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Światło z La Salette

Ods³oniêcie i poœwiêcenie
Pomnika Niepodleg³oœci w Trzciance

W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości,
w dniu 10 listopada 2018 r., miało miejsce histo−
ryczne wydarzenie, jakim było odsłonięcie i poświęce−
nie Pomnika Niepodległości w Trzciance. Uroczystość,
która zgromadziła licznych mieszkańców miasta, pocz−
ty sztandarowe oraz delegacje firm i instytucji, rozpo−
częła się odśpiewaniem hymnu państwowego. Po
przemówieniach, które wygłosili: Burmistrz Trzcianki
Krzysztof Czarnecki, przewodniczący Społecznego Ko−
mitetu Budowy Pomnika Niepodległości Edwin Kles−
sa oraz członek działającej w Trzciance w latach 1950−
51 młodzieżowej organizacji niepodległościowej
„Grunwald” kpt. Józef Urbanowicz ps. „Pantera”,
nastąpił moment złożenia u stóp pomnika Aktu erek−
cyjnego. Czynności tej, w asyście harcerzy Związku
Harcerstwa Polskiego i Związku Harcerstwa Rzeczy−
pospolitej, dokonała Wanda Kaletka z d. Skrzyńska
ps. „Pola”, również członkini organizacji „Grunwald”.
Wraz z Aktem erekcyjnym w stalowej rurze złożono
dwa kolejne dokumenty: Listę sponsorów strategicz−
nych Pomnika Niepodległości w Trzciance oraz Świa−
dectwo historii miasta Trzcianka A.D. 2018.
Następnie przy zapalonych racach, okrzykach
„Cześć i chwała Bohaterom” nastąpiło odsłonię−
cie pomnika przez Burmistrza Trzcianki i przewod−
niczącego Społecznego Komitetu Budowy Pomni−
ka Niepodległości.
Po odsłonięciu monumentu proboszcz ks. Waw−
rzyniec Skraba MS odmówił modlitwę oraz dokonał
jego poświęcenia, po czym różne delegacje i osoby
prywatne złożyły pod pomnikiem wiązanki kwiatów.
Biało−czerwona szarfa zdjęta z pomnika podczas
jego odsłonięcia została przekazana Katolickiej

Szkole Podstawowej, która w dniu 29 październi−
ka br. podpisała z Burmistrzem Trzcianki i prze−
wodniczącym Społecznego Komitetu Deklarację
objęcia honorowym patronatem Pomnika Niepod−
ległości w Trzciance.
Po uroczystościach w kościele pw. św. Jana
Chrzciciela odbył się koncert w wykonaniu CoOpe−
rate Orchestra z Poznania pod batutą Adama Do−
murata oraz trzcianeckiego chóru Pasjonata pod
dyrekcją Bartosza Śliwińskiego z udziałem solistów:
Aster Haile, Jana Dunajko i Stanisława Przybyszew−
skiego. Zebrani w świątyni wysłuchali wykonanej
w znakomitej interpretacji Mszy G−dur Franza Schu−
berta, a także polskich pieśni patriotycznych.
Następnego dnia, w 100. rocznicę odzyskania
przez Polskę Niepodległości, odbyły się kolejne punk−
ty uroczystości: złożenie kwiatów pod Krzyżem upa−
miętniającym powrót Trzcianki do Macierzy oraz pod
kamieniem upamiętniającym 250. rocznicę nada−
nia Trzciance praw miejskich, przemarsz ulicami
miasta, odtańczenie poloneza przez 120 uczniów
szkół z Trzcianki, Łomnicy i Siedliska, uroczysta Msza
św. za Ojczyznę oraz program artystyczny w Hali Spor−
towo−Widowiskowej. Po przemówieniach i uhonoro−
waniu 100 żyjących i nieżyjących mieszkańców
Trzcianki Pamiątkowym Medalem Niepodległości
zebrani wysłuchali koncertu pieśni patriotycznych
w wykonaniu młodzieży szkół trzcianeckich.
Bogaty program Trzcianeckich obchodów 100−
lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości
w dniu 16 grudnia 2018 r. zamknął koncert bar−
dów Pawła Piekarczyka i Leszka Czajkowskiego
stanowiący podziękowanie dla wszystkich zaanga−
żowanych w budowę pomnika, połączony z promocją
albumu pt. Pomnik Niepodległości w Trzciance.
Edwin Klessa
Poœwiêcenie pomnika przez proboszcza
ks. Wawrzyñca Skrabê MS.

Fot.: archiwum Urzędu Miasta i Gminy Trzcianka

Pomnik z twórczyni¹ or³a
– dr hab. Ma³gorzat¹
Kopczyñsk¹ oraz autork¹
projektu ca³ego pomnika
– dr hab. El¿biet¹ Wasy³yk.
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Dekanalne spotkanie synodalne

·
·
·
·

go Kościoła – Trzcianki, Białej, Dzierżążna Wielkie−
go, Jędrzejewa, Krzyża Wielkopolskiego, Kuźnicy
Czarnkowskiej, Siedliska, Wielenia i Żelichowa.
Dzień skupienia rozpoczął się Mszą św. od−
prawioną w intencji synodu, a następnie odbyła
się konferencja, którą prowadził ks. Radosław
Mazur, członek głównej komisji synodalnej. Te−
matem wystąpienia było powołanie świeckich
w Kościele. Stanowią oni ok. 95% jego popula−
cji. Pełnią znaczącą rolę w działaniach Kościoła
na wszystkich jego polach. Zgodnie z symbola−
mi przywołanymi w Ewangelii my jako świeccy
jesteśmy solą – która nadaje smak i konserwu−
je, jesteśmy światłem – które oświeca drogę
i świeci dla innych, wreszcie jesteśmy zaczynem
– który zakwasza całe ciasto i daje rozwój. Jako
świeccy – będący Kościołem, mamy swój udział
i zadania w wypełnianiu jego misji – kapłańskiej,
prorockiej i królewskiej.
Najbliższe spotkanie parafialnego zespołu sy−
nodalnego odbędzie się w grudniu 2018 r., a oma−
wianym tematem będzie rola świeckich jako
uczniów i misjonarzy Chrystusa. Na początku no−
wego roku natomiast odbędzie się kolejna tura
rekolekcji formacyjnych w Skrzatuszu.
Tomasz Tomczak

