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Dwa lichtarze ufundowane dla kościoła pw. św. św. Piotra i Pawła w Nowej Wsi przez cesarzową niemiecką Augustę Victorię z wygrawerowanymi
na nich inicjałami ofiarodawczyni „AV” oraz rokiem ich podarowania 1907.
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Nowowiejskie jubileusze
W dniu 1 lipca br. mieszkañcy Nowej Wsi

œwiêtowali trzy wa¿ne jubileusze:

400-lecie wsi, 110-lecie budowy

koœcio³a i 70-lecie jego poœwiêcenia.

Uroczystoœci rozpoczê³y siê Msz¹ œw.

o godz. 11.00, celebrowan¹ przez

ks. proboszcza Wawrzyñca Skrabê MS,

pochodz¹cego z Nowej Wsi ks. £ukasza

Nowaka MS oraz opiekuna

nowowiejskiego koœcio³a – ks. Wac³awa

Turonia MS, który by³ odpowiedzialny za

przygotowanie uroczystoœci koœcielnych.

Na Eucharystiê przybyli równie¿ liczni

mieszkañcy Trzcianki i okolicznych

miejscowoœci oraz przedstawiciele

w³adz miejskich, gminnych,

powiatowych i wojewódzkich.

We wprowadzeniu do liturgii ks. proboszcz na−
wiązał do postaci patronów kościoła – św. Piotra
i św. Pawła. Ich wiarę przedstawiał jako wzór do
naśladowania dla wszystkich chrześcijan. Następ−
nie ks. Łukasz Nowak MS zaprezentował w kaza−
niu krótki zarys historii wsi oraz religijności jej miesz−
kańców, począwszy od jej założenia w 1618 r.

Przez pierwsze 200 lat istnienia wsi jej miesz−
kańcy będący w większości protestantami nie
posiadali własnej świątyni i spotykali się na mo−
dlitwie w prywatnych domach, bez udziału du−
chownych. Osoby sprawujące wówczas urząd
sołtysa i wiejskiego nauczyciela prowadziły do−
mowe nabożeństwa. Podczas nich odczytywa−
no zebranym komentarze do Ewangelii i kaza−
nia ze specjalnie zakupionej do tego księgi. Na−
uczyciel był również odpowiedzialny za prowa−
dzenie pogrzebów. Konduktom żałobnym towa−
rzyszyło bicie dzwonu zakupionego w 1738 r. –
najstarszego zachowanego do dzisiaj nowowiej−
skiego zabytku, używanego obecnie przy kościele
w Straduniu.

Dopiero w 1799 r. udało się ukończyć budo−
wę pierwszego kościoła z muru pruskiego, któ−
ry przetrwał niewiele ponad 100 lat i ze wzglę−
du na zły stan techniczny został rozebrany na
początku XX w. Zastąpiła go ceglana budowla
poświęcona w 1908 r. jako zbór protestancki.
Dla nowej świątyni cesarzowa niemiecka Augu−
sta Victoria ufundowała dwa ozdobione jej ini−
cjałami lichtarze, podziwiane w kościele do dziś,
prezentowane na okładce niniejszego numeru
czasopisma. Obiekt bardzo ucierpiał w wyniku
działań Armii Czerwonej w styczniu 1945 r.
i dopiero po gruntownym, trwającym trzy lata

remoncie, został ponownie
otwarty i w dniu 29 czerwca
1948 r. poświęcony jako ka−
tolicki kościół pw. św. św. Pio−
tra i Pawła. Aby upamiętnić to
wydarzenie, na zakończenie
Mszy św. odmówiono litanię
ku czci apostołów oraz odby−
ła się uroczysta procesja od−
pustowa wokół świątyni.

Po zakończeniu Eucharystii
wierni zebrali się przed kościo−
łem, gdzie władze samorządo−
we poinformowały o podjętych
w marcu tego roku uchwałach
o nadaniu czterem nowowiej−
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skim dębom tytułu pomników przyrody. Znakomi−
cie wpisało się to w obchody jubileuszu miejsco−
wości, ponieważ kiedy przed 400 laty zakładano
Nową Wieś, wybrano teren porośnięty lasem dę−
bowym, zwanym wówczas Dąbrową Królewską.
Do nowych pomników przyrody, spośród których
dwa rosną bezpośrednio przed kościołem, bur−
mistrz Trzcianki Krzysztof Czarnecki wraz z rad−
nym Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Wło−
dzimierzem Ignasińskim przybili tabliczki informu−
jące, że nowowiejskie dęby zostały objęte ochroną
prawną. Następnie wszystkim zebranym zostały
zaprezentowane tablice przybliżające historię No−
wej Wsi. Powstały one z inicjatywy i dzięki zaan−
gażowaniu pracowników Muzeum Ziemi Nadno−
teckiej im. Wiktora Stachowiaka w Trzciance.

