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Światło z La Salette

Wyruszyæ w drogê wiary
z wdziêcznoœci¹ i nadziej¹ w sercu
„Dziękczynienie należy do istoty wiary. (…) Wy−
pływa ono z wewnętrznego przekonania, że
wszystko pochodzi od Boga oraz że to właśnie
On jest źródłem wszelkiego dobra. Stąd św.
Paweł w swych listach zachęca do częstej modli−
twy dziękczynnej: »I wszystko, cokolwiek działa−
cie słowem lub czynem, wszystko [czyńcie] w imię
Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego.«
(Kol 3,17) »W każdym położeniu dziękujcie, taka
jest wola Boża. Zawsze winniśmy Bogu dzięko−
wać za was.« (1 Tes 5, 18)”. Dziękuję Bogu za
Was, Parafianie!!!
„Niewdzięczność zaliczona zostaje przez św.
Pawła do najgorszych wad: »A wiedz o tym, że
w dniach ostatnich nastaną chwile trudne. Lu−
dzie bowiem będą samolubni, chciwi, wyniośli,
pyszni, bluźniący, nieposłuszni rodzicom, nie−
wdzięczni, niegodziwi, bez serca, nadęci, miłują−
cy bardziej rozkosz niż Boga.« (2 Tm 3, 1−4). Nie−
wdzięczność jest grzechem niewiary. Wynika ona
z ludzkiej pychy i głupoty. Pycha każe człowiekowi
wierzyć, że sam sobie wszystko zawdzięcza: wła−
snej pracy, sprytowi, inteligencji. Głupota nato−
miast każe człowiekowi sądzić, że wszystko bie−
rze się »samo z siebie« i wszystko mu się nale−
ży.” – zaznacza o. Józef Augustyn SJ w Kwadran−
sie szczerości. Wprowadzeniu do modlitwy codzien−
nego rachunku sumienia. Strzeżmy się tych dwóch
sióstr Pychy i Głupoty, a szukajmy przyjaźni z inny−
mi dwoma siostrami: Mądrością i Pokorą.
Jesteśmy Bogu ogromnie wdzięczni za minio−
ny rok. Dla naszej parafii był to niezwykły czas, bo
Rok Jubileuszowy, bogaty w doświadczenia du−
chowe (misje ewangelizacyjne), religijne (poświę−
cenie nowego ołtarza) i renowacyjne kościoła.
Z bogatej działalności duszpasterskiej chcę
wymienić spotkania wspólnot parafialnych o wiel−
kim bogactwie darów i charyzmatów. Dziękuję
moim współbraciom za troskę i opiekę duszpa−
sterską, liderom wspólnot za ich miłość do Je−
zusa i Jego Kościoła, a wszystkim członkom życzę
radości wynikającej z żywej wiary.

Obejmujemy również opieką duszpasterską
i modlitwą szpital, Dom Pomocy Społecznej, szko−
ły etc. Parafia jest organem prowadzącym Kato−
licką Szkołę Podstawową, Warsztaty Terapii Za−
jęciowej, świetlice dla dzieci w Trzciance, Nowej
Wsi i Niekursku, a także nasz oddział Caritasu.
Przejdźmy teraz do omówienia kwestii związa−
nych z życiem sakramentalnym w naszej w para−
fii. Radość miesza się ze smutkiem, wiara z nie−
wiarą:
Przyjęto 128 000 Komunii Świętych w cią−
gu roku.
Odbyły się 172 chrzty (w tym rodziców sa−
kramentalnych – 75).
Do Pierwszej Komunii Świętej przystąpiło
229 dzieci. Trzeba zauważyć, że w tym kontek−
ście widzimy krótkotrwałą akcję i mobilizację wy−
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stępującą w rodzinach przez rok i następnie więk−
szość rodziców przestaje praktykować wiarę, a co
za tym idzie – tak samo dzieje się z dziećmi.
Bierzmowanie przyjęło 80 osób. Po ob−
serwacjach, jakie mamy prowadząc grupy kan−
dydatów do przyjęcia tego sakramentu, nasu−
wa się wniosek, że młode pokolenie żyje obok
Kościoła.
Do sakramentu małżeństwa przystąpiło 52
pary. Widzimy, że są to często decyzje wiary!
Do Pana odeszło 157 osób. Śmierć jest
trudnym doświadczeniem. Dla wierzących zaś siła
płynie od Zmartwychwstałego Jezusa, a bez wia−
ry w życie wieczne pozostaje nam rozpacz.
Bóg patrzy na każdego w sposób wyjątko−
wy, niepowtarzalny i z nadzieją. I dla każdego jest
szansa na Jego bliskość, jeśli się nawróci...
Inwestycje dokonane w 2017 r. wynio−
sły: 315 899,17 zł.

·
·
·
·
·

Minione miesiące łączą się z renowacją ele−
wacji kościoła i wyposażenia prezbiterium. Cało−
ściowy koszt tych prac prowadzonych przez trzy
lata wyniósł 745 967,91 zł.
Było to możliwe dzięki Waszej ofiarności, ofia−
rodawców i sponsorów oraz uzyskanym dotacjom.
Na dzień dzisiejszy nasza parafia nie ma żad−
nych długów. Dziękujemy Bogu za Jego błogo−
sławieństwo nad całą naszą społecznością, za
wykonane prace i tak uroczyście przeżyty Jubile−
usz 100−lecia kościoła.
Jakie mamy plany na przyszły rok?
Myślimy o odnowieniu ołtarza bocznego
z obrazem Matki Boskiej Różańcowej. Całkowi−
ty koszt zadania określono na kwotę 77 827,02
zł brutto.

·

Z całego serca wszystkim dziękuję i przepra−
szam, jeśli z mojej strony czy ze strony moich
współbraci ktoś został zraniony czy zgorszony. Pro−
szę Was o modlitwę za nami grzesznikami i świa−
tło Ducha Świętego w prowadzeniu Was do Boga!
Życzę sobie i Wam nadziei, o jakiej pisał po−
eta wschodni: „Najpiękniejsze dni to te, których
jeszcze nie przeżyliśmy. A najpiękniejsze słowa,
jakie chciałbym ci powiedzieć to te, których jesz−
cze nie wypowiedziałem.”

ks. Wawrzyniec Skraba MS
proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela

Fot.: ks. Zbigniew Welter MS

Korzystne byłoby również przeprowadzenie
renowacji stacji drogi krzyżowej, przy czym zrewi−
talizowanie jednej jej części, a więc odpowied−
niego obrazu wyniesie około 10 000 zł.
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Nasi y
seniorz