Fot.: ks. Zbigniew Welter MS

Dekretem z dnia 11 czerwca 2016 r. biskup
Edward Dajczak zwołał II Synod Diecezji Koszaliń−
sko−Kołobrzeskiej, „czyli zebranie wybranych kapła−
nów oraz innych wiernych Kościoła koszalińsko−
kołobrzeskiego, którzy dla dobra całej wspólnoty
diecezjalnej będą świadczyć pomoc Biskupowi Die−
cezjalnemu w usłyszeniu tego, co Duch Święty
mówi dzisiaj do Kościoła koszalińsko−kołobrzeskie−
go, oraz w rozpoznaniu dróg, którymi Bóg chce go
prowadzić we współczesnym świecie.”
W parafii św. Jana Chrzciciela zespół synodalny
rozpoczął swoją pracę w dniu 14 września 2017 r.
Do tej pory odbyły się cztery jego posiedzenia, na
których poruszane były następujące zagadnienia:
parafia jako wspólnota życia i formacji uczniów
– misjonarzy Chrystusa,
wypełnienie ankiety dotyczącej sprawowania
liturgii w parafii i przekazanie jej do komisji synodu
do spraw kultu Bożego,
wypełnienie ankiety na temat osób konsekro−
wanych w kościele i przekazanie jej do komisji do
spraw duchowieństwa,
dyskusja nad rolą świeckich w Kościele.
Członkowie parafialnego zespołu synodalnego
uczestniczyli także w spotkaniach formacyjnych
i rekolekcjach, które odbywały się w Sanktuarium
Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu. Dotyczyły one
spraw związanych z organizacją synodu, celami
i oczekiwaniami biskupa odnoszącymi się do oma−
wianego przedsięwzięcia.
Odbywały się też spotkania będące formacją
osobistą członków zespołu – a jednym z takich
było właśnie ostatnie spotkanie w Trzciance.
W dniu 24 listopada o godz. 10.00 rozpoczęło
się spotkanie parafialnych zespołów synodalnych
z dekanatu trzcianeckiego. Uczestniczyło w nim 71
osób wraz ze swoimi kapłanami z parafii należą−
cych do naszej jednostki administracyjnej lokalne−
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NIEPODLEG£OŒÆ ponad granicami
W Polsce i w najodleglejszych zakątkach świata
wszędzie, gdzie mieszkają Polacy, 100. rocznicę
odzyskania niepodległości obchodzono szczególnie
uroczyście. W naszym mieście postawiono pomnik
oddający cześć bohaterom walczącym o wolność,
młodzież tańczyła poloneza, odbywały się koncerty,
wystawy, spotkania. Jednym z takich niezwykłych
punktów obchodów tego wielkiego narodowego
jubileuszu była promocja książki pt. Maryja z Ostrej
Bramy. Strażniczka polskich Kresów. Autor ks. Ja−
rosław Wąsowicz SDB – dyrektor Archiwum Sale−
zjańskiego w Pile, przypomniał, że właśnie na Wi−
leńszczyźnie w 1927 r. podczas koronacji obrazu
Matki Bożej Ostrobramskiej cały naród Polski dzię−
kował Panu Bogu za dar niepodległości.
Zwłaszcza w takich momentach powinniśmy
pamiętać, że nie wszystkim Polakom dane było
świętować. Po II wojnie światowej, kiedy brutalnie
przesunięto granice Polski, wielu naszych rodaków,
którzy wywalczyli dla nas tę wolność, nigdy już Pol−
ski nie ujrzało, umierali w biedzie i zapomnieniu,
bo dawne Kresy Rzeczypospolitej znalazły się na
terenie obcego państwa.
Mieszkańcy Trzcianki nie zapominają. W dniu
2 lipca 2018 r. Biblioteka Parafialna kolejny raz
gościła grupę 50 polskich dzieci z Litwy wraz ze
swoimi wychowawcami ze szkoły w Mościszkach
koło Wilna, które przebywały na wakacjach w Pile.
Inicjatorem przyjazdu i głównym organizatorem po−
bytu dzieci w Polsce był ks. Jarosław Wąsowicz

SDB. Program jednodniowego pobytu w Trzciance
rozpoczął się od zwiedzania kościoła pw. św. Jana
Chrzciciela, Biblioteki Parafialnej, Muzeum Ziemi
Nadnoteckiej oraz Biblioteki Publicznej i Centrum
Kultury im. Kazimiery Iłłakowiczówny. Dzieci podzi−
wiały Park Ryb Słodkowodnych, bawiły się w parku
linowym i nad jeziorem Sarcz. Przy ognisku i pysz−
nej grochówce na strzelnicy spotkały się także
z Burmistrzem Trzcianki Krzysztofem Czarneckim,
gdzie obdarowane zostały przyborami szkolnymi,
różnymi regionalnymi gadżetami, słodyczami oraz
książkami. W organizację wizyty polskich dzieci
z Wileńszczyzny i w przekazanie im upominków włą−
czyli się także: członkowie Stowarzyszenia Miłośni−
ków Wilna i Ziemi Wileńskiej – państwo Grażyna
i Florian Gielnikowie, młodzież z klubu Kibice Le−
cha Poznań, Koło Myśliwskie „Knieja”, Drużyna
Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
„Anioły”, Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko−

