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3) Nagich przyodziać. 
4) Podróżnych w dom przyjąć. 
5) Więźniów pocieszać. 
6) Chorych nawiedzać. 
7) Umarłych pogrzebać. 

Uczynki względem duszy:
1) Grzeszących upominać. 
2) Nieumiejących pouczać. 
3) Wątpiącym dobrze radzić. 
4) Strapionych pocieszać. 
5) Krzywdy cierpliwie znosić. 
6) Urazy chętnie darować.
7) Modlić się za żywych i umarłych.

Niech te uczynki pomogą nam podjąć 
właściwe postanowienia, by były twórczym 
wchodzeniem na drogę miłosierdzia Bożego. 

Dobrego i błogosławionego czasu Wiel-
kiego Postu.

PRZEŻYWANIE 
WIELKIEGO POSTU
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SSŁOWO PROBOSZCZA

Drodzy Parafianie,

przeżywamy kolejny raz w naszym życiu 
Wielki Post – czas podarowany nam przez 
Boga, by przeżyć w swoim własnym ciele 
mękę i śmierć Jezusa Chrystusa. 

ks. Zbigniew Cybulski MS
proboszcz parafii

pw. św. Jana Chrzciciela

W Papieskim orędziu na Wielki Post 
w 2019 r. papież Franciszek pisał: „Cele-
bracja Triduum Paschalnego męki, śmierci 
i zmartwychwstania Chrystusa, szczyt roku 
liturgicznego, za każdym razem zaprasza 
nas do przeżywania pewnego procesu 
przygotowania, ze świadomością, że nasze 
stawanie się na wzór obrazu Chrystusa (por. 
Rz 8,29) jest bezcennym darem miłosierdzia 
Bożego”. Wchodzenie na drogę Bożego 
miłosierdzia to – jak pisze ewangelista Ma-
teusz – stawanie się doskonałym na wzór 
naszego Ojca niebieskiego (por. Mt 5, 48). 
Okres liturgiczny Wielkiego Postu skłania 
nas do refleksji nad naszą postawą, która 
wobec tego niezgłębionego daru Boga winna 
być aktywna, tzn. potrzeba nam przyjąć Jego 
miłosierdzie i nim żyć, okazując je wszystkim 
napotykanym osobom. Kościół przychodzi 
nam z pomocą, definiując uczynki miło-
sierdzia względem ciała i duszy. Są one 
dobrym wskazaniem, jak wytyczać nasze 
wielkopostne szlaki. 

Pragnę dlatego je przypomnieć i zachę-
cać, by stawały się naszą drogą i charakte-
ryzowały nas, żebyśmy na naszych wielko-
postnych drogach mogli dostrzec, że „dzień 
bez dobra to dzień stracony”.

Uczynki względem ciała:
1) Głodnych nakarmić. 
2) Spragnionych napoić. 

Dziękujemy Panu Bogu za miniony rok 
duszpasterski. Dla naszej parafii był to czas 
przede wszystkim zmiany proboszcza. Dzię-
kuję mojemu poprzednikowi ks. Wawrzyńcowi 
Skrabie MS za wszelkie trudy związane dusz-
pasterstwem i pracami remontowo-renowacyj-
nymi naszej pięknej świątyni. 

Nasza parafia liczy 12 129 osób, natomiast 
według danych Urzędu Skarbowego teren ten 
zamieszkuje 13 411 osób. Podczas październi-
kowego liczenia wiernych: w kościele parafial-
nym, w kościołach filialnych, w kaplicy szpitalnej 
i Domu Pomocy Społecznej uczestniczyło we 
Mszach św. 2087 osób, co stanowi 17% parafii.

W 2019 r. sakrament chrztu świętego 
przyjęło 155 dzieci. Do Pierwszej Komunii 
Świętej przystąpiło 62 dzieci. Sakrament 
bierzmowania przyjęło 75 młodych. 40 par 
narzeczonych zawarło sakrament małżeń-
stwa. Z żalem odprowadziliśmy na miejsce 
wiecznego odpoczynku 136 osoby. 

Podczas kolędy zostaliśmy przyjęci w 3230 
domach. Nie przyjęto kapłana w 1030. Dzięki 
ostatniej wizycie duszpasterskiej wiemy, że 
na terenie naszej parafii mieszka 2358 mał-
żeństw, 309 par połączonych związkiem 
cywilnym, 285 par bez formalnego związku, 
245 osób rozwiedzionych, 324 osób samot-
nych, 704 wdowy i 121 wdowców.

Rok 2019 w naszej wspólnocie łączył się z kil-
koma akcjami charytatywnymi. Była to pomoc 
Weronice Rolniczak, Miłoszowi Nebelskiemu 
i misjom w Ekwadorze. Przeprowadzono także 
zbiórki żywności i środków czystości przed Bo-
żym Narodzeniem i Wielkanocą, dzieło „Mikołaj 
z Wyobraźnią Miłosierdzia”, a także zbiórki dla 
polskich rodzin zza wschodniej granicy. 

Przeżywaliśmy czas szczególnej modlitwy 
podczas wydarzeń, jakim były: „Polska pod 
Krzyżem” we wrześniu, a także nawiedzenie 
Krzyża Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. 

Patrząc na stan finansowy naszej parafii, 
chciałbym najpierw podziękować wszystkim 
parafianom, ofiarodawcom i sponsorom za 
wspieranie naszych dzieł. Dziękuję za udzie-
lanie pomocy Caritasowi, Hospicjum Trzcian-
ka, Warsztatom Terapii Zajęciowej, na rzecz 
pieszej pielgrzymki na Jasną Górę, także za 

wsparcie dzieła renowacji naszej świątyni.
Finanse parafii kształtują się następująco. 

Ze składek w 2019 r. zebrano 342 000 zł. 
Kolejnym ważnym źródłem dochodu są ofiary 
zbierane w każdą trzecią niedzielę miesiąca – 
złożono 102 727 zł. Dziękuję wszystkim, którzy 
wpłacają swoje ofiary bezpośrednio na konta 
parafialne: podstawowe i renowacyjne. Kolej-
nym źródłem dochodów parafii jest działalność 
gospodarcza, tzn. wynajem wieży kościelnej, 
kolportaż prasy i dzierżawa gruntów parafii – 
daje to rocznie około 58 000 zł. Wpływy do 
kasy parafialnej w 2019 r. wyniosły 567 000 zł.

Nasze zobowiązania wobec kurii diece-
zjalnej i zakonnej wyniosły w roku ubiegłym 
97 451 zł, działanie pracowników parafii 
łączy się z kosztem 94 672 zł, ubezpieczenia 
i podatki to kwota 14 026 zł, utrzymanie 
samochodu parafialnego i koszty paliwa oraz 
podróży wyniosły 10 803 zł, media w kościele 
i domu parafialnym wiążą się z 94 790 zł, na 
cele duszpasterskie dotyczące młodzieży, 
dzieci i ministrantów wydaliśmy 24 322 zł, 
koszty przeznaczone na cele liturgiczne (wino, 
hostie, komunikanty, dekoracje, prowadze-
nie kancelarii, rekolekcje szkolne, odpusty 
i uroczystości parafialne) wyniosły 55 243 zł, 
utrzymanie cmentarza parafialnego kosztowa-
ło nas ponad 10 tys. zł, a remonty i inwestycje 
zrealizowane w 2019 r. to koszt 100 039 zł. 