Mi³oœæ i bezinteresownoœæ innych
pozwoli³a mi przetrwaæ

Z Jadwig¹ Pañkow
rozmawia Izabela Grzeszczuk.

poza pracą na roli zadbała o moje
wykształcenie i wychowanie w wie−
rze katolickiej. Zostałam wysłana do
W cyklu Nasi seniorzy
szkoły podstawowej, a później do
przedstawiamy Pañstwu
gimnazjum w pobliskim Izabelinie.
To chyba z tamtych czasów pozo−
kolejn¹ barwn¹ postaæ
stało mi zamiłowanie do książek,
p. Jadwigê Pañków, która
zwłaszcza historycznych, które sta−
w tym roku skoñczy 102 lata.
ram się czytać do dziś.
Pani Jadwigo, czy zgadza się Pani
Kiedy wybuchła II wojna świato−
z tym stwierdzeniem będącym mot−
wa, Pani miała 23 lata. Co zapamię−
tem naszego wywiadu?
tała Pani z tamtych czasów?
Zgadzam się z tym stwierdzeniem
Na początku wydawało się, że
jak najbardziej. Gdyby nie bezintere− Jadwiga Pañków w m³odoœci „jakoś to będzie”. W miasteczku jed−
– zdjêcie zrobione
sowna miłość i dobroć często obcych
nak mieszkało dużo Żydów i Niemcy
najprawdopodobniej pod
ludzi, na pewno nie przetrwałabym koniec II wojny œwiatowej
szybko zaczęli robić czystki. Prawdzi−
trudnego dzieciństwa, później II woj−
we jednak przerażenie ogarnęło
ny światowej ani ciężkich lat następujących po niej. mnie, gdy pewnego dnia na placu Izabelina zosta−
To była siła, która pozwoliła mi przetrwać aż do ła zgromadzona cała młodzież. Zostaliśmy podzie−
dziś. Sama dziwię się sobie, że tyle lat już żyję
(uśmiech). Nie ma w tym żadnej mojej zasługi.
„ i, którzy g³êboko kochaj¹, nigdy
Przecież wiodłam bardzo zwyczajne, proste życie.
siê nie starzej¹.” – mówi³a Dorothy
Najwyraźniej to łaska od Pana Boga.
Canfield Fisher (1879-1958),
Wróćmy więc do początków. Proszę nam opo−
wiedzieć, gdzie i kiedy się Pani urodziła.
amerykañska pisarka.
Urodziłam się w dniu 20 września 1916 r. w
małej wsi Wołkowysk koło Izabelina, obecnie ob− leni na grupy i wywiezieni do przymusowej pracy w
wód grodzieński Białorusi. Niestety zupełnie nie głąb III Rzeszy. Ja trafiłam z transportem dziewcząt
pamiętam moich rodziców, gdyż w wieku dwóch do Hanoweru. Przydzielono mi pracę w fabryce dzie−
lat zostałam całkowicie osierocona.
wiarskiej, gdzie pilnowałam, aby nici
Jak zatem potoczyły się Pani
dobrze nawijały się na szpule. Niby
losy? Kto Panią wychowywał?
nic trudnego, jednak za każde niedo−
Oj, to był trudny czas. Przygarnę−
patrzenie, gdy np. nici się poplątały,
ła mnie daleka rodzina kuzynostwa
można było być nieźle zruganym przez
mojej mamy Józefy, choć dla mnie
pilnujących nas Niemców. Pamiętam
to byli zupełnie nieznajomi ludzie.
też, że obowiązkowo trzeba było no−
Mieli swoje dzieci, ja byłam tylko „na
sić na rękawie opaskę z literką „P”
przylepkę”. Posiadali własne gospo−
oznaczającą naszą narodowość. Ile
darstwo, gdzie, aby wyżywić liczną
tych literek „P” tam było!...
rodzinę, trzeba było nieźle się na−
Co było dalej?
pracować. Muszę jednak uczciwie
Po pewnym czasie zostałam prze−
przyznać, że moja przybrana mama
niesiona do drugiej fabryki, gdzie skła−
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Z rodzin¹ – zdjêcie zrobione w 2016 r.
z okazji 100. urodzin Jadwigi Pañkow

dałam części do samochodów. Tam już było trochę
łatwiej. Tam też zastało mnie zakończenie wojny.
Jednak nie od razu wróciłam do kraju. To były czasy
ogromnej niepewności co do tego, czy rzeczywiście
Polska jest już wolna i bezpieczna. Poza tym tak
naprawdę nie miałam do kogo wracać. Nie miałam
żadnej wiadomości od mojej przybranej rodziny. Nikt
na mnie nie czekał. Miasto mojej młodości − Izabe−
lin, należał teraz do Białorusi. Dopiero gdy otrzyma−
łam wiadomość, że moi kuzynowie osiedlili się w
Trzciance, postanowiłam tutaj przyjechać. Krótko po
przyjeździe poznałam mojego przyszłego męża Miro−
sława. W 1949 r. wzięliśmy ślub. Na świat przyszły
dzieci, najpierw córka Maria, potem bliźnięta Piotr i
Paweł i ponownie bliźnięta Irena i Janina. Ostatnie
jednak córki nie przeżyły, żyły zaledwie jeden dzień.
Czy pomimo tych niewątpliwie trudnych cza−
sów udało się Pani stworzyć kochającą rodzinę?
O tak. Mąż był niezmiernie pracowity. Był mura−
rzem, stolarzem, można rzec złotą rączką w jednej
osobie. Te jego zdolności bardzo się przydały, gdy
na początku lat 50. pojawiła się
możliwość zamieszkania w domu
przy ulicy Prusa. Dom był jednak
w ruinie. Dopiero dzięki jego upo−
rowi i ciężkiej pracy w parę lat po
ślubie i tułaczki po znajomych
wprowadziliśmy się do własnego,
odremontowanego domu, gdzie
mieszkam do dziś.
Jak odtąd wyglądało Pani
życie?
Ot, zwyczajnie. Nie pracowałam
zawodowo, zajmowałam się wy−
chowywaniem dzieci i prowadze−