Własnościowa przy
Lubmorze, Urząd Mia−
sta Trzcianki, Urząd
Gminy Chodzież, pie−
karnia Rogalik oraz
osoby indywidualne.
„Naród ponad grani−
cami” to kolejna akcja
zainicjowana przez ks.
Jarosława Wąsowicza
SDB, (organizatora róż−
norodnych działań wspierających Polaków na Kre−
sach), w którą również włączyli się mieszkańcy Trzcian−
ki. W naszym mieście od kilku już lat Maciej Stry−
chacz i jego koledzy organizują kosze z hasłem „Po−
moc Polakom na Kresach”. W inicjatywę pomocy za−
angażowały się obydwie trzcianeckie parafie, sklepy
i szkoły. Żywność długoterminowa, chemia gospo−
darcza, słodycze, artykuły dla dzieci – wszystko to za−
wożone jest do Piły do parafii Świętej Rodziny, pako−
wane i wspólnie z darami z Piły i z Poznania zawożone
do Mościszek koło Wilna. Większość paczek trafia
do szkoły, reszta do siedziby stowarzyszenia Wspól−
nota Miłosierdzia Bożego w Solecznikach założone−
go przez Tadeusza Romanowskiego, miejscowego
działacza społecznego. Wolontariusze stowarzyszenia
docierają do najbardziej potrzebujących, mieszkań−
ców małych miejscowości na Wileńszczyźnie.
Rozmawiając z uczestnikiem wyprawy Jerzym
Pobiarżynem z Trzcianki, usłyszałam poruszającą
opowieść: „Od kilku lat staram się wspierać tę
akcję. W listopadzie wszystkie produkty zebrane
z Trzcianki sam zawiozłem do Piły. Zrobiliśmy 150
paczek i ks. Jarek zapytał, czy chcę jechać z nimi
do Mościszek. Bardzo się ucieszyłem. Od rana
uczniowie i nauczyciele wypatrywali nas. Szkoła
miała dzień wolny, czekali z akademią na 100−le−
cie niepodległości. Na początku dyrektor szkoły
zapowiedział, że paczka jest dla każdego ucznia.
Pozostałe podarunki rozwieźliśmy do rodzin, które
znał Tadeusz Romanowski. Ludzie żyją w biedzie,
są domy, które nie mają dostępu do bieżącej wody
i muszą przywozić ją codziennie z daleka. Sprawę
rozwiązałaby studnia, ale to dużo kosztuje. Odwie−
dziliśmy rodzinę mieszkającą na skraju lasu, gdzie
pięciorgiem małych dzieci chwilowo opiekuje się
babcia. Nie mają bieżącej wody, dzieci nie wychodzą
na dwór, bo wilki podchodzą pod dom.”.
Jerzy Pobiarżyn pokazał mi film, jaki nagrał na
opisywanej szkolnej akademii. Niezwykle wzrusza−
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jąco brzmiały słowa piosenki śpiewanej tam na
Kresach: „Tu wszędzie jest moja ojczyzna, tu każ−
dy kwiat do niej się przyzna”, oraz to, co powiedział
dyrektor szkoły: „ (…) Najważniejsze, żebyśmy Oj−
cze nasz mogli mówić w języku, w jakim chcemy,
żeby do kościoła nikt z nas nie bał się chodzić, jak
to było jeszcze 40 lat temu. Myślimy w języku pol−
skim, modlimy się, mówimy wiersze po polsku,
śpiewamy po polsku. Dziękuję, że w taki czas, kie−
dy wszyscy Polacy rozsiani po świecie świętują, je−
steście z nami…”.
Na zakończenie akademii w polskiej szkole na
Litwie ks. Jarosław Wąsowicz wypowiedział słowa,
które są dla mnie podsumowaniem tego, co po−
winno pozostać w naszych sercach, o czym trzeba
byśmy pamiętali, przeżywając kolejne rocznice: „Ten
czas jest wyjątkowy, bo 100. rocznica odzyskania
niepodległości zdarza się tylko raz, więcej takich
rocznic nie będzie. Dziękujemy Panu Bogu, że po−
trafił nas zjednoczyć. Najważniejsze jest to, żeby−
śmy pamiętali, co pozwoliło nam ocalić Polskę –
nasza święta wiara. Wiem, że nie jest łatwo być
Polakiem na Litwie, ale jest łatwo być Polakiem
razem z Panem Bogiem.”.
Należą się słowa uznania dla mieszkańców Trzcian−
ki i okolic za otwartość i solidarność z tymi, którzy
swoją polskość przeżywają z dala od ojczyzny.
Jadwiga Witkowska

Fot.: archiwum Biblioteki Parafialnej
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ZHR Trzcianka
Związek Harcer−
stwa Rzeczypospo−
litej jest wspólnotą
przyjaciół – dzieci,
młodzieży i doro−
słych, która w opar−
ciu o wartości
chrześcijańskie wy−
chowuje człowieka
pełnego radości
życia, odpowiedzialnego za Polskę i gotowego pod−
jąć wyzwania współczesności. W formowaniu tym
dużą rolę odgrywają przykład własny instruktorek
i instruktorów harcerskich, praca nad sobą, służ−
ba, przygoda oraz inne elementy metody harcer−
skiej. W Polsce działa obecnie 1014 drużyn na−
szej organizacji, skupiając 17,5 tysiąca członków.
Pierwsza drużyna ZHR w Trzciance została zało−
żona przez dhę Ewę Zakrzewską w 2010 r. Mo−
zolną i systematyczną pracą z garstki dziewcząt
1 Trzcianecka Drużyna Harcerska Puszcza rozro−
sła się do jednej z największych w Wielkopolsce
i liczy obecnie blisko 50 harcerek. Od kilku lat
1 TDH Puszcza należy do najlepszych w Polsce,
czego potwierdzeniem jest otrzymanie przez nią mia−
na drużyny złotej koniczynki. Od nowego roku bę−
dzie ją prowadziła nowa drużynowa dh Agata Sowa.
W październiku 2010 r. powstała w naszym mie−
ście 1 Trzcianecka Drużyna Harcerzy Wilki prowa−
dzona obecnie przez studenta archi−
tektury dha Łukasza Zakrzewskiego.
Grupa ta liczy ponad 20 członków.
Od kilku lat działa w Trzciance tak−
że gromada zuchenek prowadzona
przez dhę Olimpię Tomkiewicz wraz
ze świeżo upieczoną instruktorką
ZHR Julią Lisiak.
W cyklu rocznym nasi harcerze
mają różne aktywności. Co tydzień
gromadzą się na zbiórkach zastępów
i przez półtorej godziny realizują gry
i zabawy skautowe. Zasadzają się
one przede wszystkim na integracji,
nauce samodzielnego działania oraz

uczenia się odpowie−
dzialności. Raz w mie−
siącu drużynowi zwołują
swoich członków na tzw.
zbiórkę drużyny, gdzie pod
wodzą instruktora harce−
rze realizują swoje spraw−
ności. Niezwykle ważny w
procesie wychowania har−
cerskiego jest udział w biwa−
kach. Wyjazdy te połączone
z nocowaniem stanowią przy− ¯ywy totem
godę, dają naukę obowiązko−
wości i usamodzielniania się młodzieży. Biwaki
polegają także na wdrażaniu dyscypliny i posłuszeń−
stwa. Podczas wspólnych wyjazdów młodzi harcer−
ki i harcerze pełnią przewidziane planem funkcje:
oboźnego, kwatermistrza, kucharza itp.
Zwieńczeniem całej pracy w roku harcerskim jest
obóz letni. Bez niego nie ma prawdziwego harcer−
stwa. Każdego roku członkowie ZHR Trzcianka roz−
bijają swój obóz nad jeziorem, w leśnych ostępach.
Przedsięwzięcie to wymaga ogromnego zaangażo−
wania ze strony komendanta, drużynowych i kwa−
termistrza. Plany, rekonesans na miejscu oraz
mnożące się w nieskończoność dokumenty zajmują
dużo czasu. Toteż w przypadku naszego środowi−
ska niebagatelną rolę odgrywają wolontariusze
i rodzice, szczególnie podczas tworzenia podsta−