Dalsze uroczystości jubileuszowe zorganizo−
wane przez sołectwo pod przewodnictwem soł−
tysa Nowej Wsi Ryszarda Mleczaka miały miej−
sce w sali wiejskiej, gdzie przygotowano poczę−
stunek dla zebranych gości oraz pokrojono tort
jubileuszowy. W tym samym czasie na okolicz−
nym placu sportowym odbywały się występy ar−
tystyczne oraz zawody sportowe.

ks. £ukasz Nowak MS

wrzesień, październik 2018
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Przez stepy Kazachstanu...
Kazachstan to największy na świecie kraj

śródlądowy. Na terytorium prawie dziewięć razy
większym od Polski żyje mniej niż połowa lud−
ności naszego kraju. Chociaż z geograficznego
punktu widzenia około 12% jego powierzchni
należy do Europy Wschodniej, dla większości
Polaków jest to kraj znajdujący się gdzieś
w dalekiej Azji, za Uralem, gdzie żyją nasi roda−
cy, którym nie dane było wrócić do Ojczyzny po
latach sowieckiego terroru i bezprawia.

W tym roku postanowiliśmy zwiedzić w ośmioosobo−
wej grupie związanej z Biblioteką Parafialną właśnie
Kazachstan odległy o 4 tys. km na wschód od Polski
i pobliską Kirgizję. Wypożyczonym samochodem na lot−
nisku w Ałmatach, jak prawdziwi nomadzi, przemierzyli−
śmy ponad 6 tys. km. Ałmaty to miasto leżące w połu−
dniowo−wschodniej części kraju u podnóża gór Tienszan,
do 1998 r. była to stolica kraju.

Zwiedzanie rozpoczęliśmy od jednego z najbardziej nie−
samowitych pomników przyrody – Kanionu Szaryńskiego,
porównywanego do Wielkiego Kanionu Kolorado, o głębo−
kości 200 m i długości 180 km, wyżłobionego przez
rzekę Szaryn. Po przekroczeniu granicy z Kirgizją kąpali−
śmy się w słonym jeziorze Issyk−kul, położonym na wyso−
kości 1609 m n.p.m., spaliśmy w jurtach, podziwiali−
śmy przepiękny krajobraz z wieży Burana z XI w. – pozo−
stałości po dawnej stolicy, poznawaliśmy atmosferę azja−
tyckich bazarów w Biszkek, obecnej stolicy Kirgizji.

Po powrocie do Kazachstanu pochłonął nas wszech−
ogarniający suchy step, zajmujący jedną trzecią po−
wierzchni kraju. Jechaliśmy setki kilometrów przez
obszary bez drzew, bez ludzkich osad. Stada krów,
koni i wielbłądów skubały wyschnięte w 40−stopnio−
wym upale resztki roślinności. Im dalej na północ,
pustynny step zamieniał się w zielony, pojawiły się
bezkresne pola kukurydzy. Mijaliśmy ogromne hałdy
odpadów przy kopalniach cynku, ołowiu, węgla bru−

natnego i innych surowców mineralnych, których Ka−
zachstan jest znanym w świecie eksporterem. Podró−
żowaliśmy po dnie wyschniętego Jeziora Aralskiego,
gdzie oglądaliśmy skutki katastrofalnej działalności
sowieckiej gospodarki. Zostaliśmy też wciągnięci
w tryby machiny rosyjskich służb specjalnych, które
na nasz wniosek o wpuszczenie do miasta Bajkonur
odpowiedziały, że decyzję podejmą za… 55 dni! Mias−
to otoczone betonowym murem, wraz z kosmodro−
mem, Rosja wydzierżawiła od Kazachstanu na 50 lat.