niem domu. Ponieważ sama doznałam, co to zna−
czy być sierotą, starałam się dzieci otoczyć jak
największą miłością i troską. Aby odciążyć męża,
który był jedynym żywicielem rodziny, pasjami upra−
wiałam ogródek, w którym hodowałam warzywa.
Do teraz pamiętam, jak pewnego lata obrodziły
pomidory, można było je sprzedawać… Ale czasu
się nie zatrzyma. Dzieci powyrastały, założyły swo−
je rodziny. Synowie mieszkają w Trzciance, córka
zaś w Szwecji. Doczekałam się czterech wnucząt
i pięciu prawnuków. W 1996 r. zmarł mój mąż.
Odtąd zajmuje się mną moja synowa Eugenia.
Zapytam teraz p. Eugenię, która jest tu z nami.
Jak postrzega Pani swoją teściową?
Mama jest spokojnym, ugodowym człowie−
kiem. Wiem, że wiele przeszła w życiu, ale nigdy
nie skarżyła się na swój los. Do późnych lat zaj−
mowała się ogrodem. Dopiero przebyty dwa lata
temu udar prawostronny, który cudem przeżyła,
pozbawił jej możliwości uprawiania swoich uko−
chanych kwiatów. Teraz wymaga stałej opieki dru−
giej osoby. Razem z mężem staramy się, by nigdy
nie zostawała sama w domu. Interesuje się co−
dziennymi sprawami, ogląda telewizję. Z radością
wspomina, gdy dwa lata temu na
jej stulecie zeszli się wszyscy są−
siedzi. Cała ulica świętowała
100. urodziny p. Jadwigi, łącznie
z burmistrzem Trzcianki p. Krzysz−
tofem Czarneckim i kierownikiem
Urzędu Stanu Cywilnego p. Re−
natą Rzeszotek. Najważniejszym
jednak punktem uroczystości była
Jadwiga Pañków Msza św., którą odprawił w domu
z synow¹ jubilatki ks. Edward Woźniak MS.
Eugeni¹
Pani Jadwigo, bardzo dziękuję
i jej mê¿em za rozmowę i życzę wielu lat w tak
Piotrem oraz
dobrej formie ducha i ciała.
prawnukiem

Fot.: archiwum prywatne

Jadwiga Pañków z mê¿em
Miros³awem – lata ok. 1950-1960
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Siostry z Trzcianki

Pan Bóg spe³nia
moje marzenia
Z siostrą Ewą Gindą CSFN chodziłam do trzcia−
neckiego Liceum im. Stanisława Staszica, maturę
zdawałyśmy w 1981 r. Były to czasy głębokiej komu−
ny, fałszywej historii i przymusowych pochodów pierw−
szomajowych. Księża katecheci na wszelkie sposo−
by starali się organizować życie ówczesnej młodzieży,
zwłaszcza że lekcje religii odbywały się w domu kate−
chetycznym przy parafii św. Jana Chrzciciela. W takiej
rzeczywistości rodziło się powołanie. Siostra Ewa
wspomina: „Przełomowym momentem w moim życiu
był wyjazd maturzystów do Częstochowy. Podczas
czuwania przed obliczem Matki Bożej zrodziła się w
moim sercu pewność, że Pan Bóg powołuje mnie do
życia zakonnego. Niesamowite było również to, że
postawił na mojej drodze ks. Zbigniewa Dyksa, dzię−
ki któremu poznałam siostry nazaretanki i przez róż−
ne sytuacje i ludzi utwierdziłam się w przekonaniu, że
właśnie tam chce mnie mieć Bóg”.
W 1989 r. siostra Ewa Ginda złożyła śluby wie−
czyste w katedrze Świętej Rodziny w Częstochowie
w Zgromadzeniu Sióstr Najświętszej Rodziny z Na−
zaretu. Zanim to nastąpiło, pierwszą placówką, w
której siostra realizowała swoje powołanie po złoże−
niu pierwszych ślubów zakonnych, był Słupsk, gdzie
jeszcze w salkach katechetycznych przy parafii św.
Maksymiliana uczyła młodzież religii. Potem była prze−
łożoną domu sióstr w Kamieniu Rzeszowskim przy
parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa.
W 1998 r. rozpoczęła pracę w Gimnazjum
i Liceum Katolickim w Łomży, gdzie była również
przełożoną domu sióstr. Powróciła do Słupska
i w latach 2005−2011 również pełniła posługę
przełożonej. W latach 2011−2017 pracowała jako
katechetka w Gimnazjum w Olsztynie. Od wrze−
śnia 2017 r. mieszka w Gdyni, gdzie uczy religii
w Zespole Szkół Sportowych.
Siostra Ewa ukończyła studia na Papieskim Wy−
dziale Teologicznym w Poznaniu w 1991 r. W pra−

cę z młodzieżą angażowała się nie tylko na lek−
cjach religii. Było mnóstwo rekolekcji, spotkań i
wyjazdów, dzięki którym – jak sama opowiadała
– mogła lepiej poznać smutki, radości, a przede
wszystkim problemy, jakimi młodzi ludzie żyją na
co dzień. Szczególne miejsce w sercu siostry znaj−
dują Europejskie Spotkania Młodych organizowa−
ne przez wspólnotę braci z Taizé. Tysiące mło−
dych ludzi z różnych stron świata modli się, wspól−
nie przeżywa Eucharystię, dzieli się swoim do−
świadczeniem Boga. Niesamowita eksplozja mło−
dości, entuzjazmu, przyjaźni, ale też refleksja do−
tycząca tego, ile miejsca w naszej codzienności
zajmuje wyznawanie wiary w Boga i miłość bliź−
niego. Spotkania z młodymi z całego świata
w Pradze, Budapeszcie, Wiedniu, Paryżu, Lizbo−
nie, Mediolanie czy Brukseli jeszcze bardziej umoc−
niły siostrę Ewę w przekonaniu, że praca z mło−
dzieżą, a przede wszystkim wspieranie młodych
ludzi w poznawaniu i przeżywaniu wiary jest czę−
ścią jej powołania. By lepiej rozumieć zagrożenia,
które są doświadczeniem wielu młodych, siostra
Ewa ukończyła w 2002 r. studia podyplomowe
z integralnej profilaktyki uzależnień.

Zdobyta wiedza i doświadczenie wkrótce zaowo−
cowały i podczas pracy w olsztyńskim gimnazjum
siostra była współzałożycielką i opiekunką Szkoły
Nowej Ewangelizacji „Emaus” i wspólnoty modli−
tewno−ewangelizacyjnej „Uczniowie z Emaus”. Idea
Szkół Nowej Ewangelizacji była odpowiedzią na
wołanie Jana Pawła II, który w 1983 r. na Haiti
powiedział, że potrzebna jest w Kościele nowa
ewangelizacja, która ma być „nowa w zapale, me−
todzie i środkach wyrazu”. Serce siostry wypełnia
pragnienie, by każdy człowiek doświadczył spotka−
nia z żywym, kochającym Bogiem. Swoje problemy
i troskę o nową wspólnotę powierzała w ręce Ma−
ryi – Gwiazdy Nowej Ewangelizacji.