1 TDH Puszcza na obozie przed bram¹.
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1 TDH Wilki podczas apelu.

przychylności księży proboszczów obu miejsco−
wych parafii harcerze sprzedają ciasto i ozdoby
świąteczne. Urząd Miasta udostępnił nam po−
wierzchnię przy cmentarzu komunalnym, gdzie
odbywa się sprzedaż zniczy. Zebrane w ten spo−
sób fundusze pomagają w bieżącej działalności
harcerskiej. Należy podkreślić, że bardzo dobrze
układa się współpraca naszego środowiska
z dyrektorami trzcianeckich szkół podstawowych,
a szczególnie ze Szkołą Podstawową nr 2 i Kato−
licką Szkołą Podstawową ze zlokalizowanymi
w nich naszymi harcówkami.
Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do
stałego śledzenia naszych poczynań na koncie Fa−
cebooka ZHR Trzcianka, a pragnących wstąpić
w nasze szeregi informujemy, że do gromady zu−
chowej przyjmujemy dziewczynki w wieku od 7 do
10 lat, z kolei do drużyn harcerskich – dziewczyny
i chłopców powyżej 11. roku życia.
Na koniec należy wspomnieć, że wszyscy instruk−
torzy ZHR działają społecznie, nie pobierając żad−
nego wynagrodzenia za wykonywaną służbę.
Krzysztof Zakrzewski

Sprz¹tanie trzcianeckich lasów.

Fot.: archiwum Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej

wowej infrastruktury obozowej. Wszak−
że do czasu przyjazdu młodzieży na pu−
stym polu mają stanąć kuchnia, sto−
łówka, magazyny, umywalnie i latryny.
Po trzech dniach takich przygoto−
wań na miejsce przyjeżdżają harce−
rze. To do nich należy rozbicie na−
miotów, zrobienie sobie pryczy,
półek, wieszaków, totemów,
bram itp. Jest to praca twórcza,
ale połączona z bardzo duży wy−
siłkiem fizycznym. Ten rodzaj wy−
chowania realizowany poprzez
pracę i współpracę w przyszło−
ści ma zaowocować pokonywa−
niem wielu ludzkich ograniczeń. Obóz nasz trwa
blisko trzy tygodnie. Najczęściej w drugim tygo−
dniu zgrupowania przewidziana jest wizyta rodzi−
ców. Odwiedzający mogą podziwiać dzieło swo−
ich pociech, a być może powspominać dawne
czasy, kiedy to oni pełnili warty pod rozgwieżdżony
niebem. Podczas obozu przeplatają się nieustan−
nie gry, zabawy i śpiew ze służbą i nocnymi warta−
mi. Dzień przed końcem leśnego biwakowania
harcerze rozbierają wszystkie konstrukcje, żeby
następnego dnia po wysprzątaniu miejsca wyje−
chać do domu. Co ważne, od samego początku
nasi instruktorzy kładli nacisk, by każdy uczestnik
rozpoczynał budowaniem, a kończył sprzątaniem
po rozbiórce. Jest to niezwykle istotne, by harce−
rze brali udział w całym cyklu obozowym, a nie
nastawiali się tylko na spijanie śmietanki.
Bardzo ważną aktywnością trzcianeckich harce−
rzy jest służba. Od momentu powstania nasze dru−
żyny trwają przy kościele pw. św. Jana Chrzciciela,
gdzie przekazują betlejemskie światło pokoju, peł−
nią warty przy Grobie Pańskim, idą z pochodniami
w asyście Najświętszego Sakramentu podczas
procesji rezurekcyjnej itp. Parafia przydzieliła nam
także opiekuna duchowego i udzieliła miejsca na
zbiórki. Oprócz służby przy kościele harcerze są
obecni na każdej ważnej uroczystości państwowej.
Najważniejszą z nich jest naturalnie Narodowe
Święto Niepodległości, podczas którego członko−
wie ZHR Trzcianka niosą ogromną, 30−metrową
flagę Polski.
Osobną sprawą jest w naszym środowisku
zdobywanie funduszy na cele harcerskie. Dzięki
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NOWA SIEDZIBA
Warsztatów Terapii Zajêciowej

31 sierpnia 2018 r. był wielkim dniem dla
podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej
„Caritas” parafii pw. św. Jana Chrzciciela w
Trzciance. Właśnie wtedy oficjalnie otworzono
naszą nową siedzibę mieszcząca się przy ul. Grun−
waldzkiej 14a.
Przekazany nam budynek po byłej Agencji Nie−
ruchomości Rolnej jest dziś w pełni przystosowa−
ny do pracy oraz prowadzenia rehabilitacji społecz−
nej i zawodowej uczestników Warsztatów Terapii
Zajęciowej. Odpowiednio jego dostosowana in−
frastruktura pozwala osobom niepełnosprawnym
na bezpieczne i bezproblemowe poruszanie się
po nim. Nie ma w nim teraz jakichkolwiek barier
architektonicznych, co jest dla naszych podopiecz−
nych wielkim udogodnieniem. Wszystkie pomiesz−
czenia zostały przygotowane tak, by obecnie i w
przyszłości w zajęciach mogły uczestniczyć osoby
poruszające się na wózku inwalidzkim.
W nowej siedzibie WTZ przebywa na co dzień
25 osób pełnoletnich z różnymi niepełnospraw−

nościami. Placówka ta jest miejscem spotkań,
a tak naprawdę również pełni rolę domu, w któ−
rym przeżywają one większą część swojej codzien−
nej aktywności. Zajęcia prowadzone są pod kie−
runkiem wyspecjalizowanych instruktorów tera−
pii zajęciowej w pięciu profilowanych pracowniach:
gospodarstwa domowego, artystyczno−plastycz−

nej, multimedialno−społecznej, ceramicznej i sto−
larskiej. Nasi podopieczni objęci są również te−
rapią psychologiczną, doradztwem zawodowym
oraz opieką pielęgniarską. Biorą także udział
w zajęciach rehabilitacji ruchowej.
Założeniem Warsztatów Terapii Zajęciowej jest
prowadzenie kompleksowej rehabilitacji społecz−
nej i zawodowej. Zajęcia przygotowują do życia
w społeczeństwie oraz wyposażają ich uczestni−
ków w podstawowe umiejętności wykorzystywa−
ne w czynnościach dnia codziennego. Nasi pod−
opieczni są przygotowywani i nabywają kompe−
tencje potrzebne do podjęcia zatrudnienia w za−
kładach pracy chronionej, a także udzielają się
w sferze aktywizacji zawodowej lub podejmują
działania na wolnym rynku pracy.
Oprócz codziennych zajęć warsztatowych
uczestnicy WTZ
mogą korzy−
stać z turnu−
sów rehabilita−
cyjnych dofi−
nansowywa−
nych ze środ−
ków Państwo−
wego Fundu−
szu Rehabilita−
cji Osób Niepeł−
nosprawnych
(PFRON). Orga−
nizowane są
także imprezy
integracyjne z
lokalną spo−
łecznością oraz
zaprzyjaźniony−
mi placówka−