Byliśmy świadkami innych szokujących epizodów
naszej podróży, takich jak: fatalny stan dróg, objazdy,
których nasz samochód nie mógł pokonać, benzyna
sprzedawana w sklepie spożywczym, „pouczające” spo−
tkania z policjantami i toalety niemające nic wspólnego
z cywilizacją i ekologią. Na długo zapamiętamy smak
i zapach wędzonych ryb – ogromnych sumów sprzeda−
wanych przy drogach, kumysu z mleka koni i wielbłą−
dów, soczystych arbuzów, miejscowego przysmaku –
beszbarmaku, szaszłyków z przydrożnych barów i świe−
żego mleka, przyniesionego przez panią Galinę, wnucz−
kę polskich zesłańców z 1936 r. Kąpaliśmy się w jezio−
rze Bałchasz, które w połowie ma wody słone, a w poło−
wie słodkie. Zaskoczyła nas nowoczesna architektura Asta−
ny – stolicy kraju, z rozmachem zbudowanej w ciągu ostat−
nich 20 lat w środku stepu. Wizytówką miasta jest wieża
Bäjterek przypominająca wielki lizak, z charakterystyczną
kulą, z której z wysokości 100 m podziwialiśmy panora−
mę miasta, przeszklone wieżowce, powstałe niedawno
meczety i ciągnący się aż po horyzont step.

Nasz wyjazd do Kazachstanu był nie tylko wędrówką
po bezkresnym stepie. Widzieliśmy cudowne zachody
słońca, doświadczaliśmy azjatyckiej egzotyki pomiesza−
nej z dziedzictwem radzieckiego komunizmu. Podróż
stanowiła dla nas przede wszystkim pielgrzymkę do
miejsc uświęconych krwią i męczeństwem milionów ludzi
różnych narodowości, szczególnie Polaków, których
w samym Kazachstanie w wyniku przymusowej deporta−
cji znalazło się ponad 200 tys.

Zejœcie do Kanionu Szaryñskiego. Wielb³¹dy na naszej drodze.
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W północnym Kazachstanie w pobliżu miasta Kokcze−
taw pośrodku bezkresnego stepu leży niezwykła miejsco−
wość Oziornoje. Przeżyliśmy tam niesamowite spotkanie
z polskimi karmelitankami z Częstochowy, które opowie−
działy nam wstrząsającą historię o losach Polaków wy−
wiezionych w 1936 r. w kazachskie stepy z terenów dzi−
siejszej Ukrainy. W 1941 r. w czasie silnego mrozu zde−
sperowani mieszkańcy liczyli tylko na pomoc Boga. Zwra−
cali się w modlitwie do Matki Bożej. W marcu w Dzień
Zwiastowania Pańskiego obok wioski pojawiło się jezioro
pełne ryb. W podziękowaniu za uratowanie od głodu w
dniu 24 lipca 1997 r. na jeziorze postawiono figurę Maryi
z rybami, którą w Polsce poświęcił Jan Paweł II. O współ−
czesnym trudnym życiu dawnych zesłańców i ich potom−
ków opowiadał nam ksiądz Wojciech, proboszcz miejsco−
wej parafii, i pani Olga – dyrektor szkoły, w której obejrze−
liśmy muzeum poświęcone tragicznym losom polskich
zesłańców. W broszurce opracowanej przez siostry kar−
melitanki można przeczytać: „Zesłańcy (…) doświadczyli
ogromu zła, niewyobrażalnych upokorzeń i smutku roz−
dzierającego serce, represji, odarcia z ludzkiej godności,
bezmiaru bólu i łez, a mimo wszystko nie zwątpili w Bożą
Opatrzność i opiekę Maryi (…). Przebaczali, modlili się,
ufali Temu, który stał się dla nich jedynym oparciem…”
Ze smutkiem słuchaliśmy naszych rodaków, którzy mó−
wili: „Gdy Gorbaczow pozwolił zesłańcom wyjechać, Niem−

cy zabrali 2 milio−
ny swoich, Izrael
wziął około milio−
na, a polityczne
elity wolnej Pols−
ki zapomniały
o nas.”

Różaniec był
bronią prześlado−
wanych i źródłem
mocy zwłaszcza
w rejonie Kara−
gandy, gdzie So−
wieci urządzili
wielki obóz karny
o rozmiarach 300
km na 200 km.
Zamęczyli w nim
setki tysięcy ludzi
różnych narodo−
wości. Przeraża
fakt, że był to je−
den z 42 karnych
obozów NKWD. Niedaleko Karagandy w miejscowości
Dolinka obejrzeliśmy muzeum zorganizowane w dawnych
budynkach NKWD, poświęcone martyrologii ludzi uwię−
zionych i zmuszanych do katorżniczej pracy.