W 2016 r. siostra Ewa obchodziła jubileusz
35−lecia życia zakonnego. Zapytałam o refleksje
z tylu lat poświęceń, wyrzeczeń, oddalenia od
domu rodzinnego. Siostra Ewa odpowiedziała:
„Pan Bóg troszczy się o swoje dzieci, nawet speł−
nia moje marzenia”. Pragnieniem siostry, od kie−
dy usłyszała orędzie Matki Bożej z La Salette, była
pielgrzymka do tego alpejskiego sanktuarium. Już
podczas pierwszego pobytu w Słupsku, gdy sio−
stra Ewa przyjechała na urlop do domu rodzinne−
go, ks. Krzysztof Tarnopolski zaproponował jej
wspólny wyjazd do La Salette z trzcianecką mło−
dzieżą z parafii św. Jana Chrzciciela. Niedawno
spełniło się też marzenie siostry o pielgrzymce do
Ziemi Świętej. Zapytałam, jak Pan Bóg działa w
jej życiu na co dzień. Usłyszałam niesamowitą
odpowiedź: „Pan Bóg spełnia także moje codzien−
ne małe marzenia, nieustannie pokazuje, którą
drogą mam iść, daje mi więcej, niż oczekuję, jest
zawsze blisko, troszczy się o mnie, codziennie
doświadczam jego dobroci”.
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Na rozmowę z siostrą Ewą umówiłam się w jej
rodzinnym domu w Trzciance. Siostra regularnie
odwiedza swoich rodziców, którzy są dla niej ogrom−
nym wsparciem. Mama zawsze przygotowuje coś
pysznego. Bardzo ciepła, sympatyczna atmosfera i
serdeczność sprawia, że do takiego domu chce
się wracać. Zapytałam: „Co siostra powiedziałaby
młodym dziewczętom, które myślą o wyborze życia
zakonnego?”. W odpowiedzi usłyszałam słowa,
które dla każdego z nas mogą być wskazówką na
różne chwile dnia codziennego:
„Nie bójcie się wybrać Jezusa. Życie z Nim i dla
Niego jest pełne niespodzianek, nie można się nu−
dzić… – to pewne! To taka trochę jazda bez trzy−
manki, skok na głęboką wodę. Jezus wybiera, kogo
chce i kiedy chce, nie zważa na to, jakie było twoje
życie, zaskakuje, uzdalnia do nowych wyzwań. Dla
Niego nie ma rzeczy niemożliwych, jest wierny swo−
jej miłości i swoim słowom: »Każdy, kto dla mego
imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub mat−
kę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wiecz−
ne odziedziczy.« (por. Mt 19,29). Jezus czeka tylko
na zaufanie i twoje „tak” – na to, co nieznane, cza−
sem trudne, ale pełne Jego miłości i obecności”.
Z siostr¹ Ew¹ Gind¹ CSFN
rozmawia³a Jadwiga Witkowska

Fot.: archiwum prywatne
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Sybiracy w Trzciance
Z Teres¹ Kaczmarowsk¹, Mieczys³awem
Natkañcem i Aleksandrem Dowgia³³o
rozmawia ks. Józef Kopciñski MS.
Proszę się nam przedsta−
wić.
Nazywam się Teresa Kacz−
marowska. Jestem preze−
sem Związku Sybiraków
Koło Trzcianka.
Jaki jest zasięg działania
stowarzyszenia?
Stowarzyszenie obejmu−
je cały powiat czarnkowsko−
trzcianecki. Skupia sześć kół, a jedno z nich znaj−
duje się w Trzciance.
Ilu członków liczy trzcianeckie koło?
W czasie powstania koła należało do niego
130 osób, w chwili obecnej zostało ok. 50 osób.
Na czym polega działalność koła?
Pierwszym celem działalności koła jest utrwa−
lenie historii związanej z losami sybiraków. By
nie została zapomniana historia ich życia oraz
pamięć o nich, wydano dwie książki. Jedna z nich
Bramy piekieł zawiera wywiady z sybirakami. Dru−
ga nosi tytuł Człowiek człowiekowi wilkiem. Po−
wstają też pamiątkowe tablice.
Gdzie są umieszczane tablice upamiętniają−
ce los sybiraków?
Są one w kościołach w Trzciance, Kuźnicy
Czarnkowskiej i Bukowcu.
Proszę, aby Pani podzieliła się z nami wspo−
mnieniami z prywatnego życia.
Kiedy wywozili moją rodzinę, mama była w siód−
mym miesiącu ciąży, z tego też powodu urodzi−
łam się na Syberii. Z jej opowiadań dowiedzia−
łam się, że po przyjeździe do miejscowości Mież−
dogranka w powiecie Batama wszystkim kaza−
no przyjąć rosyjskie obywatelstwo. Nieprzyjęcie
go wiązało się z więzieniem, gdzie z tego powo−
du trafiła moja mama. Kiedy tam przebywała, ja
co kilka godzin byłam przynoszona do niej do
karmienia przez moją najstarszą 9−letnią siostrę.

Światło z La Salette

Widocznie to sprawiło, że po jakimś czasie
mamę zwolniono do domu. Kolejnym trudnym
doświadczeniem była śmierć babci oraz zabra−
nie taty na wojnę. Mama została sama z czwórką
dzieci i musiała zapewnić nam wyżywienie. Pra−
cowała w lesie przy ściąganiu żywicy, a w zimie −
przy załadunku drewna.
Czy Pani pamięta coś z tamtych czasów?
Pamiętam, że zawsze byłam głodna i było zimno.
Jak się stało, że Pani trafiła do Trzcianki?
W 1946 r., kiedy już można było wyjechać
z Syberii, tym, którym pozwolono na to, wsiadali
do pociągu i jechali w nieznane, przed siebie.
Tak dotarliśmy do Poznania, gdzie mama przy−
padkowo spotkała jakiegoś mężczyznę, który był
z tatą na wojnie, i wtedy on poinformował nas,
że tato już jest w Trzciance. I rzeczywiście odna−
lazłyśmy go tutaj i razem pozostaliśmy tu.
Dziękuję za rozmowę.
* * *
Jest z nami Pan Mieczy−
sław Natkaniec. Proszę by
Pan opisał naszym czytelni−
kom historię swojego życia.
Urodziłem się w 1930 r. w Ba−
ranowicach.
Co Pan pamięta z czasów,
kiedy Pan mieszkał na Wscho−
dzie?
Wszystko pamiętam, np.
jak jako dziecko chodziłem do sklepu kupować
chleb i bułki oraz ojcu papierosy. Do dzisiaj pa−
miętam, że bułka z paseczkiem kosztowała 10
groszy, a bułka pleciona − 20 groszy.
A jest jakieś trudne doświadczenie, które Pan
zapamiętał jako dziecko?
Na zawsze utkwił mi dzień 20 czerwca 1941
roku, kiedy spędzono ogromną liczbę ludzi i pod−
stawiono 75 bydlęcych wagonów. Gdy nas wpę−
dzono do nich, drzwi zostały zabite deskami
i pociąg ruszył. Jechaliśmy bardzo długo. W cza−
sie podróży przynoszono w wiadrach pożywienie
i po małej ilości dawano każdemu, żeby przeżył.
Czy pamięta Pan przyjazd na Syberię?
Kiedy dojechaliśmy do Krasnojarska, kazano
nam wysiąść i odbył się przydział do kołchozów.
Nas przydzielili do takiego, który znajdował się
124 km od Krasnojarska.

