłem” (2 Tym 1, 12),
a poniżej: „Za wszystko, co było – dziękuję. Na
wszystko, co będzie – tak.”.

Następną placówką (po studiach z zakresu edu−
kacji wczesnoszkolnej oraz podyplomowych z za−
rządzania oświatą), w której s. Anna realizowała
swoje powołanie, było Przedszkole Katolickie im.
bł. Franciszki Siedliskiej w Elblągu, najpierw jako
wychowawczyni, później jako dyrektor przedszko−
la. W 2006 r. rozpoczęła pracę w przedszkolu
w Domu Macierzystym Sióstr Nazaretanek w Rzy−
mie w latach 2012−2015 jako dyrektor.
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W domu tym przy via Machia−
velli bł. Franciszka Siedliska
pracowała nad kształtem regu−
ły Zgromadzenia, tam też zmar−
ła w 1902 r. Siostry oprócz pro−
wadzenia przedszkola przygoto−
wywały pergaminy z błogosła−
wieństwem papieskim, poma−
gały ubogim, czuwały, by Dom
był zawsze gotowy na przyjęcie
przybywających gości. Wiele
razy miałam możliwość uczest−
niczenia w życiu nazaretanek z
Machiavelli. W październiku
2013 r. s. Anna podczas uro−
czystej Mszy św. odprawianej w
domowej kaplicy dziękowała
Bogu za dar 25 lat życia zakon−
nego. Po Mszy św. były życze−
nia, kwiaty, prezenty, potem kolacja przy pięknie ude−
korowanych stołach i upominki dla gości – figurka
Dzieciątka Jezus, które s. Anna przyjęła za swojego
szczególnego Patrona. Obecnie w Domu Sióstr nie
ma już przedszkola, ale Rzymski Nazaret to nadal
oaza ciszy i ukojenia po hałaśliwym dniu spędzo−
nym na podziwianiu zabytków starożytności.

Rzym przyciąga jak magnes. Turyści zwykle kie−
rują swe kroki do Bazyliki św. Piotra, spacerują po
Forum Romanum, zachwycają się fontanną di Tre−
vi, odpoczywają na Schodach Hiszpańskich. Zapy−
tałam s. Annę, co na niej zrobiło największe wraże−
nie. Odpowiedziała, że w jej sercu na zawsze pozo−
staną chwile spędzone z papieżem Benedyktem
XVI podczas różnych spotkań, koncertów, w któ−
rych uczestniczyła: „Benedykt XVI ma niesamowi−
cie dobre i ciepłe oczy, jak dziecko, które bezgra−
niczne ufa Bogu”.

Po dziewięciu latach pobytu w Rzymie s. Anna
wyjechała do Loreto, gdzie siostry prowadzą dom
dla pielgrzymów odwiedzających bazylikę z Dom−
kiem Świętej Rodziny. O Loreto mówi się, że jest
to „najbardziej polskie z włoskich miast”. W Sank−
tuarium Świętego Domku (Santa Casa) znajduje
się kaplica polska poświęcona Sercu Pana Jezusa
z niezwykłymi freskami namalowanymi na począt−
ku XX wieku przez włoskiego artystę Arturo Gatti,
m.in. Cud nad Wisłą i Zwycięstwo Jana III Sobie−
skiego pod Wiedniem. W pobliżu bazyliki znajduje

się Polski Cmentarz Wojenny,
na którym spoczywa 1080 na−
szych żołnierzy. Siostry przez dłu−
gi czas opiekowały się tym nie−
zwykłym miejscem.