9

mi. Uczestnicy biorą udział również w zawodach
sportowych i olimpiadach, podczas których mogą
pokazywać swoje umiejętności, zdobywając wy−
sokie miejsca na podiach oraz liczne nagrody.
Zmiana siedziby WTZ i remont budynku prze−
znaczonego dla naszej działalności jest pozytywną
odpowiedzią burmistrza Trzcianki oraz Rady Miej−
skiej Trzcianki na potrzeby osób związanych
z Warsztatami Terapii Zajęciowej w naszym mie−
ście. Symbolicznego przecięcia wstęgi nowo otwar−
tej siedziby dokonali: burmistrz Trzcianki Krzysz−
tof Czarnecki, przewodniczący zarządu Caritas
parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Trzciance pro−
boszcz ks. Wawrzyniec Skraba MS, przewodniczą−
ca rady rodziców WTZ Anna Garstka i kierownik
WTZ w Trzciance Katarzyna Matuszczak.
Katarzyna Matuszczak

Fot.: archiwum Warsztatów Terapii Zajęciowej

styczeń, luty 2019
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Nasi y
seniorz

Mia³am dobre ¿ycie

Z p. Zofi¹ SidorowiczIlnick¹ rozmawia
Izabela Grzeszczuk.

ziemniaki z pola czy też zająć się
młodszym rodzeństwem.
Czy nie uważa Pani, że było to
trochę smutne dzieciństwo?
Dukszty Pijarskie, mała wieś litew−
Nie. Rodzice, choć zapracowa−
ska, położona 25 km od Wilna, nie
ni, zawsze znajdowali dla nas, dzie−
oparła się tragizmowi historii, po−
ci, czas czy to na rozmowę, czy też
dobnie jak i cała Wileńszczyzna.
na przekomarzanie się. Do teraz
Wojny, epidemie, prześladowania
pamiętam pewną mroźną zimę.
religijne zostawiły głębokie piętno
Śniegu spadło wtedy tyle, że trud−
w mentalności ówczesnych miesz−
no było poruszać się. Naturalnie
kańców, którzy ponad wszystko
cenili wiarę i silne przywiązanie do P. Zofia z mê¿em i synem Andrzejem, nas to nie zniechęciło i żadną
miarą nie mogliśmy usiedzieć spo−
Kościoła katolickiego. W tych trud−
Wileñszczyzna, rok 1952.
kojnie w domu. Wymknęliśmy się
nych warunkach na świat przyszła
p. Zofia Sidorowicz−Ilnicka, dziś 91−letnia senior− więc na dwór i nie zważając na mróz, zjeżdżaliśmy
na sankach z pobliskiej górki, ile się tylko dało, aż
ka, od ponad 60 lat mieszkanka Trzcianki.
ojciec musiał nas siłą sprowadzić do domu.
Gdy wybuchła II wojna światowa, miała Pani
Pani Zofio, jak wspomina Pani swoje dzieciń−
12 lat. Czy udało się Pani rozpocząć naukę?
stwo?
Tak, w naszej wsi była szkoła, w której uczono
Urodziłam się w dniu 27 lutego 1927 r. w dużej
rodzinie, bo liczącej łącznie ze mną ośmioro dzieci. w trzech językach: polskim, litewskim i rosyjskim.
Mama Wiktoria zajmowała się głównie domem Skończyłam parę klas i zapewne uczyłabym się
i wychowaniem dzieci. Tata Michał poza pracą dalej, gdyby wojna nie przerwała edukacji.
Jak wspomina Pani lata wojny?
w gospodarstwie najmował się dodatkowo do prac
Pewnie zaskoczę Panią, ale w naszej wsi nie
w lesie. Trzeba było przecież jakoś wykarmić całą
naszą gromadkę. I muszę przyznać, że choć nasza odczuliśmy za bardzo skutków działań wojennych.
wieś nie należała do bogatych, to jednak chleba Było dość spokojnie. Baliśmy się raz, gdy podczas
w domu nie brakowało. Nie brakowało też życzli− nalotu zbombardowane zostało pobliskie miastecz−
wości i otwartości serc naszych sąsiadów. Ludzie ko Mejszagoła. Do teraz słyszę huk bomb i widzę
byli wtedy inni, chętni do pomocy i dzielenia się rozbłyskujące niebo. Gorsi jednak od Niemców byli
wszystkim, co mieli. My, Rosjanie. Od czasu do czasu urządzali łapanki.
dzieci, wychowani byliśmy Tego baliśmy się najbardziej, bo złapanych wywozi−
od najmłodszych lat w og−
romnym szacunku do pra−
cy i wiary katolickiej. Był
czas pracy i czas modlitwy.
Nie do pomyślenia było od−
mówić mamie jakieś po−
mocy w domu czy też nie
pójść na niedzielną Mszę
świętą. Dużo pomagałam
P. Zofia (na zdjêciu
w domu, tak jak potrafi−
po lewej) z kuzynk¹,
łam, a to trzeba było przy−
P. Zofia z mê¿em Ignacym, Wileñszczyzna,
Rychlik, lata
nieść drzewa z lasu, a to
ok. 1955-1960.