Jakie warunki zastaliście Państwo po przy−
byciu do kołchozu?
Był jakiś dom, gdzie znajdowało się pomiesz−
czenie z piecem, na którym spali rodzice. Nato−
miast na zrobionym przez tatę łóżku spałem ra−
zem z siostrą. Ponadto nie było co jeść, pano−
wał głód, a w sklepie nic nie było.
Czy będąc dzieckiem, musiał Pan pracować?
Tak. Zostałem przydzielony do zwożenia sia−
na z pól do stogów. Kiedy skończyły się sianoko−
sy, woziłem drewno z lasu.
Ile lat Państwo spędzili na Syberii?
Na Syberii byliśmy 5 lat. W 1946 r. przyjecha−
liśmy do Siedliska.
Dziękuję za rozmowę.
* * *
Kolejny sybirak, Pan Alek−
sander Dowgiałło i zapewne
podobne przeżycia jak u in−
nych sybiraków. Czym się
Pan z nami podzieli?
Urodziłem się w 1931 r.
Mieszkaliśmy przy ul. Ma−
jowej w Wilnie. Było nas
sześcioro rodzeństwa. W
wieku 6 lat zostałem sie−
rotą, bowiem tato zmarł w 1936 r., a mama
zmarła w 1937 r. Moje rodzeństwo i ja razem z
nimi zostaliśmy umieszczeni w domu dziecka przy
ul. Senatorskiej na Antokolu w Wilnie.
Proszę o podzielenie się z nami swoimi bole−
snymi przeżyciami.
Dom dziecka, w którym
mieszkały sieroty, był bar−
dzo zaniedbany z powodu
braku środków na jego
utrzymanie. Sytuacja po−
gorszyła się, kiedy Rosja−
nie zaczęli atakować Niem−
ców. W wyniku działań wo−
jennych w budynku, gdzie
mieszkaliśmy, zostały po−
wybijane wszystkie szyby.
W zimie dziury zatykaliśmy
kartonami i papierami. Po−
nadto panował wielki głód.
By przeżyć, chodziliśmy
kraść kartofle i kapustę.
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Pewnego dnia do domu dziecka przyszedł gospo−
darz z Litwy szukający chłopaka do pasania krów.
Wtedy mój wychowawca zawołał mnie i powiedział,
że odtąd będę pomagał temu panu, który mnie
zabiera do siebie na Litwę. Było to w dniu 11
kwietnia 1942 r.
Długo Pan przebywał w nowym miejscu?
Jako 11−letni chłopak przez 5 lat pasłem kro−
wy aż do dnia 25 marca 1949 r., kiedy to zosta−
łem schwytany i wywieziony na Sybir.
Kolejny dramat w Pana życiu? Jak tym ra−
zem ono wyglądało?
Po przyjeździe na Syberię zostałem skierowa−
ny jako pomocnik traktorzysty. Następnie posła−
no mnie na kurs traktorzysty i po jego ukończe−
niu od 1950 r. pracowałem w kołchozie jako kie−
rowca traktoru.
Jak to się stało, że wrócił Pan do Polski?
W dniu 19 listopada 1955 r. uzyskaliśmy zgo−
dę na wyjazd do Polski. Przyjechaliśmy do Giżycka,
gdzie rozlokowano nas – ponad tysiąc osób,
w wojskowych koszarach i tam rodziny mieszkają−
ce już w Polsce mogły przyjeżdżać po odbiór swo−
ich krewnych. W Żelichowie mieszkali nasi znajo−
mi, którzy razem z nami przeżyli Syberię. Skontak−
towaliśmy się z nimi i wzięli nas do Żelichowa. Po
przyjeździe do tej miejscowości poszedłem do pe−
geeru z prośbą o przyjęcie do pracy, gdzie zosta−
łem zatrudniony jako traktorzysta. Tak rozpoczął
się kolejny rozdział mojego życia na polskiej ziemi.
Dziękuję za rozmowę.

Fot.: ks. Wacław Turoń MS
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Ekstremalna Droga Krzy¿owa
W tym roku po raz pierwszy wyru−
szy z Trzcianki do Skrzatusza Eks−
tremalna Droga Krzyżowa.
„To wyzwanie, możliwość poczu−
cia drogi krzyżowej w inny sposób
niż zazwyczaj – fizycznie.” „Nie war−
to żyć normalnie, trzeba żyć eks−
tremalnie. Wysłuchanie rekolekcji
wielkopostnych w kościele to nie
są żadne ćwiczenia duchowe. Tu,
podczas Ekstremalnej Drogi Krzy−
żowej, wiara styka się z decyzjami
woli, emocjami. To jest prawdziwe
ćwiczenie, człowiek rzeczywiście
Mêska droga krzy¿owa w Trzciance w 2016 r.
może być potem przemieniony.”
Słowa ludzi, którzy przeszli EDK, oddają w pełni dla Niego samego. Nie ma innego celu. Dublin,
jej charakter i trudność. Inicjatywa powstała pod− Galway, Warszawa, Spitsbergen – miejsce nie
czas spotkań Męskiej Strony Rzeczywistości – jest istotne. Na trasę wyjdzie pół tysiąca osób
wspólnoty poakademickiej w Krakowie, a jej lub wyjdę sam – to również jest bez znaczenia.
twórcą jest ks. Jacek Stryczek znany z ogólno− Celem Ekstremalnej Drogi Krzyżowej jest spo−
polskiej inicjatywy „Szlachetna Paczka”.
tkanie z Bogiem.
Ekstremalna Droga Krzyżowa jest podzielona
„Ekstremalna Droga Krzyżowa to prawdziwe
na części:
ćwiczenie duchowe, po którym człowiek może
etap 1. – WYZWANIE:
zostać rzeczywiście przemieniony…”
Zadanie jest jasne – ponad 40 kilometrów,
które trzeba przejść samotnie, w nocy, w milcze−
EDK, która wyruszy z Trzcianki z kościoła pa−
niu, czytając przygotowane rozważanie duchowe. rafialnego pw. św. Jana Chrzciciela w piątek 16
Czy je podejmę?
marca 2018 r. po Mszy św. rozpoczynającej się
etap 2. – DROGA:
o godz. 20.30, będzie miała 44 km. Zapewnia−
Wyzwanie zostało podjęte – początek drogi już my wyznaczoną trasę, aplikację mobilną, w któ−
za mną, idę dalej…
rej będzie podany ślad GPS wybranego przejścia,
etap 3. – ZMAGANIE:
opis trasy wraz z mapą, a wszystko to jest do−
Może się ono zacząć w każdym momencie stępne na stronie internetowej www.edk.org.pl.
drogi. Być może będzie to chęć przerwania drogi
Pamiętaj, że wyruszając w drogę, bierzesz od−
– może to minąć, a może trwać do końca wę− powiedzialność za siebie. EDK nie jest piel−
drówki. Zmaganie, pokazując mi prawdę o wła− grzymką, w jej trakcie nie będą zapewnione żadne
snych ograniczeniach, może też bardzo pomóc przerwy na posiłki, oznaczenia w terenie ani po−
mi otworzyć się na medytację i modlitwę.
moc osób technicznych, która ułatwiałaby przej−
etap 4. – SPOTKANIE:
ście trasy. Nie będzie też zorganizowana pomoc
Właśnie o to chodzi w Ekstremalnej Drodze medyczna ani transport z miejsc docelowego do
Krzyżowej. Cała reszta jest nieważna. Milczenie, miejsca wyjścia czy z danego punktu trasy. O sie−
modlitwa, medytacja, długa nocna trasa to bie musisz zatroszczyć się sam.
wszystko jest „tylko” po to, by spotkać Jezusa
Tomasz Tomczak