Odrestaurowano obrazy drogi krzyżowej, 
rozpoczęto renowację ołtarza Najświętszego 
Serca Pana Jezusa. 

W 2020 r. planujemy dziękować Panu 
Bogu za 75 lat posługi misjonarzy saletynów 
w Trzciance. Będzie to miało miejsce w dniu 
13 września podczas uroczystości odpusto-
wych ku czci Matki Bożej Saletyńskiej z udzia-
łem ks. bpa Edwarda Dajczaka. Przyjmiemy 
relikwie św. Jana Pawła II, których uroczyste 
wprowadzenie planujemy na niedzielę 17 maja. 
Odbędzie się pielgrzymka do Krakowa na świę-
cenia diakonatu kleryka Wojciecha Wichra MS. 
Będzie też renowacja zabytkowych witraży: Ser-
ca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi, 
a także witraży znajdujących się obok ołtarza 
bocznego. Obecnie odbywa się czyszczenie 
kamiennej posadzki w kościele.

Sprawozdanie duszpastersko-ekonomiczne za 2019 r.
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Festiwal Wiary w Medjugorie Piesze pielgrzymowanie 
to wyjątkowe wydarzenie

• Dzień 1
Przejazd dwoma 9-osobowymi busami z Trzcianki 
do miejscowości Košúty na Słowacji – zakwaterowa-
nie i nocleg

• Dzień 2
Przejazd do miejsca docelowego, zakwaterowanie, 
obiadokolacja i nocleg

• Dzień 3–7
Program Mladifest 2020: modlitwa na Górze Obja-
wień, wejście na Górę Kriżevac, Eucharystia, konfe-

Wyjazd śladami św. ojca Pio i ojca Dolindo Ruotolo do Włoch

Magdalena Domagała

Piesza pielgrzymka na Jasną Górę jest szcze-
gólnym wydarzeniem. To czas łaski, który 
niesamowicie przybliża nas do Bożej miłości 
i uświadamia nam, jak trudno jest nieraz po-
godzić stronę duchową ze światem fizycznym. 
Mimo to cały wędrowny szlak przepełniony jest 
radością i miłością, którą okazują sobie nawza-
jem na każdym kilometrze nasi pielgrzymkowi 
przyjaciele – bracia i siostry. Są to ludzie pełni 
troski, bezinteresownej pomocy i szczerego 
uśmiechu. Dzięki nim chce się czerpać garścia-
mi z tego świętego czasu rekolekcji w drodze. 

Na trasie odbywa się niesamowity dialog 
między tobą a Bogiem za pośrednictwem 
Jego i Naszej Matki – Maryi. Pozwalasz Mu 
działać, przygotowujesz się na totalną duchową 
rewolucję. Na pielgrzymce oprócz codziennej 
Eucharystii i modlitwy jedną z najpiękniejszych 
rzeczy, którą można doświadczyć, jest poczucie 
wspólnoty. Łączy nas wierne i głębokie oddanie 
Matce Bożej. To podczas przemierzania drogi 
do Częstochowy uczymy się, że wiara dojrzewa 
w grupie bliskich sobie chrześcijan. Zaczyna się 
to od najprostszych słów modlitwy Pańskiej, 
kiedy to odmawiając ją, podkreśla się, że jej 
Adresatem jest nasz wspólny Ojciec. Odbywa 
się to też poprzez najprostsze gesty jak poda-
nie łyka wody, kawałka koca na postoju czy 
kanapki, gdy ktoś jest głodny. 

Wielbimy Boga i Maryję poprzez śpiew, 
taniec oraz grę na instrumentach. Pątnicy 
w swoich sercach niosą intencje zarówno 
swoje osobiste, jak i wielu osób, które popro-
siły ich o modlitwę. Często podczas kolejnych 
przebytych etapów pielgrzymki i przewróco-
nych w palcach paciorków różańca paradok-
salnie zacieśniają się również więzi z tymi, 
którzy obecnie są daleko. Odległość między 
ludźmi często nie mierzy się w kilometrach. 
Dzięki temu, że podczas wędrowania niesiemy 
kogoś w sercu, po powrocie do domu od razu 
jest nam ten ktoś bliższy. 

Zastanawiając się nad sensem pielgrzymo-
wania, można zapytać, jaki jest jego cel. Gdyby 

była nim tylko Częstochowa, to po co tracić tyle 
dni na osiągniecie go? Przecież teraz można 
wszędzie dojechać. Jednak w pielgrzymowaniu 
nie chodzi o to, żeby stanąć w miejscu, w któ-
rym się już było. Nie polega to tylko na tym, 
żeby uklęknąć przed wizerunkiem Matki Bożej. 
W tym spotkaniu najpiękniejsze jest to, że 
każdy pielgrzym przychodzi do celu zmieniony. 
Te zmiany są prozaiczne jak opalenizna, bąble 
na nogach, otarcia czy zmęczenie, ale za nimi 
kryje się coś ważnego – długa droga z samym 
sobą: milczenie, odmówione modlitwy, wiele 
małych zwycięstw nad sobą. W tym wszystkim 
jest też radość, która wypełnia serca. 

Z pielgrzymki wracamy do tego samego ży-
cia, ale nie jesteśmy już tacy sami. Nawet jeśli 
na samym początku wyznaczyliśmy sobie jakieś 
cele, szczególną intencję, owoce pielgrzymki 
zazwyczaj przekraczają to, co planowaliśmy. 
Gdy pokłonimy się przed wizerunkiem Matki 
Bożej, Ona wskazuje na Niego – Tego, który 
najlepiej wie, czego nam potrzeba. Doświad-
czenie pątniczego szlaku ma nas też nauczyć 
wrażliwości na działanie Jezusa na co dzień 
w naszym życiu – wtedy, kiedy trudniej je nam 
zobaczyć. Dzięki temu będziemy mogli podczas 
modlitwy jak najczęściej wołać wraz z Maryją: 
„Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Świę-
te jest Jego imię.” (por. Łk 1, 46–55). 

Pielgrzymowane do Maryi nie zawsze jest 
łatwe, nie zawsze jest wygodnie i komfortowo, 
ale atmosfera, otwarte serca ludzi i dotarcie 
do Matki Bożej wynagradza wszystko. Podczas 
pielgrzymki może zmieni się Twoje życie, może 
odkryjesz swoje powołanie, swoją drogę. Bóg 
pragnie zmienić ciebie, a Maryja na każdym 
kroku czuwa nad tobą. Nie bój się spróbować 
pójść z Nią i zawierzyć się jej. Każdy pielgrzym 
wraca umocniony wiarą, nadzieją i miłością.

Termin: 30 lipca–8 sierpnia 2020
Koszt całościowy: 300 zł i 300 Euro
Liczba miejsc – ograniczona
Zapisy i szczegóły są dostępne u ks. Kamila 
PękalskiegoMS – tel. 516 463 912
e-mail: kamilpekalski@gmail.com

• Dzień 1
Przyjazd na lotnisko w Poznaniu o godz. 11.35, lą-
dowanie w Rzymie. Przejazd do sanktuarium Matki 
Boskiej Najczystszej Miłości w okolicy Ciampino. 
Przejazd do Castel Gandolfo, gdzie znajduje się let-
nia rezydencja papieska. Później transfer do hotelu 
w okolicy Rzymu, kolacja, nocleg.