tu¿ przed wyjazdem do Polski.
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li do szachtów − kopalni na Sybe−
cze na Litwie, oraz Jarosław – już
rii. Brata Antoniego niestety złapa−
w Polsce. Lata 1955−1956 to czas
no. Na szczęście po dwóch latach
przeprowadzki. Zebraliśmy swój
ciężkiej pracy wrócił cały i zdrów
skromny dobytek i z dwójką ma−
do domu.
łych dzieci znaleźliśmy się najpierw
Jak reszta Pani rodziny przeży−
w Pucku, skąd do Trzcianki zabrał
ła zawieruchę wojenną?
nas mój brat. W krótkim czasie
Najmłodszy brat Marian został
osiedliliśmy się w Rychliku na go−
zabrany przez Niemców do przymu−
spodarstwie. Jednak po sześciu
sowej pracy. Drugi z braci, Hen−
latach stwierdziliśmy, że wracamy
ryk, dobrowolnie zgłosił się do
do Trzcianki. Chcieliśmy, by dzieci
polskiej partyzantki, niestety zginął
mogły swobodnie się kształcić. Za−
pod koniec wojny. Mój tata zaś
mieszkaliśmy w budynku interna−
przez krótki czas był wcielony do
tu dawniejszego liceum pielęgniar−
armii. Nie musiał jednak walczyć
skiego przy ulicy Mickiewicza. Nie
na froncie, zajmował się głównie
bez znaczenia był fakt, że mąż otrzy−
pilnowaniem amunicji.
P. Zofia z drugim mê¿em Emilem, mał tam pracę jako woźny, ja zaś
Trzcianka, ok. 10 lat temu.
Jak to się stało, że znalazła się
pracowałam w kuchni.
Pani w Trzciance?
Czyli wreszcie nastąpiła upra−
Krótko po zakończeniu wojny, pojawiła się moż− gniona stabilizacja?
liwość przyjazdu do Polski na ziemie odzyskane.
Niezupełnie. W wieku 56 lat mąż nagle zmarł.
W naszej wsi zapanował wówczas wielki entuzjazm Był to cios, którego nie spodziewałam się. Trudno
i wszyscy, dosłownie cała wieś, zapisali się na wy− mi było pogodzić się z tak nieoczekiwanym wdo−
jazd. Jednak w miarę oczekiwania na transport, wieństwem. Ale dzieci potrzebowały matki. Posta−
zaczęły dopadać nas wątpliwości, czy dobrze robi− nowiłam z całych sił żyć dla nich. Nie myślałam
my. Opanował nas strach. Zostawić trzeba było wówczas, że moje życie jeszcze raz się odmieni.
przecież cały dobytek, poza tym nie mieliśmy pew− Po siedmiu latach ponownie wyszłam za mąż.
ności, co nas spotka w nowych warunkach. Stop− Z drugim mężem, Emilem, przeżyłam 28 lat.
niowo liczba chętnych na wyjazd zaczęła topnieć.
Jak obecnie wygląda Pani życie?
Także i ja po licznych naradach zdecydowałam, że
Panu Bogu dziękuję, że mimo wieku jestem
zostaję w dotychczasowym miejscu. W tym czasie osobą samodzielną. Wprawdzie najmłodszy syn
rozpoczęłam pracę w kołchozie przy skupie mleka. przynosi mi codziennie obiady, jednak nadal lubię
Poznałam wówczas mojego przyszłego męża. Ro− sama robić zakupy, interesuję się codziennymi
dzice i najstarszy brat z żoną byli jednak odważniej− sprawami, dużo czytam. No i nie zaniedbuję różań−
si. W 1945 r. wyjechali do Trzcianki. Ja odważyłam ca i Koronki do Miłosierdzia Bożego. Powiem Pani
się na ten krok dopiero po 10 latach.
– miałam dob−
A jak ułożyło się Pani życie prywatne?
re życie.
Będąc jeszcze na Wileńszczyźnie, wyszłam za mąż
Bardzo dzię−
za Ignacego, który był starszy ode mnie o trzy lata. kuję Pani za roz−
Urodziła nam się trójka dzieci: Andrzej, Łucja – jesz− mowę i życzę
Bożego błogos−
P. Zofia w dniu swoich
ławieństwa na
90. urodzin, Trzcianka,
dalsze lata życia.
Zdjêcie seniorki
wykonane w jej
mieszkaniu
w dniu wywiadu,
tj. 22 listopada
2018 r.

Fot.: archiwum prywatne

rok 2017, wraz z siostr¹
p. Zofii i córk¹ siostry.
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Z D Z I E J Ó W PARA F I I

70 lat temu wkroczyliśmy w 1949 r. Jest to
już dla nas odległa historia, więc warta poznania.

ul. Chopina. Stamtąd procesjonalnie zostały przy−
prowadzone do kościoła. Jednakowe ubrania, wpro−
wadzone nie bez oporu części rodziców, zacierały
różnice w majętności rodzin, ponieważ zwłaszcza w
tamtym czasie te dysproporcje były szczególnie dra−
styczne. Po raz pierwszy po wojnie w dniu 29 czerw−
ca 1949 r. Pierwszą Komunię Świętą przyjęły także
dzieci w Nowej Wsi, w kościele wyremontowanym
zaledwie rok wcześniej po wojennej dewastacji.

Proboszczem naszej parafii był ks. dr Tadeusz
Ptak MS2, a wikarym do września 1949 r. – ks.
prefekt Stanisław Łach MS3, którego następnie
zastąpił ks. Florian Szawan MS4. Parafia liczyła
wtedy zaledwie 7068 wiernych rzymskokatolickich,
65 grekokatolickich, 18 protestantów, 8 prawo−
sławnych, 22 mahometan, 11 świadków Jeho−
wy, 2 bezwyznaniowców5, ale wymagała olbrzymie−
go wysiłku, aby scalać w jeden organizm świeżo
przybyłych po II wojnie światowej nowych miesz−
kańców miasta i okolic.
W 1949 r. zrealizowano szereg działań duszpa−
sterskich. Już w dniu 2 stycznia rycerki z Krucjaty
Eucharystycznej zamiast niedzielnych nieszporów
przygotowały program kolęd, który zgromadził licz−
nych uczestników. W kwietniu ks. Bronisław Mły−
narski MS6 z Krakowa przeprowadził tygodniowe
renowacje misji, w których udział wiernych był bar−
dzo duży. W czerwcu liczna grupa dzieci pierwszoko−
munijnych, przygotowywana przez ks. Stanisława
Łacha MS, ubrana w jednolite białe stroje euchary−
styczne, zebrała się w Szkole Podstawowej nr 2 przy

We wrześniu serdecznie witany był w Trzciance
administrator apostolski ks. dr Edmund Nowicki7
z Gorzowa Wielkopolskiego. W drodze do Białej
zatrzymał się również w naszej parafii. W tym cza−
sie, co widać na zdjęciach, naprzeciwko kościoła
po drugiej stronie ul. Sikorskiego stały mury po
wypalonych domach po zajęciu miasta przez so−
wieckich żołnierzy. Ściany te rozebrano 2−3 lata
później, a uzyskana z tej rozbiórki cegła została
wywieziona furmankami na dworzec i dalej pocią−
gami na odbudowę Warszawy.
Bieda i skromne warunki życia nie pozwalały na
wiele, ale konsekwentnie usuwano skutki działań
wojennych, upiększano świątynię, brano udział w
różnych akcjach charytatywnych. W 1949 r. usunię−
to gruzy przed kościołem i zbudowano szerokie wej−
ście do świątyni od strony ul. Sikorskiego. W samej
świątyni wzniesiono dwa ołtarzyki przy bocznych fila−
rach, poświęcone Najświętszemu Sercu Pana Jezu−
sa (30 maja 1949 r.) oraz św. Antoniemu (2 paź−
dziernika 1949 r.) Oba wykonał mistrz stolarski
Paweł Kowal z Trzcianki wg projektu Aumüllera8,