·
·
·
·

W artykule wykorzystano logo pochodzące ze strony www.edk.org.pl.

Fot.: Sebastian Mumot

Trzcianka – Skrzatusz
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´ do dziejów Ziemi Trzcianeckiej
Drugi tom Zróde³
zarządzał nimi przez komisarzy. Swo−
je posiadłości ojciec króla Stanisła−
wa Augusta Poniatowskiego zbywał,
począwszy od 1748 r., dzieląc je na
pięć kluczy.
Kopiariusz zawiera 242 zapiski
obejmujące odpisy kupna, sprze−
daży, konfirmacje praw, konsensy,
aprobacje i zwolnienia, wyroki sądu
dworskiego i nadania gruntów za
zasługi. Notatki dotyczą następu−
jących miejscowości: Siedliska,
Runowa, Jędrzejewa, Radolina,
Białej, Łomnicy, Trzcianki, Młyna
Górnickiego, Radosiewa, Nowej
Wsi, Polskiego Młyna, Rychlika, Walkowic, Młyna
Łomnickiego, Czarnkowa, Jędrzejewa, Borowna,
Gajewa, Górnicy, No−wych Dworów i Rudki6.
Interesujący jest wykaz nazwisk występujących
w Kopiariuszu. Jest to mieszanka nazw własnych
polsko− i niemieckobrzmiących występujących na tym
pograniczu polsko−pruskim. Z pewnością niektórzy
z obecnych mieszkańców Trzcianki i okolicznych miej−
scowości mogliby próbować identyfikować swoich
przodków z osobami wymienionymi w publikacji opra−
cowanej przez ks. Łukasza Nowaka MS.
Promocja przytaczanej książki nastąpiła w dniu
2 lutego br. w Muzeum Ziemi Nadnoteckiej w
Trzciance. Ks. Łukasz Nowak MS przybliżył słucha−
czom fragmenty Kopiariusza oraz barwnie przed−
stawił familię Radolińskich, zwłaszcza jego żonę
Annę Gajewską.
Publikację w cenie 20 zł można nabyć w przyko−
ścielnej księgarni La Salette, Muzeum Ziemi Nad−
noteckiej oraz w Bibliotece Parafialnej.
Edwin Klessa
1

2

3

4

5

6

Radolina – dawna nazwa miejscowości Radolin, który uzyskał prawa
miejskie w latach 1759−1857.
Czarnkowscy – polski ród szlachecki herbu Nałęcz III. Nazwisko
przybrali od gniazda rodowego Czarnkowa.
Jan Czarnkowski (rok urodzenia nieznany− śmierć 1465 r.) – podko−
morzy poznański, kasztelan gnieźnieński.
Wyderkować, wyderka (staropolskie) – w dawnej Polsce: kupienie
majątku z zapewnieniem poprzedniemu właścicielowi prawa odkupu.
Stanisław Poniatowski (1676−1762) – herbu Ciołek, ojciec króla
Stanisława Augusta Poniatowskiego.
Kolejność wg częstotliwości występowania w Kopiariuszu dokumen−
tów wydanych przez Andrzeja Radolińskiego dla Klucza Radosiew−
skiego oraz miasta Radoliny i okolicznych miejscowości w latach
1757−1772 opracowanym przez ks. Łukasza Nowaka MS.