Przez wszystkie lata pobytu
na obcej ziemi tylko wakacje s.
Anna spędza w Trzciance, wte−
dy możemy powspominać, cza−
sem gdzieś wspólnie wyjechać,
spotkać się z rodziną, z przyja−
ciółmi. Podczas tych spotkań
niezmiennie od lat s. Anna opo−
wiada o swoich marzeniach,
aby wyjechać do Afryki i praco−
wać na misjach wśród Afrykań−
czyków, ale zawsze – tak, jak
bł. Franciszka Siedliska – po−
wtarzała: „Jeżeli taka będzie

wola Pana Boga”. Przez wiele lat wydawało się to
nierealne, przecież siostra doskonale posługuje się
językiem włoskim, otrzymała też obywatelstwo wło−
skie. Jednak dla Pana Boga nie ma rzeczy niemoż−
liwych. Od 2016 r. s. Anna przebywa w Anglii w
Londynie w dzielnicy Enfield Town i uczy się języka
angielskiego, ponieważ jest to język urzędowy Gha−
ny, państwa leżącego w zachodniej Afryce nad Za−
toką Gwinejską. Afrykańska misja sióstr nazare−
tanek powstała w Ghanie w 2012 r., w lipcu 2017
r. s. Anna spędziła miesiąc jako wolontariuszka w
miejscowości Chiraa, gdzie siostry prowadzą szko−
łę. Po ukończeniu kursu w Londynie s. Anna wyje−
dzie do Afryki, aby razem ze swoimi siostrami uka−
zywać wartości chrześcijańskie, a szczególnie sze−

rzyć kult Naj−
świętszej Ro−
dziny z Naza−
retu.

Jadwiga

Witkowska
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Chór Pasjonata
„Napełniajcie się Duchem, przemawiając do sie−
bie wzajemnie w psalmach i hymnach, pieśniach
pełnych Ducha, śpiewając i wysławiając Pana
w waszych sercach.” (Ef 5,18−19)

Chór Pasjonata powstał w dniu 3 maja 2005 r.
przy parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Trzciance z
inicjatywy m.in. ówczesnego proboszcza ks. Zbignie−
wa Wala MS oraz ks. Jacka Sokołowskiego MS.
Od 2010 r. zespół przeszedł pod skrzydła Trzcianec−
kiego Domu Kultury. Dyrygentem Pasjonaty od sa−
mego początku istnienia chóru jest Bartosz Śliwiń−
ski, nauczyciel muzyki Katolickiej Szkoły Podstawo−
wej im. św. s. Faustyny, który był jedną z pięciu osób
nominowanych do Nagrody im. Ireny Maculewicz−
Żejmo dla zasłużonego instruktora zaangażowane−
go w propagowanie pieśni religijnych, a w 2015 r.
został laureatem dorocznego wyróżnienia „Człowiek
Wiary, Człowiek Czynu”. Funkcję prezesa chóru peł−
ni od 2016 r. Ryszard Kaczmarek. Od 2002 r. chór
należy do Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Od−
dział Nadnotecki w Pile i uczestniczy w przeglądach
organizowanych przez tę organizację.

W ciągu 12 lat istnienia nasz zespół chórzystów
uświetniał uroczystości kościelne i państwowe. Brał
udział w wyjazdowych koncertach z okazji Dni Pie−
śni i Muzyki w Lubaszu i Czernicach oraz w wielu
innych występach. Pasjonata zajęła też I miejsce
w eliminacjach do XXI Festiwalu Pieśni Religijnej
im. Jana Pawła II „Cantate Domino” i zdobyła wy−
różnienie w konkursie głównym w Koszalinie.

Od początku chórzystom przyświecały słowa:
„Kto śpiewa, dwa razy się modli”. Angażują się
w nim osoby w wieku od 20. do blisko 80. roku
życia. Obecnie chór liczy 35 członków – jest mie−
szany, czterogłosowy (soprany, alty, tenory i basy).

Chórzyści reprezentują najróżniejsze zawody, zwy−
kle nie mają przygotowania muzycznego. Łączy nas
pasja do muzyki, stąd nazwa chóru – Pasjonata.

W czasie ponad 12−letniej historii zespół
uczestniczył w wielu nabożeństwach, Mszach św.
oraz wyjeżdżał na przeglądy wokalne, konkursy
i koncerty.

Ciężkiej pracy i licznym występom chóru towa−
rzyszą także chwile rekreacji i zabawy. Członkowie
Pasjonaty wielokrotnie wyjeżdżali na wycieczki i piel−

Fo
t.