Do Kazachstanu od ponad 20 lat przyjeżdżają kapła−
ni, zakonnicy i siostry zakonne z różnych zakątków świata,
ale najwięcej z Polski. Podtrzymują oni wiarę, niosą
nadzieję i pomoc najbardziej potrzebującym. Znakiem
rozpoznawczym katolicyzmu jest tam Matka Boża Fa−
timska i jej obietnice o nawróceniu Kazachstanu – jako
części dawnego terytorium ZSRR. Katolicy stanowią
zaledwie 3% mieszkańców w tym zdecydowanie muzuł−
mańskim kraju, a ich ewangeliczna otwartość jest co−
raz bardziej rozpoznawalna.

Podróż po stepach Kazachstanu była dla nas wielkim
doświadczeniem wiary i tragicznych losów kilku pokoleń
Polaków, którzy wciąż oczekują naszej pomocy.

Jadwiga Witkowska

Koœció³ w A³macie – proboszcz Hiszpan,

siostry zakonne z Niemiec, Bia³orusi i Filipin.

Nocleg w jurcie nad jeziorem Issyk-kul.

Symbol Astany – wie¿a Bäjterek.

O³tarz Wieczystej Adoracji w Oziornoje.
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Wiele oczekiwań, nadziei i emocji towarzyszy
zawsze kibicom i samym zawodnikom, którzy
stają do rywalizacji. Nie inaczej było z naszymi
ministrantami, którzy w dniach 13−17 czerwca
2018 r. jako reprezentacja naszej parafii rozegra−
ła swój saletyński mundial i zdobyła II miejsce,
przebywając w Gdańsku−Sobieszewie. Były radość
i smutek, złość i euforia, jak zawsze w momen−
tach, kiedy się wygrywa albo przegrywa.

Międzynarodowy Saletyński Turniej Piłki Noż−
nej ministrantów odbywa się co roku w czerwcu.

Z założenia jest on organizowany w różnych czę−
ściach Polski; w miejscach, gdzie my jako sale−
tyni mamy swoje placówki. Chcemy w ten spo−
sób, aby nasi ministranci bardziej poznali nas
jako zgromadzenie zakonne i odwiedzili nasze
parafie. Dzięki temu dokonuje się integracja służb
liturgicznych pochodzących z różnych stron kraju.

Jak co roku, tak i teraz wyruszyliśmy na pił−
karskie mistrzostwa. Tym razem trafiliśmy do
naszej parafii Gdańsk−Sobieszewo nad morzem.
Skorzystaliśmy z uroków miejsca, dlatego wyru−

Prawie jak mundial...
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szyliśmy wcześniej, aby zwiedzić Trójmiasto
i korzystać z morza.

Mając na uwadze lokalne atrakcje turystyczne,
zobaczyliśmy Gdańsk. Weszliśmy do Centrum Re−
kreacyjno−Sportowego Fun Arena, gdzie bawiliśmy
się w paintballa i skakaliśmy na trampolinach.
Byliśmy także w gdańskim Muzeum II Wojny Świa−
towej. Zwiedziliśmy okręt wojskowy ORP Błyskawi−
ca w Gdyni. Gościliśmy na stadionie Lechii Gdańsk.
Oczywiście dotarliśmy na plażę.

Po zgrupowaniu naszej kadry rozpoczęliśmy
turniejowe zmagania. Całość zawodów podzielo−
na była na trzy kategorie wiekowe: najmłodsi –
do klasy IV szkoły podstawowej, średni – od kla−
sy V szkoły podstawowej do klasy II gimnazjal−
nej, i najstarsi – od klasy II gimnazjalnej wzwyż.
W każdej kategorii wiekowej wystawiliśmy dru−
żynę, a w kategorii średniej nawet można było
walczyć, dysponując dwoma zespołami.

W naszej kadrze znaleźli się ministranci z na−
szej parafii i naszych filii parafialnych:  Nowej
Wsi i Niekurska, zasiliła nas także ekipa z Kuź−
nicy Czarnkowskiej.

Rozgrywki zaczęły się Eucharystią, następnie
odbyły się klasyfikacje grupowe. Jak to już bywa,
piłka jest nieprzewidywalna: z fazy grupowej udało
się wyjść tylko najstarszej reprezentacji, ale po−

zostali, choć nic zna−
czącego nie osiągnę−
li, wiernie dopingowa−
li najstarszym mini−
strantom na boisku.
Udało się! Dotarliśmy
do finału: Trzcianka
kontra Rzeszów. Po−
czątkowo prowadzili−
śmy w grze, ale na−
stąpiła zmiana sytu−
acji i mistrzem roku
2018 została drużyna
z Rzeszowa. II miej−

sce osiągnięte przez nas jest też zadowalające,
mimo tego, że to nie zwycięska lokata, ale chło−
paki dali z siebie wszystko, jak Chorwaci na
mundialu z Francją.