• Dzień 2
Śniadanie, wyjazd do Rzymu: Plac św. Piotra, Bazylika 
św. Piotra z grobem św. Jana Pawła II. Jeśli Papież 
będzie w Rzymie – modlitwa na Anioł Pański. Potem 
przejście przez Via Della Conciliazione pod Zamek 
Anioła, dalszy spacer przez Plac Navona, Panteon 
do Fontanny di Trevi. Później Koloseum oraz Forum 
Romanum (oba z zewnątrz). Wizyta w Bazylice Matki 
Boskiej Większej, zbudowanej w miejscu, gdzie wg tra-
dycji latem w Rzymie spadł śnieg. W ciągu dnia Msza 
św. Powrót do hotelu, kolacja i nocleg. 

• Dzień 3
Po śniadaniu wyjazd na południe: wizyta w klasztorze 
na Monte Cassino, chwila zadumy na polskim cmen-
tarzu wojskowym. Potem przejazd do Pompejów – 
nawiedzenie sanktuarium Matki Boskiej Różańcowej, 
a później wizyta w ruinach starożytnego miasta, znisz-
czonego przez wybuch Wezuwiusza w 79 r. Kolacja 
i nocleg w okolicy Neapolu.

• Dzień 4
Śniadanie i przejazd do centrum Neapolu: katedra 
św. Januarego (miejsce związane z cudem euchary-
stycznym), kościół z miejscem pochówku o. Dolindo, 
kościół Gesu Nuovo z grobem lekarza, dr. Giuseppe 
Moscatiego, kościół św. Klary, Plac Plebiscytu 

z kościołem św. Franciszka i pałacem królewskim. 
Spacer po Spaccanapoli – wąską ulicą przecinającą 
całe Stare Miasto. Msza św. w Neapolu. Przejazd 
do hotelu, kolacja i nocleg.

• Dzień 5
Po śniadaniu przejazd do Pietrelciny – miejsca naro-
dzin św. ojca Pio. Później przejazd na Półwysep Gar-
gano – po drodze wizyta w klasztorze San Matteo 
w Serracapriola – tutaj brat Pio studiował teologię 
od 1907 do 1908 r. Msza św. w ciągu dnia. Kolacja 
i nocleg w San Giovanni Rotondo.

• Dzień 6
Śniadanie, nawiedzenie miejsc związanych z życiem 
i działalnością św. ojca Pio w San Giovanni Rotondo: 
kościół stary z konfesjonałem Świętego, jego cela, 
słynny krucyfiks. Przejście do kościoła nowego z gro-
bem Świętego w krypcie. Msza św. w San Giovanni 
Rotondo, potem czas wolny – chwila refleksji na Dro-
dze Krzyżowej. Przejazd do nieodległego Monte Sant’ 
Angelo, nawiedzenie groty św. Michała Archanioła – 
jedynego kościoła, który nigdy nie był konsekrowany. 
Powrót do hotelu, kolacja, nocleg.

• Dzień 7
Po śniadaniu wyjazd do sanktuarium Cudu Euchary-
stycznego w Lanciano. Potem przejazd do pobliskie-
go Manoppello – sanktuarium Świętego Oblicza. 
W ciągu dnia Msza św. Przejazd przez Apeniny 
do hotelu w okolicy Rzymu, kolacja, nocleg.

• Dzień 8
Śniadanie. Transfer na lotnisko, odprawy i wylot do 
Polski. Lądowanie w Poznaniu o godz. 13.10, Zakoń-
czenie pielgrzymki do Włoch śladami ojca Pio.

4

rencje, katechezy, świadectwa, modlitwa różańcowa, 
adoracja Najświętszego Sakramentu, śpiew i taniec 
uwielbienia

• Dzień 8
Wspólny wyjazd – zwiedzanie okolicznych miejsc

• Dzień 9
Przejazd powrotny: Medjugorje – Košúty, po drodze 
kąpiel w Morzu Adriatyckim

• Dzień 10
Powrót do Trzcianki w godzinach wieczornych

Termin: 18-25 lipca 2020 r.
Divino Amore – Rzym – Watykan – Monte Cassino – Pompeje – Neapol – Pietrelcina –Serracapriola – San 
Giovanni Rotondo – Monte Sant’ Angelo – Lanciano – Manoppello
Zapisy i szczegóły są dostępne u ks. Kamila Pękalskiego MS osobiście lub pod numerem telefonu 
516 463 912.
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i ukonstytuowanie się Rady Programowej 
Muzeum Parafialnego w Trzciance, które bę-
dzie otwarte we wrześniu br. Kulminacyjnym 
punktem tegorocznego TKCh było spotkanie 
z ks. Łukaszem Nowakiem MS, tłumaczem 
i redaktorem książki Trzcianka w przeszłości 
i obecnie. Rękopisy z 1912 r. w ramach cyklu 
Źródła do dziejów Ziemi Trzcianeckiej, tom IV. 
Książka powstała w oparciu o wypracowania 
szkolne trzcianeckich uczniów, którzy opisu-
ją codzienne życie mieszkańców Trzcianki 
w 1912 r. Rękopis w języku niemieckim za-
chował się w trzcianeckim muzeum.

W Domu Parafialnym parafii św. Jana 
Chrzciciela w dniach 9–16 lutego czynna 
była wystawa pokonkursowa Twórczości Ar-
tystycznej o Motywach Religijnych. Wpłynęło 
na nią ponad 400 prac dzieci i dorosłych. 

Z twórcami spotkał się ks. proboszcz Zbi-
gniew Cybulski MS, który dziękował twórcom 
i zachęcał do pogłębiania życia duchowego 
poprzez uczestnictwo w różnych przedsię-
wzięciach religijnych, wręczył również nagrody 
książkowe jako wyróżnienia oraz pamiątki za 
udział w konkursie. W Bibliotece Parafialnej 
na kiermaszu Książka za 1 zł można było za-
opatrzyć się w interesujące pozycje nie tylko 
o treści religijnej, lecz również historycznej, 
socjologicznej oraz w lektury szkolne.

Zespół Biblioteki Parafialnej w Trzciance 
dziękuje wszystkim za okazaną pomoc w orga-
nizacji, katechetom – za współpracę w ramach 
Konkursu Twórczości Artystycznej o Motywach 
Religijnych, i mieszkańcom miasta – za udział 
w programie XXXVII Tygodnia Kultury Chrze-
ścijańskiej.

ła do Zgroma-
dzenia Sióstr 
Franciszka -
nek Rodziny 
Maryi. Pod-
czas prelekcji 
zatytułowanej 
Wyrwy, Szcze-
l i ny,  P r z e -

strzenie odbyła się promocja tomiku wierszy 
pod takim samym tytułem. Na spotkaniu, 
które prowadził Włodzimierz Ignasiński – dy-
rektor BPiCK, uczestnicy usłyszeli kilkanaście 
krótkich utworów, pełnych treści płynących z 
głębokiej wiary i miłości Boga. 