: 
a
rc

h
iw

u
m

 C
h
ó
ru

 P
a
sj

o
n
a
ta



13styczeń, luty 2018

grzymki, dzięki którym mogli integrować się oraz
zwiedzać m.in. Wrocław, Trójmiasto, Kraków, Gór−
kę Klasztorną, Częstochowę, Wambierzyce i Kotli−
nę Kłodzką oraz odwiedzić partnerskie miasta,
dając koncerty w Lehrte w Niemczech i w klaszto−
rze benedyktynów w Broumov w Czechach. Oczywi−
ście były również wyjazdy do pobliskich miejscowo−
ści: Krzyż, Piła, Lubasz, Połajewo, Goraj, Siedlisko,
Biała, Straduń, Człopa czy Tuczno, połączone ze
śpiewem w odwiedzanych parafiach.

Tradycją zespołu stały się zabawy karnawałowe
oraz spotkania z okazji wspomnienia św. Cecylii
organizowane każdego roku. Wspólne rozmowy,
śpiewy, skecze i tańce na długo pozostaną w pa−
mięci tych, którzy należą do chóru.

Cotygodniowe próby, niedzielne występy w róż−
nych kościołach, uświetnianie różnych świąt kościel−
nych (np. prymicji, ślubów, rocznic pożycia małżeń−
skiego, odpustów) i uroczystości państwowych –
wszystko to wymaga olbrzymiego wysiłku od każ−
dego z nas, a przede wszystkim ze strony dyrygen−
ta Bartosza Śliwińskiego. Zapanować nad kilku−
dziesięcioma członkami zespołu, odpowiednio do−
brać i ustawić poszczególne głosy, wybrać repertu−
ar, spędzać wiele godzin na próbach i podczas
występów na terenie miasta i parafii , często także
z dala od niej – wszystko to godne jest wielkiego
szacunku i podziękowań dla kierującego chóralnym
wykonaniem przez nas utworów muzycznych.

Wśród różnych talentów, którymi zostali obda−
rzeni członkowie chóru, są także te kulinarne. Na−
sze koleżanki potrafią wyczarować takie cuda zwią−
zane z przyrządzaniem i gotowaniem potraw, że
można nie tylko nasycić oczy, ale także wybornie
napełnić brzuszki.

Tak na chwilach radosnych, jak i smutnych upły−
nęło 12 lat istnienia chóru. Zmieniają się jego człon−
kowie, zmieniają się księża, a dyrygent chóru –
Bartosz Śliwiński – wciąż urzeka i oczarowuje pa−

rafian wielogłosowym śpiewem prowadzonego
przez siebie Chóru Pasjonata. Na próby przybywają
kolejne osoby, które z radością witane są w tej
chóralnej rodzince.

Członkowie chóru mimo trudu pracy zawodowej
i obowiązków osobistych z głębokim zaangażowa−
niem traktują swoje muzyczne powinności. Dzięki
ich postawie i pięknemu śpiewaniu zainteresowa−
nie chórem trwa. Ten fakt bardzo nas raduje.

Jest czas na intensywną pracę i odpoczynek,
a że lubimy wolne chwile spędzać razem, organizu−
jemy smaczne małe co nieco, także w plenerze
przy ognisku i pieczonych kiełbaskach. Są wspól−
ne biesiadne śpiewy i rozmowy o planach na naj−
bliższe miesiące.

*  *  *
Jeśli lubisz śpiewać i poprzez systematyczny

wysiłek doskonalić swoje wokalne umiejętności –
nie wahaj się i przyjdź na zajęcia Chóru Pasjonata.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych,
którzy chcieliby dołączyć do naszego zespołu, a więc
zarówno panie, jak i panów bez żadnego przedzia−
łu wiekowego. Wystarczy tylko chcieć oraz posia−
dać podstawowe predyspozycje do śpiewania, które
– wbrew pozorom – posiada każdy z nas...

Wrota Chóru Pasjonata są dla każdego zawsze
otwarte. Nasze próby odbywają się: w poniedziałki
w Trzcianeckim Domu Kultury (TDK−u) o godz.
18.00 i w czwartki w salkach Domu Parafialnego
przy kościele pw. św. Jana Chrzciciela o godz.
18.00.