Fot.: ks. Zbigniew Welter MS

Biblioteka Parafialna wydała ko−
lejny, II tom Źródeł do dziejów Ziemi
Trzcianeckiej, przygotowany przez
mieszkającego w Lichtensteinie na−
szego rodaka ks. Łukasza Nowaka
MS. Pozycja ta pod nieco długim ty−
tułem Kopiariusz dokumentów wy−
danych przez Andrzeja Radolińskie−
go dla Klucza Radosiewskiego oraz
miasta Radoliny i okolicznych miej−
scowości w latach 1757−1772 sta−
nowi zbiór kopii dokumentów doty−
czących Klucza Radosiewskiego,
obejmujący zakupione w 1755 r.
przez hrabiego Andrzeja Radolińskie−
go wsie: Radosiew, Jędrzejewo i Siedlisko, oraz
zakupione rok później Runowo i Polski Młyn. Sie−
dem lat później – w 1763 r., Andrzej Radoliński
zakupił i włączył do Klucza Radosiewskiego zało−
żoną przez hrabiego kolonię osadników holender−
skich zwaną Olędry Gajewskie (na cześć żony z do−
mu Anny Gajewskiej) – dzisiejsza wieś Gajewo.
Wypada nadmienić, że swoje posiadłości Andrzej
Radoliński wzbogacił o zakup w 1756 r. Białej, Łomni−
cy, Łomnickiego Młyna oraz Polskiego Młyna, zwane−
go Kluczem Bialskim. Hrabia swoje posiadłości po−
większył także w 1759 r., lokując miasto Radolina1.
Radosiew, jako nowo lokowany folwark Rados−
siewie, będący własnością rodziny Czarnkowskich2
pojawił się w źródłach pisanych już w 1557 r. Jan
Czarnkowski3 w 1595 r. wyderkował4 Stanisławowi
Tłukomskiemu trzy wsie: Radosiewie, Jędrzejewo
i Siedliska. To właśnie one stanowiły początek Klucza
Radosiewskiego. Czarnkowscy sprzedali w 1738 r.
swoje dobra Stanisławowi Poniatowskiemu5, który
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Parafia œw. Jana Chrzciciela
w Trzciance 70 lat temu
Rok 1948 był czasem coraz większego umac−
niania się komunizmu w Polsce i na świecie. Józef
Stalin miał przed sobą jeszcze 5 lat życia i z całą
brutalnością system ten umacniał we wszystkich
państwach, które zostały mu poddane postanowie−
niami konferencji jałtańskiej. Robił to poprzez miej−
scowych zdrajców i kolaborantów, których uosobie−
niem w naszym kraju był Bolesław Bierut1 ze swoją
ekipą. Był to też rok, który zaznaczył się wprowadze−
niem planu Marshalla2, mającego odbudować znisz−
czone II wojną światową europejskie państwa,
z którego to planu Moskwa zabroniła nam skorzy−
stać. W Polsce natomiast w dniu 22 października
1948 r. zmarł prymas kard. August Hlond3, w dniu
12 listopada Ojciec Święty Pius XII powołał nowego
prymasa Polski abp. Stefana Wyszyńskiego4. Z ko−
lei w dniu 15 grudnia 1948 r., komuniści umocnie−
ni sfałszowanymi wyborami parlamentarnymi5 utwo−
rzyli Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą (PZPR)
z połączenia Polskiej Partii Robotniczej (PPR) i Pol−
skiej Partii Socjalistycznej (PPS).
W tej geopolitycznej sytuacji Kościół w Polsce na−
potykał na coraz większe trudności i ograniczenia.
Spójrzmy na naszą parafię 70 lat wstecz – na
rok 1948. Proboszczem był ks. Tadeusz Ptak MS,
a wikarym – ks. Stanisław Sowa MS, którego
w połowie roku zastąpił ks. Stanisław Łach MS.
Centrum Trzcianki przedstawiało żałosny widok.
Wszystkie budynki przy ul. Sikorskiego – kilkupię−
trowe w zwartej zabudowie, były wypalone, począw−
szy od parku 1 Maja i ratusza do dzisiejszego ronda
Solidarności po obydwu stronach. Te reprezentacyj−
ne kamienice rozlokowane przy głównej ulicy mia−
sta nie zostały zniszczone podczas działań wojen−
nych, tylko zostały przez wojska sowieckie wypalo−
ne po jego zajęciu. Jak czytamy w jednym z listów
z dnia 5 kwietnia 1946 r.6, przez tydzień płonęły „ognie
zwycięstwa” – efekt podpalania dom po domu.
Warto odnotować ważniejsze wydarzenia zapisa−
ne w 1948 r. w Kronice Parafialnej 7. Już na począt−
ku stycznia w sali hotelu Polonia8, pomimo utrud−
nień władz państwowych, wystawiono jasełka Pójdź−

Ruiny naprzeciwko koœcio³a

my do Betlejem w reżyserii ks. Stanisława Łacha MS.
W marcu nastąpiło poświęcenie dwóch dzwo−
nów kościelnych, które ponownie zawieszono na
wieży po tych zarekwirowanych przez Adolfa Hitlera
w 1940 r. Odbyła się wielka uroczystość z udzia−
łem prowincjała ks. Michała Kolbucha MS, staro−
sty Wacława Cegiełki i 300 par zaproszonych ro−
dziców chrzestnych dzwonów9.
Ważnym wydarzeniem było także poświęcenie
w dniu 30 czerwca poprotestanckiego kościoła w
Nowej Wsi, odrestaurowanego po wojennych znisz−
czeniach przez miejscową ludność. Na patronów
obrano św. św. Piotra i Pawła.
Przez letnie miesiące trwały prace przy odgruzo−
wywaniu całego terenu przed głównym wejściem
do kościoła parafialnego w Trzciance oraz przy
utwardzaniu powierzchni wokół świątyni. Setki osób
pracowało fizycznie przy rozbijaniu kamiennych fun−
damentów, oczyszczaniu z gruzu, wywózce kamie−
ni i cegieł oraz nadmiaru ziemi. Kronikarz wymienił
kolejarzy, pracowników przemysłu drzewnego, pocz−

Odgruzowywanie terenu przed koœcio³em
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ty, uczniów i członków organizacji katolickich. Dużą
pomoc okazał Zarząd Miejski i Zarząd Drogowy.
Z Krzyża sprowadzono osiem 10−tonowych wagonów
żużla do utwardzenia przykościelnej nawierzchni.
W dniach 2−10 października oo. oblaci z Wrocła−
wia przeprowadzili w naszym mieście pierwsze po
wojnie misje święte. Z tej okazji ustawiono koło
kościoła dębowy krzyż misyjny (dzisiaj stalowy).
U jego podnóża włożono dokument z następującym
napisem: „Działo się Roku Pańskiego, kiedy na
Stolicy Piotrowej zasiadał Jego Świątobliwość, Pa−
pież Pius XII. Prymasem Polski był J. E. Ks. Dr Au−
gust Hlond, Metropolita gnieźnieńsko−warszawski,
kiedy Administratorem Ziemi Kamińskiej, Lubuskiej
i Prałatury Pilskiej był J. E. ks. Dr Edmund Nowicki,
a Dziekanem Pilskim i Proboszczem w Trzciance
ks. Dr Tadeusz Ptak M.S. – misje św. w tutejszej
parafii od 2−10 października 1948 roku głosili OO.
Misjonarze ze Zgromadzenia Najświętszej i Niepo−