W niedzielę 23 lutego ks. bp. Krzysztof 
Zadarko na Mszy św. o godz. 9.30 w kościele 
Matki Bożej  Saletyńskiej wręczył wyróżnienie 
„Człowiek Wiary, Człowiek Czynu 2019”. Uho-
norowano nim Danutę Juckiewicz, która od 
2000 r. niesie ulgę około 40 podopiecznym 
chorym i cierpiącym jako wolontariuszka 
w Stowarzyszeniu Hospicjum Trzcianka. Tego 
samego dnia wieczorem w kościele św. Jana 
Chrzciciela odbył się koncert charytatywny Dla 
Weroniki w wykonaniu Chóru Pasjonata pod 
dyrekcją Bartosza Śliwińskiego, zatytułowany 
Totus Tuus. W dniu 25 lutego Stowarzyszenie 
„Odrodzenie” Koło Czarnków przedstawiło 
w Katolickiej Szkole Podstawowej prezentację 
multimedialną Dziedzictwo kultury sakralnej 
narodu polskiego w 1050. rocznicę Chrztu 
Polski. W kolejną niedzielę 1 marca w kościele 
pw. św. Jana Chrzciciela młodzież z Katolickiej 
Szkoły Podstawowej i Młodzieżowego Domu 
Kultury pod kierunkiem Bartosza Śliwińskiego 
i Marzeny Felsmann zaprezentowała montaż 
słowno-muzyczny opowiadający o powołaniu 
i duchowości, inspirowany tekstami poetyc-

kimi Jana 
Pawła II i ks. 
Jana Twar-
dowskiego. 

B a r d z o 
w a ż n y m 
p u n k t e m 
TKCh było 
powołanie 

Polski, a przede wszystkim zainicjowanie Wiel-
kiej Nowenny, która była unikalnym pomysłem 
duszpasterskim na moralne odnowienie całego 
narodu. Historyk zwracał uwagę na wielki szacu-
nek kardynała Stefana Wyszyńskiego do swego 
rozmówcy, nawet jeżeli był to wrogo nastawiony 
do niego przedstawiciel władz komunistycznych. 
Peter Raina spotkał się następnego dnia z mło-
dzieżą Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu 
Szkół, a po południu – z mieszkańcami Trzcianki 
w Bibliotece Publicznej, podejmując temat 
Umiejętność historyka korzystania ze źródeł 
historycznych. Spotkaniu towarzyszyła wystawa 
prawie 60 książek ze zbiorów Biblioteki Para-
fialnej i Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury. 

XXXVII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Trzciance
Biblioteka Parafialna w Trzciance przy parafii 

św. Jana Chrzciciela już po raz 37. zorga-
nizowała Tydzień Kultury Chrześcijańskiej. Ze 
względu na różnorodność spotkań i wydarzeń 
był on rozłożony od dnia 31 stycznia do dnia 
5 marca 2020 r. Ideą przewodnią, zgodnie 
z programem duszpasterskim Kościoła w Pol-
sce przyjętym na lata 2019–2020, określonym 
na Konferencji Episkopatu Polski, była Euchary-
stia, ale również beatyfikacja Prymasa Tysiąc-
lecia Stefana Wyszyńskiego i 100. rocznica 
urodzin św. Jana Pawła II. Poszczególne punkty 
TKCh odbywały się na terenie parafii św. Jana 
Chrzciciela i parafii Matki Bożej Saletyńskiej, 
w Młodzieżowym Domu Kultury, Bibliotece Pu-
blicznej i Centrum Kultury, Muzeum Ziemi Nad-
noteckiej i w Katolickiej Szkole Podstawowej.

Inauguracja XXXVII TKCh odbyła się w Mu-
zeum Ziemi Nadnoteckiej w Trzciance podczas 
wystawy malarstwa dr hab. Elżbiety Wasyłyk, 
profesor Akademii Sztuk Pięknych w Szcze-
cinie, która obchodziła 30-lecie swojej pracy 
artystycznej. Inaugurację wzbogacono premierą 
poematu Sen o domu z tekstem i muzyką Elż-
biety Wasyłyk, w wykonaniu sopranistki Aster 
Haile i pianisty Grzegorza Rychlika. W dniu 
9 lutego homilie na Mszach św. w kościele 
św. Jana Chrzciciela na temat Eucharystii głosił 
ks. dr Jarosław Kwiecień, prefekt i wykładowca 
Seminarium Duchownego w Koszalinie. Trzy dni 
później w Muzeum Ziemi Nadnoteckiej odbyło 
się spotkanie z Andrzejem Poniatowskim pt. 
Stanisław Wiza – pierwszy powojenny polski 
burmistrz Trzcianki – w 60. rocznicę śmierci. 
Prelekcja ta wpisywała się w obchody 30-lecia 
samorządu terytorialnego. W niedzielę 16 lu-
tego pod koniec Mszy św. rozpoczynającej się 
o godz. 9.30 w kościele św. Jana Chrzciciela 
hinduski historyk Peter Raina, wykładowca 
w Oksfordzie i na Uniwersytecie w Berlinie, 
przybliżył sylwetkę Prymasa Polski kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w związku ze zbliżającą 
się jego beatyfikacją. Peter Raina, który gościł 
już w Trzciance na XVI TKCh, w 1999 r., osobiście 
znał Prymasa Tysiąclecia. Podkreślał jego wielki 
wpływ na wszystkie aspekty życia ówczesnej Jadwiga Witkowska

Drzewa i kościoły – wernisaż akwareli Wandy Marii 
Boguszewskiej z Poznania.

W kolejnym dniu w Dziale Animacji Kultury 
BPiCK Elżbieta Wasyłyk podczas wystawy 
Drzewa i kościoły zaprezentowała kilkanaście 
akwareli malarki Wandy Marii Boguszewskiej 
z Poznania. W czwartek 20 lutego młodzież 
z Zespołu Szkół recytowała wiersze poetów 
romantycznych: Adama Mickiewicza, Juliusza 
Słowackiego i Cypriana Kamila Norwida. Spo-
tkanie pt. Dia-
logi poetów 
romantycz -
nych z Bo -
giem przygo-
towane przez 
Małgorzatę 
Szadkowską 
i Hannę Ko-
lonistę-Kujawską odbyło się w Młodzieżowym 
Domu Kultury. W następnym dniu w Bibliotece 
Publicznej miało miejsce spotkanie z s. Bo-
gusławą Gajowską RM i jej poezją. Siostra 
urodziła się w Trzciance, w roku 2000 wstąpi-
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tylko możliwe, kiedy posiadało się np. kurę, 
która znosiła jajka, można było przeżywać 
święto przez kultywowanie takich drobia-
zgów jak choćby przygotowywanie pisanek. 
Przywoływany tu zesłaniec postarał się o to, 
aby z ogona konia, psa czy koguta zebrać 
odrobinę włosów i piór, związać je nitką na 
patyku, skleić i w ten sposób zrobić pędzel, 
którym potem na jajku można było również 
przyrządzonymi przez siebie farbami pomalo-
wać na jajkach różne wzory. Radość sprawiały 
zwłaszcza pojawiające się na jajkach anioły 
czy Madonny. Częściej jednak były to po pro-
stu zwierzęta i przedmioty domowe lub wzory 
geometryczne stanowiące świąteczne motywy 
podtrzymujące tradycje chrześcijańskie. Takie 
rarytasy przypominały o tym, jak cudowne to 
były kiedyś święta, gdy można było je przeży-
wać w wolności w kraju, oraz jak bardzo te 
obecne detale łączyły bliskie sobie, a jednak 
bardzo od siebie oddalone osoby. Dzieląc się 
taką pisanką, życzyli sobie powrotu do domu.

Musiało to wystarczyć ludziom wierzącym 
zamiast pełnych obrzędów religijnych. W głębi 
serca, w cichości, możliwe było jedynie bez-
pośrednie zwracanie się do Boga w modlitwie 
osobistej lub w niewielkim gronie najbliższych. 
Tego rodzaju drobne pomysły pomagały trwać 
przy wierze, przy Bogu, pomimo wielości cier-
pień i bólu.