Niespodziewane jednak było zakończenie fi−
nału. Obie drużyny wspólnie odtańczyły taniec zwy−
cięstwa, trzymając się za ramiona i idąc w kół−
ko, i wykrzykując radość. To było niezwykłe za−
kończenie, którego nikt się nie spodziewał. Jak
to mówią, „zachowaliśmy się lepiej niż fair play”.

Na zakończenie turnieju każdy otrzymał pamiąt−
kowy medal, zostały rozdane nagrody i trofea zwy−
cięstwa. Swoją obecnością zaskoczył nas ks. pro−
wincjał, który razem z wójtem gminy przekazał na
ręce piłkarzy puchary i medale.

Później przyszedł czas na odpoczynek i regene−
rację sił. Następnego dnia udaliśmy się do ko−
ścioła parafialnego na niedzielną Eucharystię
i w pięknej procesji wszyscy ubrani w stroje mini−
stranckie dziękowaliśmy Bogu i mieszkańcom
Gdańska−Sobieszewa za wspaniały czas.

Po pięciu dniach wycieczki powróciliśmy do
domu, ale już w naszych głowach krążą myśli, jak
lepiej wypaść na następnym naszym mundialu, który
tym razem odbędzie się w Warszawie.

ks. Mariusz Maækowiak MS

Fo
t.

: 
ks

. 
M

a
ri
u
sz

 M
a
ćk

o
w

ia
k 

M
S

Fo
t.

: 
ks

. 
M

a
ri
u
sz

 M
a
ćk

o
w

ia
k 

M
S



8 Światło z La Salette8

Z p. Mariann¹ Kamiñsk¹

rozmawia

Izabela Grzeszczuk.

Nasi
seniorzy ¯ycie proste mnie zahartowa³o

Energiczna, uœmiechniêta, obdarzona

niezwyk³¹ pamiêci¹ i poczuciem

humoru p. Marianna Kamiñska (...)

Z nieskrywan¹ radoœci¹, bo, jak sama

mówi, lubi opowiadaæ,

dzieli siê ze mn¹ swoim ¿yciem.

8 Światło z La Salette

Energiczna, uśmiechnięta,
obdarzona niezwykłą pamięcią
i poczuciem humoru p. Marian−
na Kamińska jest kolejną bo−
haterką cyklu Nasi seniorzy.
Z nieskrywaną radością, bo, jak
sama mówi, lubi opowiadać,
dzieli się ze mną swoim życiem.

Pani Marianno, w grudniu kończy Pani 94 lata.
Nieczęsto spotyka się człowieka, który pomimo
upływu lat jest tak pełen wigoru jak Pani. Jak Pani
to robi?

Życie nauczyło mnie tego. Życie proste, nierzad−
ko w ogromnej biedzie, zahartowało mnie i pozwo−
liło przetrwać.

Zacznijmy więc od początku. Jak wspomina
Pani dzieciństwo?

Urodziłam się we wsi Kamień Mały koło Przysu−
chy (niedaleko Radomia w województwie mazowiec−
kim) jako najstarsza córka moich rodziców. Moje
pierwsze wspomnienie dotyczy pożaru, który wybuchł
we wsi. Płomienie doszczętnie spaliły nasz dom.
Rodzice z naszą gromadką musieli poszukać so−
bie innego miejsca do zamieszkania. Mój ojciec
sam wybudował nowy dom. Nie był on jednak, jak
to się przyjmuje w naszym obecnym pojęciu: na−
wet nie drewniany, a lepianka ze strzechą ze sło−
my. Większym jednak zmartwieniem był fakt, że
ziemia, którą oboje rodzice uprawiali, była nieuro−
dzajna. Pamiętam, że nawet zboże nie chciało na
niej rosnąć. W domu brakowało dosłownie wszyst−
kiego, a brak chleba dokuczał najbardziej.

Domyślam się, że w takiej sytuacji pracowała
Pani na polu już od najmłodszych lat. Czy była
możliwość uczenia się?

Niestety nie. Wprawdzie chodziłam przez parę ty−
godni do szkoły usytuowanej w domu bogatszego
gospodarza, ale cóż można nauczyć się w tak krót−
kim czasie? Gdy trwała wojna, a miałam już 17 lat,
poszłam na roczną służbę do Niemca. Wykonywa−

Œlub Marianny i Józefa, rok 1945.