Będziemy starali się, aby nasze chóralne śpie−
wanie, w którym bierzemy udział, zawsze odpo−
wiadało na zalecenia św. Pawła zapisane w cyto−
wanym fragmencie Listu do Efezjan.

Alina ̄ abko-Wereszczyñska
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29 paŸdziernika  2017 r. – liturgiczna rocznica

poœwiêcenia koœcio³a w³asnego

1 listopada  2017 r.

– Uroczystoœæ Wszystkich Œwiêtych na

cmentarzu komunalnym i cmentarzu parafialnym

2 listopada

2017 r.

– Wspomnienie

Wszystkich

Wiernych Zmar³ych

(Dzieñ Zaduszny)

– cmentarz

komunalny
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11 listopada  2017 r. – Msza œw. w intencji Ojczyzny

oraz uroczyste przejœcie w dniu Narodowego Œwiêta Niepodleg³oœci

6 grudnia 2017 r. – Miko³aj z WyobraŸni¹ Mi³osierdzia odwiedzi³ nasz¹ parafiê



16 Światło z La Salette

Księgarnia La Salette:
ul. S. Żeromskiego 39; nr tel. 67 2163596; godziny otwarcia:
poniedziałek−piątek: 9.00−18.00; sobota: 8.00−13.00

Skład redakcji gazety parafialnej:
Krzysztof Felsmann, Marzena Felsmann, Edwin Klessa,
ks. Józef Kopciński MS – redaktor naczelny, ks. Mariusz
Maćkowiak MS, Elżbieta Panert−Mumot, Maciej Pawłowski,
Piotr Starosta, Piotr Syrotiak, fot. ks. Zbigniew Welter MS,
Jadwiga Witkowska

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Trzciance
ul. S. Żeromskiego 39; 64−980 Trzcianka;
www.trzcianka.saletyni.pl lub www.parafia.trzcianka.com.pl
adres e−mail: trzcianka@saletyni.pl

Zgromadzenie Misjonarzy Matki Bożej z La Salette
nr tel. 67 2165636;
adres e−mailowy: swiatlo@saletyni.pl

Trzcianka, Nowa Wieś, Niekursko, Teresin,
Dłużewo, Kadłubek, Rudka, Sarcz, Trzcinno

ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ

· IV Trzcianecki Orszak Trzech Króli – 6 stycznia · 71 rocznica powrotu Trzcianki do Macierzy – 27 stycznia ·
Światowy Dzień Życia Konsekrowanego – 2 lutego · Światowy Dzień Chorego – 11 lutego · Środa Popielcowa – 14
lutego · Rocznica Nadania Praw Miejskich Trzciance – 3 marca  · Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, Dzień
Świętości Życia – 26 marca

Proponuję tym razem przepis na tort przydatny na
święta, karnawał, wizytę połowy rodziny w naszym domu
i inne radosne albo dostojne okoliczności czy uroczy−
stości. Biszkopt można wykonać dzień wcześniej niż
cały tort. Należy tylko pamiętać, by przekrojone war−
stwy lekko skropić wodą lub wodą z cytryną. Jeżeli tort
ma być podany niedługo po zrobieniu (np. trzy−cztery godziny po jego przygo−
towaniu), to można zrezygnować z dodania stabilizatora do ubijanej śmie−
tanki, ale jeśli ma być serwowany następnego dnia, to odradzam rezygna−
cję z tego dodatku. Wszystkim życzę radości z przygotowywania tortu, a
następnie jeszcze większej z jego… jedzenia. Powodzenia!
Składniki:· biszkopt z 5 jajek,· masa do przełożenia,· masa na wierzch i boki tortu,· polewa do dekoracji.
Biszkopt:· 5 jajek,· 1 szklanka cukru,· 1 szklanka mąki tortowej,· 1/4 szklanki mąki ziemniaczanej,· 1 łyżeczka proszku do pieczenia.