Syberyjska Wielkanoc

Piotr Starosta

Polacy pojawiali się na Syberii od wieków. 
Owszem, byli w historii tacy, którzy wy-
jeżdżali tam z własnej woli, szukając dla 

siebie kawałka ziemi, który mogliby dostać na 
własność, mieliby możliwość w jakiś sposób 
go zagospodarować, nawet wbrew wszystkim 
trudom związanym z tamtejszym klimatem. 
Wówczas przynosili ze sobą w tamto miejsce 
wiarę, zwyczaje, kulturę. Lecz w większości, 
niestety, byli to ludzie skazani na wygnanie, 
karani za nieposłuszeństwo wobec władców 
Rosji. Do tej napływowej społeczności należeli 
jeńcy wzięci do niewoli podczas wojen czy też 
Polacy zmuszani do zasiedlenia nowych tere-
nów zajętych przez carską Rosję. Najwięcej 
przymusowych polskich mieszkańców Syberii 
pojawiało się po powstaniach narodowych 
w czasach zaborów, a następnie tuż przed 
II wojną światową oraz w czasie jej trwania. 
Dla Polaków znalezienie się na tej nieludz-
kiej ziemi było zazwyczaj ciężkim i bolesnym 
doświadczeniem. Nasi rodacy często jednak 
przyczyniali się do rozwoju tamtych obsza-
rów. Przynosili bowiem ze sobą bogactwo 
wewnętrznego życia oraz umiejętności, które 
przydawały się w codziennym życiu na wy-
gnaniu. Jeszcze żyją wśród nas ludzie, którzy 

osobiście mogą opowiedzieć, jak to było na 
tej dalekiej ziemi. Często najboleśniejsze dla 
nich doświadczenie stanowiła śmierć osób 
bliskich. W niektórych sercach na pewno 
pojawiały się pytania, na które nie było łatwo 
odpowiedzieć. Dlaczego nasz naród tyle mu-
siał cierpieć? Dlaczego doznawał takich nie-
szczęść? Dlaczego to dotykało właśnie nas? 
Czy to kara? Czy zasłużyliśmy na to?

Nasz Pan, Jezus Chrystus, kiedy chodził po 
Ziemi Świętej, też był pytany o to, dlaczego 
ludzi spotykają różne nieszczęścia. Jednak 
wtedy, gdy one się działy, dawał do zrozu-
mienia, że nie zależy to od tego, czy ktoś jest 
uczciwy, sprawiedliwy, dobry, czy też nie. Gdy 
zawaliła się wieża w Siloam, pod którą zginęła 
pewna liczba ludzi, o czym pisał Łukasz Ewan-
gelista, Pan Jezus powiedział, że nie była to 
żadna kara dla kogoś, kto żył źle. Nie należy 
w ten sposób na to patrzeć. „Czyż myślicie, 
że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami 
niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? 
Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się 
nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie.” 
(Łk 13, 2–3). Było to wezwanie naszego Zba-
wiciela do tego, aby nie marnować danego 
nam czasu, lecz żeby być zawsze przygotowa-

nym nawet na najgorsze doświadczenie. Czas 
wojny, czas prześladowań jest takim właśnie 
okresem martyrologicznych prób.

Gdy w państwie sowieckim panował po-
wszechny zakaz przeżywania wiary w Boga, 
kiedy to katolicy i inni chrześcijanie nie mogli 
uroczyście przeżywać Wielkanocy – najważ-
niejszego dla nas święta, trzeba było szukać 
choćby jego namiastki. W obliczu wielkiej biedy, 
często głodu, radość sprawiały choćby najdrob-
niejsze elementy przypominające o okresach 
świątecznych. Kościoły były pozamykane, poza-
mieniane np. na magazyny lub zburzone. Księ-
ża przez władzę sowiecką zostali pomordowani 
lub pozamykani w obozach pracy. Wierni nie 
mogli tak jak kiedyś, będąc na polskiej ziemi, 
pójść do kościoła ze święconką, wziąć udział 
we Mszy świętej czy procesji rezurekcyjnej.

Jak odnaleźć się w takiej rzeczywistości? Jak 
wyznawać swoją wiarę? Jak przeżywać święta?

Jeden z sybiraków opowiada o tym, że bra-
kowało możliwości tradycyjnego, religijnego 
przeżywania  Wielkanocy, był przymusowy 
niedobór praktycznie wszystkiego i nie można 
było sobie pozwolić nawet na jakiś najdrob-
niejszy świąteczny akcent. Jednak trwając 
jako Polacy, sybiracy potrafili znaleźć sposób, 
żeby chociaż w minimalnym zakresie przeżyć 
ten czas radości wynikający z przeżywania 
zmartwychwstania Chrystusa, nawet w tej 
smutnej sytuacji. Przecież skoro Chrystus 
powstał z martwych, to i nasza Ojczyzna może 
powrócić do wolnego życia z grobu niewoli. 
Zesłani podtrzymywali w sobie nadzieję i wiarę 
w powrót do rodzinnej ziemi. Gdy więc było to 

Obraz Syberia Jacka Malczewskiego.

Katorżnicza praca na Syberii.

Powstańcy styczniowi, źródło: historia.org.pl.



dostawałyśmy zawsze 
zimną kawę zbożową 
i kawałek czerstwego 
chleba. W Grudziądzu 
było jeszcze gorzej. 
Tam rozchorowałam się 
na krwawą biegunkę. 
Oczywiście nie wolno 
było porozumiewać się między celami. My jednak 
znałyśmy alfabet Morse’a i próbowałyśmy nawią-
zać kontakt z innymi współwięźniami. Niestety nie 
udało się, a na domiar złego cała piątka, bo tyle 
nas było w celi, poszła do karceru. Ta cela karna 
była tak ciasnym bunkrem, że można było w nim 
tylko stać, podłoga zaś celowo zalana była zimną 
wodą. A był to styczeń. 

Niezwykłymi pamiątkami z tamtych czasów 
są dziennik Niezapomniane dni pisany krwią na 
kawałeczkach tkaniny i różaniec zrobiony z chle-
ba. Zapewne tylko gorąca modlitwa pozwoliła 
Pani przetrwać to piekło.

Tak, dlatego właśnie zrobiłam ten różaniec. 
Do dzisiaj mam wielkie nabożeństwo do Maryi, 
bo to Ona mnie ocaliła, i dobrzy ludzie, których 
postawił Pan Bóg na mojej drodze: księdza Anto-
niego Thiela z Czarnkowa, jedynego życzliwego 
strażnika, zwanego „Słoneczkiem”, wreszcie 
mojego męża, który cierpliwie czekał, aż wyjdę na 
wolność, by wziąć ze mną ślub. Z nim przeżyłam 
57 lat i doczekałam się trzech synów, sześciu 
wnuków i jednego prawnuka.

Pani Wanda doczekała wolnej Polski, zo-
stała zrehabilitowana w 1991 r., utraciła 20% 
zdrowia, jak wskazy-
wało orzeczenie komi-
sji lekarskiej. Ale nie 
utraciła pogody ducha 
i wiary w człowieka. 
Zawsze powtarza, że 
życie jest piękne i lu-
dzie są dobrzy.