łam wszelkie czynności gospo−
darskie, głównie jednak zajmo−
wałam się kuchnią. Moi go−
spodarze nie byli złymi ludźmi,
za wykonaną pracę płacili zbo−
żem. Pracować jednak musia−
łam każdego dnia, od świtu do
nocy, nawet w niedziele. Po
roku ciężkiej harówki sama zre−
zygnowałam z tego zajęcia.

Co wydarzyło się dalej?
Podjęłam kolejną służbę, tym

razem u małżeństwa polsko−żydowskiego. Zajmowa−
łam się ogrodem, doiłam krowy. Otrzymywałam zapła−
tę w pieniądzach. Moja gospodyni nie była jednak wy−
rozumiałą kobietą. Sama prowadziła we wsi sklep z
artykułami gospodarstwa domowego. Pewnego razu
przez nieuwagę zbiłam dwa gliniane garnki. Tak się
przestraszyłam, że najprędzej, jak tylko mogłam, po−
zbierałam skorupy i zakopałam w ziemi. Sama zaś
uciekłam przez pola do domu. Gdy byłam już blisko
niego, zauważyli mnie niemieccy żołnierze. Zaczęli do
mnie strzelać. Cudem uniknęłam śmierci.

Zdjêcie Marianny i Józefa wykonane

z okazji 60-lecia ma³¿eñstwa.
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Lata biegły dalej. Nie myślała Pani o zamążpój−
ściu?

Tak, ale proszę pamiętać, że w tamtych czasach
i warunkach nie było czasu na zakochiwanie się. To
nie młodzi wybierali sobie partnerów na współmał−
żonka, ale czynili za nich to ich rodzice. Nie inaczej
było ze mną. Pewnego razu mój ojciec wyjechał na
targ i tam zmówił się z moim przyszłym mężem Józe−
fem. Tato znał go, wiedział, że jest pracowity, spo−
kojny, pochodzi z dobrej, ogólnie szanowanej rodzi−
ny. Krótko po tej rozmowie daliśmy na zapowiedzi.
Miałam 21 lat, gdy wychodziłam za mąż, Józef liczył
26 lat. Po ślubie przeprowadziliśmy się do teścio−
wej. Była ona już wówczas wdową. Młodszy brat
męża, Stefan, przebywał wtedy na przymusowych
robotach w Niemczech. Ja zaś pomagałam mężo−
wi, jak tylko potrafiłam. Głównie uprawialiśmy len.
Z moczonego, suszonego, wymłóconego i wyczesa−
nego przędłam nici, a z nich – tkaniny. Nauczyłam
się szyć koszule dla całej rodziny.

Kiedy urodziły się dzieci?
W roku 1948 urodził się mój pierwszy syn Edward.

Kiedy jednak miał on półtora roku, do drzwi teścio−
wej zapukał kolejny młodszy brat męża, Kostek, wraz
ze swoją żoną. W domu zrobiło się tak ciasno, że
postanowiliśmy się stamtąd wyprowadzić. Tak trafi−
liśmy do Wapniarni między Trzcianką a Piłą.

Proszę wytłumaczyć, jak to się stało, że z tak
dalekiej Przysuchy trafili Państwo akurat tu, pod
Trzciankę.

Osiedlili się tu już wcześniej dwaj bracia męża,
Stanisław (z pierwszego małżeństwa teściowej) i
wspomniany wcześniej Stefan, który podczas pobytu
w Niemczech ożenił się z Polką i także tu przyjechał.

Jak wspomina Pani ten etap życia? Czy wiodło
się Państwu tu już nieco lepiej?

Tak samo jak wcześniej, dużo napracowałam
się na polu. Ale to właśnie tu w roku 1951 na
świat przyszedł mój drugi syn Stanisław, a w 1955
roku trzeci – Kazimierz. Mężowi udało się podjąć
pracę w radiowęźle w Pile. W 1958 r. urodziłam
kolejne dziecko Andrzeja. I tu nas spotkało pierw−
sze prawdziwe nieszczęście. Andrzejek w wieku 3
miesięcy umarł na zapalenie płuc. Ile się napłaka−
łam… A pracować trzeba było dalej. Gdy mąż zwol−
nił się z pracy, wzięliśmy od państwa gospodar−
stwo rolne. Jednak nadal doskwierała nam bieda.
Trzeba było płacić państwu wysokie podatki, my

jako rolnicy przekazywaliśmy je głównie w świniach.
Czy towarzysząca nam w rozmowie pani Ewa

to Pani najmłodsza córka?
Tak, Ewunia jest moim najmłodszym dzieckiem,

urodziła się w roku 1963. Ale jej narodziny poprze−
dziła druga poważna tragedia. W jeziorze w wieku
10 lat utopił się mój drugi syn Stanisław. Wtedy
przeprowadziliśmy się w kolejne miejsce, też
w Wapniarni, byle dalej od złych wspomnień.