kalanej Panny Marii, a mianowicie OO. Franciszek
Śmigielski, dyrektor misji – Edmund Pohl i Włady−
sław Łuczak. Na większą cześć i chwałę Boga
i pożytek dusz nieśmiertelnych Krzyż ten poświęco−
no i ustawiono, co potwierdzono naszymi podpisa−
mi i pieczęcią Urzędu Parafialnego – Trzcianka dnia
10.X.1948 roku.” (zachowana oryginalna pisownia).
Przed misjami odbyła się 9−dniowa nowenna z wysta−
wieniem Najświętszego Sakramentu w intencji tych
uroczystych dłuższych rekolekcji o szczególnym cha−
rakterze. W mieście wywieszono liczne dwukolorowe
plakaty zachęcające mieszkańców do udziału w tym
wydarzeniu. Ministranci rozdali 2500 zaproszeń. Fre−
kwencja wiernych przeszła najśmielsze oczekiwania.
W dniu 1 października do Trzcianki przybyło sie−
dem sióstr zakonnych ze Zgromadzenia Sióstr Fran−
ciszkanek Rodziny Maryi (RM), które staraniem
dra Jana Sitkiewicza podjęły pracę w trzcianec−
kim szpitalu.
Oprócz tego kronika rejestruje działalność parafii
w pozostałych sferach: założenie Milicji Niepokala−
nej (6 stycznia), wznowienie bezpłatnego parafial−
nego kursu kroju (7 stycznia) poświęcenie sztanda−
ru ministrantów (1 lutego), uroczystość Bożego Cia−
ła (27 maja), Pierwsza Komunię Święta (13 czerw−
ca), odpust parafialny oraz zjazd ministrantów z czte−
rech dekanatów (27 czerwca), spektakl teatralny
Na rozdrożu miłości Jerzego Zawieyskiego w sali
hotelu Polonia (28 lipca), miesięczny obóz dla 114
dzieci w Tucznie (lipiec), całoroczne funkcjonowanie
parafialnego Caritasu oraz wiele innych poczynań
duszpasterskich i społecznych.
Edwin Klessa
1
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Procesja
z krzy¿em misyjnym
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Bolesław Bierut (1892−1956) – właściwie Bolesław Biernacki,
agent NKWD, obrany przez Józefa Stalina na stanowisko przy−
wódcy Polski Ludowej, zmarł w Moskwie.
Plan Marshalla – pomoc 16 państwom europejskim udzielona
w latach 1948−1952 przez Kongres USA.
August Hlond (1881−1948) – ksiądz salezjanin, prymas Polski
w latach 1926−1948, kardynał od 1927.
Stefan Wyszyński (1901−1981) – Prymas Tysiąclecia. Prymas Pol−
ski w latach 1948−1981, kardynał od 1953, więziony przez komu−
nistów w czasie 25 września 1953−28 października 1956.
Wybory parlamentarne – wybory do Sejmu 19 stycznia 1947 r.,
sfałszowane przez aparat policyjny i przybyłych z Moskwy funkcjona−
riuszy NKWD.
Wirtualne Muzeum Trzcianki, 26 stycznia wjechały do Trzcianki
czołgi..., http://wirtualnemuzeumtrzcianki.trz.pl/book/export/
html/1208, stan na dzień 16 lutego 2018 r.
Kronika Parafialna, t. 1, s. 48−86.
Nieistniejąca dzisiaj sala w podwórzu hotelu Polonia – aktualnie siedzi−
ba Biblioteki Publicznej im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance.
Historia dzwonów została opisana w nrze 4(81) „Światła z La Salet−
te” (lipiec/sierpień 2017 r.).

Fot.: Edwin
KronikaKlessa
parafialna tom 1
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– WYDARZENIA – WYDARZENIA – WYDARZENIA – WYDARZENIA –

15 grudnia 2017 r. – VII Jarmark
Bo¿onarodzeniowy Warsztatów
Terapii Zajêciowej Caritas

Fot.: ks. Zbigniew Welter MS

24 grudnia 2017 r. – Betlejemskie
Œwiat³o Pokoju 2017

25 grudnia 2017 r. – 1 stycznia 2018 r.
– Oktawa Bo¿ego Narodzenia

7 stycznia 2018 r. Siostry felicjanki z Gêbic
z wychowankami z Zespo³u Placówek Oœwiatowych „Nasz
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6 stycznia 2018 r.
– IV Trzcianecki
Orszak Trzech Króli

14 stycznia 2018 r.
– koncert kolêd
i pastora³ek
w wykonaniu chórów:
Têcza z Zakrzewa,
Milenium z Ujœcia,
Pasjonata z Trzcianki
oraz Zespo³u TDK
„Malwy” z Siedliska

2 lutego 2018 r. – Spotkanie autorskie
ks. £ukasza Nowaka MS

27 stycznia
2018 r.
– 73 Rocznica
powrotu Ziemi
Trzcianeckiej
do Macierzy

Fot.: ks. Zbigniew Welter MS

c wraz
Dom”

7 stycznia 2018 r. – Koncert kolêd polskich
prowadzi maestro Tomasz Zagórski

Fot.: dzięki uprzejmości Urzędu Miasta Trzcianki

– WYDARZENIA – WYDARZENIA – WYDARZENIA – WYDARZENIA –
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Światło z La Salette

Sa³atka wiosenna
Wiosna tuż, tuż,
nieśmiało zagląda w oczy,
czas to uroczy.
Promienie słońca
rozgrzewają,
apetytu na nowalijki dają.

Sposób wykonania:
Kalafior podzielić na ró−
życzki, ugotować w osolo−
nej wodzie, odcedzić. Pomi−
dory umyć i pokroić w kost−
kę. Jajka ugotować, obrać
ze skorupek, pokroić w
ćwiartki. Rzodkiewkę po−
kroić w półkrążki, szczypio−
rek posiekać.
Jogurt wymieszać z majonezem, doprawić
według uznania solą i pieprzem.
Kalafior ułożyć na półmisku, rozłożyć na
nim pokrojone pomidory, wszystko polać
obficie przygotowanym sosem.
Na sos ułożyć pokrojone ćwiartki jajka,
posypać rzodkiewką i szczypiorkiem.

Fot.: Danuta Czupak

Z tej to przyczyny poda−
ję przepis na sałatkę wio−
senną, prostą, a jednocze−
śnie wykwintną, z jajkiem
w roli głównej – symbolem
życia odradzającego się na
wiosnę.

Przyprawy według uzna−
nia: sól, pieprz.

Składniki:
jeden średni kalafior,
2−3 pomidory,
5 jajek,
pęczek rzodkiewki,
pęczek szczypiorku.

··
··
·
··

Składniki na sos:
1 kubek jogurtu (200 g),
pół słoika majonezu.

·
·

Zaprosić przyjaciół i… smacznego!
Danuta Czupak

ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ

·

·

rekolekcje wielkopostne – 11−14 marca droga krzyżowa ulicami Trzcianki – 23 marca Triduum Paschalne
– 29−31 marca: Wielki Czwartek – godz. 19.00, Wielki Piątek – godz. 19.00, Wigilia Paschalna – godz. 22.00
Niedziela Miłosierdzia Bożego – 8 kwietnia Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, Dzień Świętości Życia
– 9 kwietnia IV rocznica kanonizacji Jana Pawła II – 27 kwietnia XVIII rocznica kanonizacji św. s. Faustyny
Kowalskiej – 30 kwietnia

·

·

·

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, 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