To Matka Boża 
i dobrzy ludzie mnie ocalili

Z p. Wandą Kaletką
rozmawia Izabela Grzeszczuk. 
„Nawet kraty nie zmniejszą piękna życia. Życie jest piękne i lu-
dzie są dobrzy” – tak napisała p. Wandzie na karcie pamiętnika 
jedna z jej koleżanek.

Pani Wanda Kaletka, z domu Skrzyńska, bohaterka naszego spo-
tkania, chętnie dzieli się wspomnieniami swego długiego, niełatwego 
życia. Przeżyła już 91 lat, pozostając pogodną, uśmiechniętą osobą, 
choć doświadczenia wojenne i zwłaszcza okresu terroru stalinowskie-
go odcisnęły w jej sercu niezatarte piętno. „Do teraz nie wiem, jak ja 
to wszystko wytrzymałam” – mówi p. Wanda i dodaje: „Codziennie 
dziękuję Matce Przenajświętszej, że przeżyłam. Nie położę się spać, 
nie zmówiwszy dziesiątki różańca. To Ona i dobrzy ludzie mnie ocalili”.

20-letnia p. Wanda Kaletka –
zdjęcie wykonane tuż
przed aresztowaniem
w roku 1951.
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Wróćmy więc do źródeł. W dniu 3 kwietnia 
1929 r. we Lwowie na świat przychodzi Wandzia 
jako pierwsze dziecko państwa Marii i Józefa 
Skrzyńskich. Rok później urodzi się jeszcze brat 
Zbyszek.

We Lwowie mieszkaliśmy przez 10 lat, czyli do 
wybuchu II wojny światowej. Powodziło nam się 
świetnie. Mój ojciec był kolejarzem, bardzo dobrze 
zarabiał. We wsi Białe w województwie tarnopolskim 
rodzice zaczęli budować dom. Gdy wybuchła wojna, 
ojciec nas wywiózł do tamtej miejscowości. Sądził, 
że będziemy tam bezpieczni. Jednak tak się nie 
stało. Od 1942 r. zaczęli nas nękać Ukraińcy. Pewnej 
nocy podpalili wieś i zaczęli mordować wszystkich 
Polaków. Cudem wyrwaliśmy się z domu i nie mając 
nic – tylko to, co mieliśmy na sobie, dostaliśmy się 
przez las do dworca, skąd pociągiem dojechaliśmy 
do Lwowa. Tam przyjęła nas zaprzyjaźniona rodzina 
ukraińska, u której ukrywaliśmy się przez miesiąc. 
Później jednak wywieźli nas Niemcy w okolice 
Łańcuta do Krzemienicy. Zostaliśmy skierowani do 
przymusowych robót w gospodarstwie. Gospodarze, 
choć Polacy, jednak bardzo zniemczeni, traktowali 
nas okropnie. Nic nie dostawaliśmy do jedzenia. 
Aby przeżyć, ojciec jeździł w Lubelskie handlować 
tytoniem. Sytuacja zmieniła się dopiero wtedy, gdy 
odwiedził nas ksiądz, chodząc z kolędą. Zorientował 
się, że dzieje się nam bardzo źle. Po jego interwencji 
dostaliśmy trochę chleba, a czasem nawet pierogów. 
Tak przebiedowaliśmy do końca wojny.

Jak to stało się zatem, że znalazła się Pani 
w Trzciance?

Jak wspomniałam już wcześniej, mój ojciec był 
kolejarzem. Tuż po wojnie zgłosił się do dyrekcji 
kolei w Poznaniu. To, że wybór padł akurat na to 
miasto, był czystym przypadkiem. Mógł przecież 
zgłosić się do Wrocławia, gdzie przesiedliło się tylu 
ludzi z Kresów Wschodnich. Wybrał jednak Poznań, 
a stamtąd został skierowany do pracy w Trzciance. 
My zaś jako rodzina podążyliśmy za nim. I tak, od 
1945 r. mieszkam w Trzciance.

Jednak najgorsze miało dopiero nadejść. Jak 
pokazało dalsze życie, to nie wojna, ale czas 
szalejącego komunizmu w Polsce najbardziej 
zaważył na Pani życiu.

Tak, to prawda. Pochodzę z katolickiego domu, 
gdzie wartości religijne i patriotyzm były naczelnymi 
wartościami. Nigdy nie pogodziłam się z tym, że 
mają rządzić nami Sowieci. Jako 20-latka wstą-
piłam do tajnej młodzieżowej organizacji antyko-
munistycznej „Grunwald” działającej w Trzciance.

Proszę nam przybliżyć ideę tej organizacji.
 „Grunwald” był nielegalną organizacją założoną 

przez Witolda Majewskiego, późniejszego jej dowód-
cy. Skupiała ona licealistów naszego miasta. Jej 
celem było wyzwolenie ojczyzny z pęt komunizmu. 
Chcieliśmy żyć w prawdziwie wolnej Polsce. Mnie 
zwerbował do tej organizacji brat Zbyszek, pseudo-
nim „Mrówka”, który był w jej kierowniczym gronie. 
Zostałam sanitariuszką. Złożyłam uroczystą przysię-
gę i przyjęłam pseudonim „Pola”. Oczywiście byłam 
świadoma, że narażam siebie i moją rodzinę na 
wielkie niebezpieczeństwo, zwłaszcza że spotkania 
członków organizacji odbywały się w naszym domu 

przy ulicy W. Sikorskiego. Wszystko to się działo za 
zgodą rodziców, którzy doskonale wiedzieli, czym 
się zajmujemy.

Jak długo działała ta organizacja? Przecież 
było tylko kwestią czasu, że ktoś wpadnie.

„Grunwald” działał w latach 1950–1951 r. 
Tymczasem w dniu 18 maja 1950 r. miała się od-
być w Trzciance Powiatowa Konferencja Związku 
Młodzieży Polskiej (ZMP). Nasi chłopcy postano-
wili zdetonować ładunek wybuchowy w okolicy 
stołu prezydialnego. Niestety plan się nie powiódł. 
„Dziwną” żarówką, która miała wybuchnąć podczas 
zapalania światła, zainteresował się woźny. Doniósł 
on do Urzędu Bezpieczeństwa. Organizatorów 
nieudanej akcji, w tym mojego brata, aresztowano. 
Rok później jeden z naszych „Grunwaldowców” nie 
wytrzymał presji i nas wydał. Ja, za przynależność 
do organizacji, zostałam skazana na 2,5 roku 
więzienia, mój brat zaś – łącznie na 15 lat. Osta-
tecznie na skutek amnestii spędziłam za kratami 
1,5 roku, a brat – 6 lat. Te półtora roku w areszcie 
i więzieniu były dla mnie najczarniejszym okresem 
w życiu. Do teraz mnie boli, że Polak Polakowi mógł 
być takim wrogiem. 

Była Pani przetrzymywana w więzieniu w Po-
znaniu przy ulicy 27 Grudnia, później w Gronowie 
koło Leszna i wreszcie w Grudziądzu. Co najbar-
dziej utkwiło Pani w pamięci z tamtych czasów?