Czy to nie za dużo tych nieszczęść: najpierw
wojna, ciągła bieda, utrata dwóch synów?

Gdybym głęboko nie wierzyła w to, że Pan Bóg ma
w tym jakiś cel, pewnie bym się poddała, a byliśmy
bardzo religijną rodziną. W czasach komunistycznych
mąż nie raz był prześladowany za swoją wiarę.

Teraz mieszka Pani z córką w Trzciance.
Tak, gdy owdowiałam w roku 2005, sprzeda−

łam gospodarstwo i przeniosłam się do córki. Do−
brze mi tutaj, ale moją niespokojną duszę niesie
hen na pola, tam, gdzie spędziłam całe swoje życie.

Pani Marianna doczekała się 7 wnuków i 14
prawnuków. Dziękujemy Pani za rozmowę.

Izabela Grzeszczuk

Gospodarstwo w Wapniarni, w którym

pp. Kamiñscy prze¿yli ok. 37 lat.

Marianna Kamiñska

w swoim domu

w czasie wywiadu

w dniu 11 sierpnia

2018 r.
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Powołanie na przełożoną Prowincji było i jest
dla mnie wyrazem zaufania ze strony Pana Boga
i Zgromadzenia. Dzisiejszy świat ceni sobie urzę−
dy jako zaszczyty i przywileje, a tak naprawdę
łączą się one z odpowiedzialnością, by odczyty−
wać i wypełniać wolę Bożą. Z pewnością zakres
obowiązków jest szerszy niż przełożonej lokalnej
kierującej jednym domem zakonnym, przełożo−
na prowincjalna czuwa bowiem nad domami
i dziełami całej Prowincji, troszczy się o siostry
z wszystkich jej domów.

Parafrazując słowa świętego Jana Pawła II,
„tutaj (w Trzciance) wszystko się zaczęło: i życie
się zaczęło, i szkoła się zaczęła, i powołanie się
zaczęło”. Proszę opowiedzieć, jak rodziło się Sio−
stry powołanie na trzcianeckiej ziemi, w parafii
pw. św. Jana Chrzciciela.

To był piękny czas w naszej parafii − mówię
tak, jak to cały czas czułam i czuję. Pracowali
tu wtedy wspaniali kapłani: ks. Tadeusz Bąk
MS i ks. Władysław Źrebiec MS – byli moimi
katechetami, oraz moje siostry – siostry fran−
ciszkanki Rodziny Maryi. Obserwując ich życie,
jako młoda osoba pragnęłam żyć podobnie, nie
umiałam tego nazwać, określić, ale czułam, że
chcę być dla Boga. Nie ja jedna wtedy myśla−
łam, by związać swe życie z Panem. Był to czas,
kiedy wiele osób tak myślało i podejmowało tę
piękną drogę. Słysząc tu i ówdzie, że inni też
tak chcą żyć, potęgowało to jeszcze bardziej moje
pragnienie wstąpienia do zakonu. Takich osób
wtedy było chyba 10, a może i więcej. Wiele
z nich trwa w swoim powołaniu i pięknie pracu−
je na niwie Pańskiej do dziś.

Kiedy Siostra wstąpiła do Zgromadzenia?
Wstąpiłam do Zgromadzenia w 1983 r. zaraz

po maturze. Moje pierwsze śluby złożyłam w Sza−
motułach w 1986 r., a profesję wieczystą – na
Jasnej Górze w 1992 r.

Czy rodzina łatwo zaakceptowała decyzję Sio−
stry o wstąpieniu do zakonu?

Tak. Moi rodzice uszanowali moją decyzję.
Mama wiedziała, obserwując moje życie, że „tak
to się skończy”. Były w jej sercu wątpliwości,
tęsknota, bo Poznań jest daleko, a nie było ta−
kich możliwości jak dzisiaj, żeby się tak łatwo
przemieszczać na dużych odległościach. Cała
rodzina była ze mną i mnie wspierała.

Jezus jest moim Panem
Z s. Gra¿yn¹ Or³owsk¹ RM,

prze³o¿on¹ trzcianeckiego domu

zakonnego Zgromadzenia Sióstr

Franciszkanek Rodziny Maryi,

rozmawia Dariusz Kolonista-Kujawski.

Witam Siostrę w rodzinnej parafii. Niech bę−
dzie pochwalony Jezus Chrystus!