Parafia œw. Jana Chrzciciela
70 lat temu
1

ne. Po raz pierwszy od wojny władze zakazały wów−
czas zorganizowania tradycyjnej procesji na cmen−
tarz parafialny we Wszystkich Świętych.
Kronika parafialna odnotowuje pod koniec roku
ważne wydarzenie. Otóż w dniu 24 grudnia papież Pius
XII ogłosił początek Roku Jubileuszowego. Otwarciu
Świętej Bramy w Bazylice św. Piotra w Watykanie to−
warzyszyło bicie dzwonów we wszystkich kościołach
świata. Również w naszej świątyni w południe o godz.
12.00 ich dźwięk
ogłosił początek
Roku Jubileuszo−
wego 1950 r.11
Kronikarz od−
notował, że zbliża
się rok wielkiej
łaski i nadziei, ale
też, że „ograniczy
się do spisywania
najważniejszych
wypadków doty−
czących rozwoju
życia parafialne−
go, a to z powo−
du natury zew−
nętrznej... z przy−
czyn od niego nie
zależnych12”. Sub−
telny zapis celowo
został dobrany z o−
bawy przed repre−
sjami obecnymi
w coraz bardziej
mrocznych i groź−
nych czasach sta−
linowskich.
Edwin Klessa
1
2

3

4

5

6
7

8

9

10
11

12

Na podstawie Kroniki parafialnej t. 1, s. 87−109.
Ks. dr Tadeusz Ptak MS (1905−1986) – w latach 1945−1952
superior i proboszcz w Trzciance oraz dziekan pilski.
Ks. Stanisław Łach MS (1914−1981) – w latach 1947−1949 wika−
riusz i katecheta w Trzciance.
Ks. Florian Szawan MS (1914−1986) – w latach 1949−1957 wika−
riusz i katecheta oraz ekonom w Trzciance.
Ks. Stefan Mycak MS – Stan religijno−moralny parafii Trzcianka
Lubuska w latach 1945−1955, s. 20.
Ks. Bronisław Młynarski MS (1906−1989).
Ks. dr Edward Nowicki (1900−1971) – administrator apostolski w Gorzo−
wie Wielkopolskim w latach 1945−1951, biskup koadiutor diecezji gdań−
skiej w latach 1951−1964, biskup diecezji gdańskiej w latach 1964−1971.
Do ustalenia jest, czy to jest Józef Aumiller (1992−1963) – polski
medalier i rzeźbiarz, projektant znaczków pocztowych i monet.
Zakład Sztuki Kościelnej, założony w roku 1898 przez Kazimierza
Schaefera. Obecnie prowadzi go wnuczka jego twórcy, Barbara Schae−
fer−Kobyłczyk.
Najprawdopodobniej trzcianecka nauczycielka.
Rok Święty 1950 r. trwał do dnia 15 grudnia 1950 r. Pierwszy Rok Święty ogłosił
papież Bonifacy VIII w czasie od dnia 22 lutego do dnia 25 grudnia 1300 r.
Zachowano oryginalny zapis z Kroniki parafialnej t. 1, s. 109.

Fot.: Kronika parafialna, t. 1

a figurki sprowadzono z Zakładów Schaeffera z Pie−
kar Śląskich9. Na drugiej kolumnie po lewej stro−
nie zawieszono i poświęcono w dniu 12 listopada
1949 r. obraz św. Stanisława Kostki namalowany
przez panią Krajnikową10.
Aktywnie działał parafialny Caritas, niosąc po−
moc najbardziej potrzebującym. Siostrom ze Zgro−
madzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, któ−
re miały swoją siedzibę w parterowym budynku obok
kościoła, powierzono prowadzenie Ogniska Para−
fialnego od dnia 30 września 1949 r. Miało ono
na celu sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku
od 2 do 12 lat. To parafialne przedszkole czynne
codziennie poza niedzielami i świętami nie było w
stanie przyjąć wszystkich chętnych. Zapewniało
opiekę i wyżywienie w czasie, gdy dzieci były jej
pozbawione w domu.
O ofiarności parafian świadczy przeprowadzona
zbiórka na utrzymanie Wyższego Seminarium Du−
chownego w Gorzowie, w której na 1200 rodzin
w parafii nie wzięło w niej udziału zaledwie kilkadzie−
siąt. Wierni ofiarnością wykazali się także podczas
zbiórki majowej przeprowadzonej na cele Katolickie−
go Uniwersytetu Lubelskiego oraz w Tygodniu Miło−
sierdzia na rzecz najbiedniejszych matek.
Przy parafii działały organizacje ludzi świeckich:
Caritas, Koło Ministrantów, Rada Parafialna i Kru−
cjata Eucharystyczna. Coraz bardziej umacniający się
system komunistyczny zaczął wprowadzać restryk−
cyjne przepisy. Zarządzeniem Ministerstwa Admini−
stracji Publicznej zostało przyjęte prawo zobowiązu−
jące wszystkie organizacje przykościelne do podda−
nia się rejestracji i szczegółowej kontroli. Brak zgo−
dy na takie podporządkowanie się spowodował, że
z dniem 4 listopada 1949 r. zostały one rozwiąza−
ne. Już wcześniej, przed Bożym Ciałem, wydany zo−
stał zakaz wywieszania flag papieskich, co jednak
w Trzciance w podanym roku zostało zbojkotowa−
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Fot.: Edwin Klessa

styczeń, luty 2019
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Fot.: ks. Zbigniew Welter MS, Społeczny Komitet Budowy Pomnika Niepodległości w Trzciance

24
paŸdziernika
2018 r.
– peregrynacja
relikwii
œw. José
Sáncheza
del Río.

27 paŸdziernika 2018 r. – publiczna prezentacja
or³a bêd¹cego zwieñczeniem Pomnika
Niepodleg³oœci w Trzciance
(w ramach Trzcianeckich obchodów 100-lecia
odzyskania przez Polskê Niepodleg³oœci).

Fot.: fot. ks. Zbigniew Welter MS, serociak©
Fot.: ks. Zbigniew Welter MS

Fot.: ks. Zbigniew Welter MS

23 paŸdziernika 2018 r. – prelekcja ks. dr. Jaros³awa
W¹sowicza SDB z Pi³y, po³¹czona z promocj¹ albumu pt.
Koronacja Matki Bo¿ej Ostrobramskiej w 1927 r.
jako dziêkczynienie za odzyskanie przez Polskê
niepodleg³oœci (w ramach Trzcianeckich obchodów
100-lecia odzyskania przez Polskê Niepodleg³oœci).

Fot.: ks. Zbigniew Welter MS

Fot.: ks. Zbigniew Welter MS

– WYDARZENIA – WYDARZENIA – WYDARZENIA – WYDARZENIA –

1 listopada
2018 r.
– Uroczystoœæ
Wszystkich
Œwiêtych na
cmentarzu
komunalnym
w Trzciance.