Te półtora roku spędzone w ubeckich więzieniach 
był jednym wielkim koszmarem. Przesłuchania 
odbywały się w nocy, zawsze w atmosferze strachu. 
Raz od śledczego usłyszałam: „Ty, Skrzyńska, i twój 
brat zgnijecie w więzieniu”. Innym razem dostałam 
pękiem kluczy po głowie. Bratu, aby wymusić zezna-
nia, wkładano kawałki gazety między palce u nóg 
i podpalano. Cele, gdzie przebywałyśmy pod przy-
musem, były malutkie, zawszone. Spałyśmy na pry-
czach, czasem po dwie, by było cieplej. Do jedzenia 

Pani Wanda podczas 
swoich 90. urodzin: 
rok 2019.

Pamiętnik pisany krwią Niezapomniane dni oraz 
własnoręcznie wykonany różaniec z chleba – 
lata 1951–1952.

Zdjęcie seniorki 
wykonane 
w dniu wywiadu, 
tj. 28 stycznia 2020 r.



Fo
t.

: 
E
dw

in
 K

le
ss

a

Muzeum Parafialne – 
część 2

Z  D Z I E J Ó W  P A R A F I I

Edwin Klessa

W „Świetle z La Salette” w numerze 
4 (383) 2019 „La Salette. Posłańca Matki 
Bożej Saletyńskiej” przedstawiony został 
stan zaawansowania prac adaptacyjnych 
pomieszczenia piwnicznego w drugim 
budynku Katolickiej Szkoły Podstawowej 
przeznaczonego na Muzeum Parafialne. 
Jego otwarcie planowane jest na wrze-
sień br. podczas obchodów związanych 
z 75-leciem posługi Zgromadzenia Misjo-
narzy Matki Bożej z La Salette w naszej 
parafii. W dniu 4 marca br. w ramach 
XXXVII Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej 
została powołana Rada Programowa 
w składzie:

1) ks. Zbigniew Cybulski MS, proboszcz –   
     Przewodniczący,
2) Edwin Klessa – Wiceprzewodniczący,
3) Jadwiga Witkowska – sekretarz,
4) Marek Fijałkowski – członek,
5) Elżbieta Gajda – członek,
6) ks. Łukasz Nowak MS – członek,
7) Andrzej Poniatowski – członek,
8) ks. dr Jarosław Wąsowicz SDB – członek.
Jej zadaniem będzie m.in. weryfikacja 

eksponatów, opracowanie aranżacji muzeum 
oraz jego przygotowanie do otwarcia we wrześ- 
niu br. Pozostało więc nam kilka pracowitych 
miesięcy.

Można już wstępnie 
przedstawić najbardziej cen-
ne przedmioty, które będą 
zgromadzone w naszych 
zbiorach muzealnych.

Zdecydowanie głównym 
eksponatem jest figura 
św. Jana Chrzciciela wykona-
na z drewna lipowego, której 
wiek określony został na lata 
70. XV w. Krótko mówiąc, 
rzeźba ta powstała zaledwie 
w 60–70 lat po bitwie pod 
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Grunwaldem! Jest to więc najstarszy artefakt 
naszej wystawy. Dotychczasowy los figury 
św. Jana Chrzciciela nie jest znany. Według 
ustnych przekazów pochodzi ona z nieistnieją-
cej dzisiaj kapliczki z Niekurska, ale pewności 
co do tego nie ma. To figuralne wyobrażenie 
proroka będącego patronem naszej parafii jest 
pełnopostaciową płaskorzeźbą przystosowaną 
do zawieszenia na ścianie. Św. Jana Chrzciciela 
łatwo jest rozpoznać po jego atrybutach – 
odziany w skórę wielbłądzią, na prawym przed-
ramieniu trzyma zamkniętą księgę z leżącym 
na niej Barankiem. Postać ta posiada wąską, 
pociągłą twarz o obfitym zaroście i długich wło-
sach, ubrana jest w wielbłądzią skórę, na którą 
nałożono gładki płaszcz. Ciekawie skontrasto-
wano ze sobą bardzo dekoracyjne faliste linie 
fryzury, zarostu i wielbłądziej sierści z gładką 
i ostro fałdowaną powierzchnią płaszcza. Fi-
gura poddana została renowacji w Muzeum 
Archidiecezjalnym w Poznaniu oraz w firmie 
Art-Fresk Anny Cybulskiej-Wojczyszyn w Gnieź-
nie. Podczas odrestaurowywania z rzeźby 
usunięto szkodniki i zlikwidowano po nich 
otwory, całość zakonserwowano i zabezpie-
czono przed działaniem nowych szkodników. 
Dokonano uzupełnienia podstawy, usunięto 
resztki polichromii i gruntów z zagłębień i fałd, 
przeprowadzono impregnację miękkiego drew-
na oraz kitowanie ubytków. Wykonano także 
retusz i werniksowanie końcowe.

Innym niewątpliwie 
c iekawym ekspona -
tem muzeum jest sta-
lowy krzyż o wymiarze 
2,3 m x 1,8 m, pierwotnie 
zainstalowany na wieży 
pierwszego murowanego 
kościoła pw. św. Jana 
Chrzciciela w Trzciance. 
Świątynię tę wybudowano w 1834 r., a roze-
brano w 1914 r., ponieważ była zbyt mała, 
bowiem liczba katolików w naszym mieście 
w tym czasie wzrosła trzykrotnie i przekroczyła 
liczbę 2000 wiernych. Kościół ten usytuowany 
był w tym samym miejscu co obecny, tylko jego 
ustawienie było odwrotne, czyli główne wejście 
było od strony zachodniej, a nie wschodniej. 

Kościelna wieża natomiast w przekroju była 
kwadratowa, zwieńczona dwoma murowanymi 
stożkami, a na każdym z nich umieszczony 
był stalowy krzyż. Jeden z nich zamontowany 
został na Domu Parafialnym obok zakrystii, 
który w latach 1914–1917 jako budynek par-
terowy pełnił rolę kościoła zastępczego na czas 
budowy obecnej świątyni. Drugi, identyczny, 
stalowy krzyż leżał przez 100 lat na stropie 
nawy głównej kościoła i po jego oczyszczeniu 
właśnie on stanowić będzie ważny z punktu 
widzenia historii naszej parafii obiekt sięgający 
początku XIX w.

Ważnym elementem 
wyposażenia naszego 
kościoła, wycofanym w la-
tach 60. ubiegłego wieku, 
jest drewniane taberna-
kulum, które było częścią 
składową ołtarza głów-
nego. Przepisy kościel-
ne – z uwagi na lepsze 
zabezpieczenie przed kradzieżą, profanacją czy 
pożarem – wymusiły wówczas wymianę drew-
nianych tabernakulów, stanowiących miejsce 
przeznaczone do przechowywania hostii i ko-
munikantów, na metalowe. Sam ołtarz główny 
wykonany został w I połowie XVIII w. i pochodzi 
ze skasowanego przez rząd pruski klasztoru 
bernardyńskiego w Gołańczy. Ołtarz został pięk-
nie odnowiony w latach 2015–2016 w ramach 
przygotowań do 100. rocznicy budowy kościoła. 
Zdemontowane drewniane tabernakulum 
przez ponad pół wieku przechowywane było 
na strychu zakrystii i siłą rzeczy ulegało powol-
nej destrukcji. Dziś, po zabezpieczeniu przed 
szkodnikami i odnowieniu przez wspomnianą 
wyżej firmę Art-Fresk, wróciło do swego pier-
wotnego wyglądu. Podczas prac renowacyjnych 
nie wykryto żadnych napisów świadczących 
o jego wieku. Może ma tyle samo lat co ołtarz, 
czyli prawie 300, ale nie wykluczone, że jest 
młodsze, ponieważ ilość zachowanych warstw 
malarskich na tabernakulum była mniejsza niż 
na całym ołtarzu. Trudno natomiast założyć, 
że podczas odnawiania ołtarza głównego na 
przestrzeni wielu lat, czyli kolejnego jego ma-
lowania, pomijano również pokrywanie farbą 

tabernakulum istniejącego na 
tym ołtarzu.