Wykonanie: Białka ubijamy
„na sztywno”, kolejno dodajemy
żółtka. Nadal je ubijając, dodajemy
stopniowo cukier. Wszystko delikat−
nie mieszamy z całą przesianą mąką i
proszkiem do pieczenia. Przekładamy otrzy−
maną masę do okrągłej posmarowanej we−
wnątrz masłem i oprószonej bułką tartą formy. Pie−
czemy około 25 minut – aż brzegi tortu będą delikatnie odchodziły od
tortownicy – w piekarniku z termoobiegiem w temp. 175oC.
Masa do przełożenia:· 4 śmietanki 30% o pojemności 200 ml,· 2 dżemy kwaskowe (ok. 300 ml) lub 1 bardzo duży (770 ml, np.
dżem truskawkowo−rabarbarowy),· 2 płaskie łyżeczki cukru pudru,· 2 paczki stabilizatora do śmietany,· 1,5−2 łyżeczki kakao.
Masa na wierzch i boki tortu:· 1 szklanka mleka,· 1/2 szklanki cukru,· 1 cukier wanilinowy (16 g),· 3 łyżeczki mąki tortowej,· 6 żółtek,· 1 kostka margaryny tortowej.

Tort
Wykonanie: Do miski, w której będziemy ucierali

masę, wkładamy kostkę margaryny. Do rondelka wle−
wamy 3/4 szklanki mleka, wsypujemy cukier i cukier
wanilinowy. Całość zagotowujemy. W shakerze
umieszczamy 1/4 szklanki mleka, 6 żółtek i 3 łyżecz−
ki mąki tortowej. Pojemnik zamykamy i energicznie

wstrząsamy, aby zawartość utworzyła jednolitą masę−płyn. Całość wlewamy
do gotującej się zawartości rondelka. Musimy cały czas mieszać i to przy
dnie, żeby masa nie przywarła i nie przypaliła się. Kiedy całość zgęstnieje jak
budyń, przestajemy podgrzewać i czekamy, aż wystygnie (i w tym momencie
mamy czas na kawę).

Ostudzony biszkopt przecinamy długim nożem na trzy plastry. Górny kła−
dziemy wierzchem do dołu (czyli " na pleckach").

Wygodnie jest ten krążek położyć już na
docelowej podstawce, na której tort
będzie serwowany. Następnie sma−
rujemy wierzch dżemem. Ubijamy 2
kubeczki śmietany z jedną płaską
łyżeczką cukru pudru i jedną paczką
stabilizatora. Rozsmarowujemy to na
warstwie dżemu. Następnie kładzie−
my drugą część biszkoptu i kolejną
warstwę dżemu i ubitej śmietany. Do
jednej warstwy śmietany dodajemy
przez sitko przy miksowaniu około 1,5−
2 łyżeczek kakao. Na wierzch kładziemy

ostatnią warstwę biszkoptu − znowu "plec−
kami" do dołu, czyli na śmietanę, i w efekcie

otrzymujemy bardzo równą wierzchnią warstwę.
Do miski z margaryną małymi porcjami dodajemy

zawartość przestudzonego rondelka, łączymy całość mikserem. Gdyby
masa wydawała się mało puszysta, można dodać trochę mleka przy miksowa−
niu (na końcu – prosto z butelki lub kartonika, co jest przeze mnie sprawdzone,
dzięki czemu masa będzie bardziej puszysta. Gdy wszystko połączymy, masa
jest gotowa do rozsmarowania na bokach i na wierzchu tortu.
Polewa do dekoracji:· 1,5 cm z kostki masła, 1/2 szklanki cukru,· 2 łyżki kakao,· 2 łyżki wody.

Wykonanie polewy: Wszystkie składniki zagotowujemy w rondelku,
dbając o to, by nie było grudek kakao. Mój sposób na to jest taki: wymie−
szać na sucho cukier z kakao, a następnie pilnować, mieszając przy pod−
grzewaniu łyżką silikonową lub łopatką, aby nie zrobiły się grudki. Przestu−
dzoną polewą dekorujemy tort wg uznania (i umiejętności).

Smacznego!
Dorota Pa³asz