1 listopada
2018 r.
– Uroczystoœæ
Wszystkich
Œwiêtych na
cmentarzu
parafialnym
w Trzciance.

2 listopada
2018 r.
– Wspomnienie
Wszystkich
Wiernych
Zmar³ych,
czyli tzw.
Dzieñ
Zaduszny
na cmentarzu
komunalnym.

styczeń, luty 2019
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Fot.: ks. Zbigniew Welter MS

– WYDARZENIA – WYDARZENIA – WYDARZENIA – WYDARZENIA –

Fot.: ks. Zbigniew Welter MS

8 listopada 2018 r. – wernisa¿ El¿biety Wasy³yk
Topografia ojczyzny w ramach Trzcianeckich
obchodów 100-lecia odzyskania
przez Polskê niepodleg³oœci.

Fot.: ks. Zbigniew Welter MS

10 listopada 2018 r.
– uroczystoœæ ods³oniêcia
i poœwiêcenia Pomnika
Niepodleg³oœci w Trzciance
(w ramach Trzcianeckich
obchodów 100-lecia odzyskania
przez Polskê Niepodleg³oœci).

11 listopada
2018 r.
– Narodowe Œwiêto
Niepodleg³oœci
w 100. rocznicê
odzyskania przez
Polskê
niepodleg³oœci.

10 listopada 2018 r.
– uroczysty koncert muzyki klasycznej
i pieœni patriotycznych w naszym
koœciele (w ramach Trzcianeckich obchodów
100-lecia odzyskania przez Polskê
Niepodleg³oœci).

Fot.: ks. Zbigniew Welter MS

Fot.: ks. Zbigniew Welter MS

Fot.: ks. Zbigniew Welter MS

11 listopada 2018 r. – Pami¹tkowe Medale
Niepodleg³oœci (w ramach Trzcianeckich obchodów
100-lecia odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci).

18 listopada 2018 r. – uroczystoœæ poœwiêcenia
odnowionego krzy¿a przydro¿nego
przy ul. Za Jeziorem w Trzciance
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Rogaliki

M

am na imię Marcin, je−
stem duszpasterzem.
Rogaliki są moją po−
mocą duszpasterską. Naj−
większą ich tajemnicą nie jest
wcale ich wyszukany smak,
który za każdym razem się
zmienia, nie są to też ich war−
tości odżywcze, ale to, co one
w sobie mają najcenniejszego,
to własności integracyjne. Te przepyszne bułeczki
można wyrabiać w kilka czy kilkanaście osób, two−
rząc wspólnotę. Następnie – w jeszcze większym gro−
nie – można je zjeść. W niektórych sytuacjach rogali−
ki te przybliżą nas do Jezusa, bo gdzie dwóch lub
trzech jest zebranych w Jego imię, tam On jest wśród
nich. Można się modlić razem z Nim, można się też
i bawić. Myślę, że Jezus nie pogardzi też zaprosze−
niem do wspólnego lepienia rogalików.
Kolejną tajemnicą w przepisie znaną tylko tym,
którzy mieli okazję je ze mną robić, jest ich ilość. Za
każdym razem pojawia się ich dosyć dużo, dzięki temu
mogę zaangażować więcej chętnych do pracy przyno−
szącej często wiele radości, a później jeszcze więcej
osób można nimi poczęstować, co również nie jest
bez znaczenia w pracy duszpasterskiej. Zachęcam
do zaszczepienia moich metod w swoich domach.
Podaję kluczowe składniki ciasta na rogaliki:
1 kg mąki pszennej,
50 g świeżych drożdży,
250 ml mleka,
150 g masła,
szklanka cukru,
5 jajek,
żółtko do posmarowania.
Drożdże włożyć do kubka z ciepłym mlekiem. Do−
dać łyżeczkę cukru i wymieszać. Odstawić na ok. 10
minut do wyrośnięcia. Roztopić masło i schłodzić.

··
··
··
·

Do dużej miski wsypać mąkę,
dodać pozostały cukier i wy−
mieszać. Zrobić w środku wgłę−
bienie, wlać rozczyn z drożdży,
dodać jajka, masło i zacząć
mieszać wszystkie składniki.
Ciasto wyrabiać w misce przez
ok. 10−15 minut, aż będzie
gładkie i elastyczne. Przykryć
ściereczką i odstawić na 45
minut do wyrośnięcia.
Wyjąć na oprószoną mąką stolnicę i połączyć
w gładką kulę, chwilę wyrabiając ciasto. Podzielić na
trzy części. Pierwszą część rozwałkować na okrągły
placek mający ok. 30 cm średnicy. W razie potrzeby
podsypać mąką. Pokroić na ok. 8 trójkątów.
Zawinąć rogaliki, zaczynając od podstawy trójkąta.
Wcześniej dodać nadzienie: położyć je u podstawy trój−
kąta. Odkładać na blachę wyłożoną papierem do pie−
czenia z zachowaniem odstępów. Odstawić na chwilę
do podrośnięcia. W międzyczasie za pomocą pędzel−
ka posmarować wierzch roztrzepanym żółtkiem. Pie−
karnik nagrzać do 1800C. Wstawić pierwszą blaszkę
z rogalikami i piec na złoty kolor przez ok. 18 minut.
Wyszczególniam składniki potrzebne do powsta−
nia nadzienia serowego:
400 g twarogu w kostce,
2 jajka,
1 łyżka cukru wanilinowego,
3 łyżki cukru pudru,
płatki kukurydziane lub rodzynki – według
uznania.
Twaróg rozgnieść widelcem razem z cukrem wa−
nilinowym, dodać utarte z cukrem pudrem jajka, wy−
mieszać.
Życzę smacznego i wybornej konsumpcji koniecz−
nie w większym gronie!

··
··
·

ks. Marcin Madej MS

ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ

· ·
·

V Trzcianecki Orszak Trzech Króli – 6 stycznia 72 rocznica powrotu Trzcianki do Macierzy – 27 stycznia
Światowy Dzień Życia Konsekrowanego – 2 lutego Światowy Dzień Chorego – 11 lutego Rocznica
Nadania Praw Miejskich Trzciance – 3 marca Środa Popielcowa – 6 marca wielkopostne rekolekcje
parafialne – 17−20 marca

·

·

·

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

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, Izabela Grzeszczuk,
Edwin Klessa, ks. Józef Kopciński MS – redaktor naczelny,
ks. Mariusz Maćkowiak MS, Maciej Pawłowski, Piotr Staro−
sta, Piotr Syrotiak, fot. ks. Zbigniew Welter MS, Jadwiga
Witkowska