Pozostałe eksponaty, których 
wiek może sięgać przełomu XIX 
i XX w., to szczypce do wypieku 
hostii i komunikantów. W naszej 
parafii zachowały się dwie pary 
o długości 685 i 790 mm. Szczyp-
ce (kleszcze) zakończone są 
dwiema stalowymi formami. Na 
jednej zostały wyryte wgłębienia 
przedstawiające grawerowany 
wzór hostii lub komunikantu, a na 
drugiej zachowano płaszczyznę 
gładką lub – w przypadku hostii – 
wypukłe linie ułatwiające kapła-
nowi ich rozdzielanie w trakcie 
obrzędu łamania chleba, który od-
bywa się podczas każdej Mszy św. 
Wypiekiem hostii w parafii z reguły 
zajmowały się osoby świeckie, jak organista 
lub kościelny. Ciasto przygotowane z pszennej 

mąki najlepszego gatunku z wodą doprowa-
dzało się do konsystencji rzadkiej śmietany. 
Do ciasta nie dodaje się zakwasu, dzięki czemu 
wypieczony opłatek nie ulega zepsuciu. Przed 

wylaniem masy na potrzeby wypieku szczypce 
smarowano woskiem pszczelim, a następnie, 
po zaciśnięciu szczypiec, wkładano je do ognia 
na 3 minuty. Do celów wystawienniczych, żeby 
lepiej pokazać piękne wygrawerowane wzory 
form, pokryto je złotą powłoką. Standardowo 
podczas dokonywania wypieku powierzchnia 
form była stalowa.
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12 grudnia 2019 r. – „Mikołaj z Wyobraźnią Miłosierdzia” wręczył prezenty dzieciom.
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6 stycznia 2020 r. – VI Trzcianecki Orszak Trzech Króli.
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13 grudnia 2019 r. – Nawiedzenie naszej parafii przez
Krzyż Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.
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31 stycznia 2020 r. – XXXVII Tydzień Kultury
Chrześcijańskiej – Trzydziestolecie pracy twórczej

Elżbiety Wasyłyk. Jubileuszowy wernisaż
Struktury miasta. Trzcianka Runowo

Siedlisko Poznań i premiera
autorskiego poematu muzycznego Sen o domu

Elżbiety Wasyłyk w wykonaniu Aster Haile (sopran)
oraz Grzegorza Rychlika (fortepian).
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12 lutego 2020 r. – XXXVII Tydzień Kultury
Chrześcijańskiej – Stanisław Wiza –

pierwszy powojenny polski burmistrz
Trzcianki – w 60. rocznicę śmierci –

spotkanie z historykiem Andrzejem Poniatowskim.
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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 redakcyjny gazety parafialnej:
Krzysztof Felsmann, Marzena Felsmann, Izabela Grzeszczuk, 
Edwin Klessa, ks. Józef Kopciński MS – redaktor naczelny, 
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

DANIE Z DORSZEM W ROLI GŁÓWNEJ
Składniki (ich ilości są uza-

leżnione od wielkości dna na-
czynia i grubości poszczególnych 
warstw):
• dorsz – najlepiej filety 

(około 1,5 płata),
• cebula (1 sztuka),
• pieczarki (30–40 dag).
• surowa papryka 

(1 sztuka – mała),
• jarmuż (kilka liści),
• ser żółty (starty na dużych oczkach tarki),
• sok z cytryny,
• oliwa z oliwek.

Przyprawy: sól, pieprz, cytryna, oliwa z oliwek, zioła 
włoskie.

Na dno żaroodpornego naczynia kroimy cebulę – 
talarki z jej połówek. Następnie szykujemy warstwę 
składającą się z obranych, pokrojonych pieczarek. Przy-
prawiamy pieprzem, solą oraz ziołami i na to kładziemy 
warstwę z płatów dorsza – filety, osolone i przyprawione 
według uznania. Na górną warstwę dajemy jarmuż (jak 
na zdjęciu). Pokrojoną paprykę i niewielką ilość piecza-
rek w całości skrapiamy sokiem z cytryny i oliwą z oliwek. 
Możemy zapiekać w tej wersji, a można posypać serem 
mazdamer lub innym, jeśli ktoś lubi. Całość zapiekamy 
w temperaturze około 170°C przez 30 minut.

SAŁATKA Z POMIDORÓW 
Składniki:
• chleb (2 małe kromki),
• pomidory (4 sztuki – 
      średniej wielkości),
• cebula (1 sztuka),
• przyprawy: sól, curry, 
      papryka,
• zielony tymianek (1 łyżka  
      świeżych listków),
• pestki dyni (1,5 łyżki),

• musztarda z gorczycą (1 łyżeczka),
• pokrojony w kostkę ser typu feta.

Kawałki chleba (pokrojonego w kostkę) 
przesmażamy na oliwie z oliwek z dodatkiem przypraw: 
soli, curry i papryki. Osobiście najlepiej lubię stosować 
do tego dania pieczywo wieloziarniste, bez drożdży. 

Następnie wykładamy przysmażony chleb na talerz, 
aby ostygł. Na pozostałej części oleju przesmażamy 
pestki dyni. Pomidory parzymy, obieramy ze skórki, 
kroimy w dużą kostkę, wkładamy do szklanego 
naczynia, dodajemy sól i pieprz do smaku. Cebulkę 
kroimy w pióra i dodajemy do pomidorów. Następnie 
dodajemy pozostałe, wymienione wyżej składniki.

Życzę przyjemności z przygotowania i konsumowania 
podanych potraw.

Dorota Pałasz

DANIE Z DORSZEM I SAŁATKA Z POMIDORÓW

ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ
▪ Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP – 19 marca ▪ Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, Dzień Świętości 
Życia – 25 marca ▪ Droga krzyżowa ulicami miasta – 3 kwietnia ▪ Niedziela Palmowa Męki Pańskiej – 5 kwietnia ▪ 
Triduum Paschalne – 9–11 kwietnia ▪ Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – 12 kwietnia ▪ Niedziela Miłosier-
dzia Bożego – 19 kwietnia ▪ 6. rocznica kanonizacji Jana Pawła II – 27 kwietnia ▪ 20. rocznica kanonizacji siostry 
Faustyny Kowalskiej, patronki Katolickiej Szkoły Podstawowej w Trzciance – 30 kwietnia

Zima była (?) – a może jeszcze jest? Wiosna jest (?) – a może dopiero będzie?
Mamy takie nie wiadomo co, bo przedwiośniem tego chyba też nazwać nie można… Taki czas w zawieszeniu. A co 

mogłoby się znaleźć na stole? Też by się chciało i czegoś lżejszego, a jednak konkretnego, też nie wiadomo czego…
Oto dwie proste propozycje kulinarne: pierwsza – bardziej na ciepło, druga – na chłodno. Obie są łatwe do 

przygotowania i zajmujące niewiele czasu. Przyrządzenie tych potraw można dzielić na niedługie etapy w trakcie 
szykowania poszczególnych składników lub wykonać całą potrawę od A do Z też w krótkim czasie.
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