Witam i pozdrawiam wszystkich, których znam,
którzy mnie znają i tych, do których Bóg w swo−
ich planach mnie posyła.

Świadomie bądź nieświadomie tworzy Siostra
historię swojego Zgromadzenia oraz naszej pa−
rafii, bo oto – jako pierwsza rodem z Trzcianki –
została Siostra sześć lat temu wybrana na urząd
Przełożonej Prowincjalnej Prowincji Poznańskiej
w Zgromadzeniu Sióstr Franciszkanek Rodziny
Maryi, a obecnie została Siostra przełożoną wspól−
noty zakonnej w swoim rodzinnym mieście. Gra−
tulacje! Proszę powiedzieć naszym Czytelnikom,
jakie obowiązki wypełnia matka prowincjalna.

Nigdy nie przypuszczałam, że Zgromadzenie
pośle mnie do mojej rodzinnej parafii, ale to Bóg
ma plan na moje życie i niech Jego wola się wy−
pełnia. Amen.
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Proszę powie−
dzieć, kim był za−
łożyciel Zgroma−
dzenia Francisz−
kanek Rodziny
Maryi, święty
Zygmunt Szczę−
sny Feliński.

Mówiąc o św.
Zygmuncie Szczę−
snym Felińskim
w roku, kiedy na−

sza Ojczyzna świętuje 100−lecie odzyskania nie−
podległości, chcę podkreślić jego patriotyzm,
oddanie sprawie narodu. Nie dbał o własne in−
teresy, nie bał się narazić carowi i stanął po stro−
nie narodu. Jego wielkim bólem była troska
o los dzieci i starców, którzy pozostawali bez opie−
ki, dlatego też założył nasze Zgromadzenie.

Zapytam teraz Siostrę jako matkę prowin−
cjalną, która przyjmowała kandydatki do Zgro−
madzenia, jak zostać franciszkanką Rodziny
Maryi, co trzeba zrobić, gdzie się zgłosić.

Najpierw trzeba zajrzeć do własnego serca
i go troszkę w ciszy posłuchać. Wiem, że wiele
dziewcząt słyszy wezwanie, bo Jezus nieustan−
nie powołuje. Potrzeba tylko odwagi, by na nie
odpowiedzieć i zaufać Panu. Zapraszam do na−
szego domu zakonnego w Trzciance lub w Po−
znaniu na rozmowę, bliższe przyjrzenie się temu,
jak wygląda życie sióstr, na modlitwę.

Ile potrzeba czasu, by zostać franciszkanką
Rodziny Maryi, jak długo trwa formacja zakon−
na i na czym polega?

Formacja zakonna ma trzy etapy: postulat, no−
wicjat i czas junioratu. W tym czasie jest blisko
Mistrzyni jako osoba towarzysząca powołaniu; ta,
która odpowiada na wątpliwości, wspiera modlitwą
i wskazuje drogę. Najważniejsze w formacji to
pozwolić się formować Jezusowi i zaufać ludziom,
których On na tej drodze postawił.

Czy jest Siostra szczęśliwa?
Tak. Cieszę się, że Bóg mnie wybrał i obda−

rzył łaską powołania, bo to jest Jego dar.
Czy śluby zakonne nie ograniczają Siostry

wolności, nie hamują rozwoju?
Jezus jest moim Panem, Panem mojego życia

i jest najlepszym Panem. On mnie kocha, wie

co jest dla mnie najlepsze. Zrobił dla mnie
wszystko, umarł za mnie na krzyżu, abym miała
wieczne szczęście. Moją odpowiedzią na Jego
Miłość może być moja miłość, którą pragnę wy−
rażać przez ślubowane Mu czystość, ubóstwo
i posłuszeństwo. Czy śluby hamują wolność albo
osobisty rozwój? Absolutnie nie. Podjęłam de−
cyzję mojego życia w wolności i pragnę być jej
wierna.

Czym Siostra będzie się zajmowała w naszej
parafii?

Wracam do katechezy w Szkole Podstawowej
nr 2; do szkoły, do której sama kiedyś uczęsz−
czałam.

I na koniec jeszcze jedno pytanie. Co Sio−
stra poradziłaby ludziom szukającym swego
miejsca w życiu, powołania, ludziom tęsknią−
cym za szczęściem?

Mogę podpowiedzieć, że warto szukać celu
swego życia. Szukać to nie bezczynnie czekać,
a wziąć sprawę w swoje ręce. Trzeba znaleźć
czas na przemyślenia, ciszę, modlitwę. Należy
zadać to pytanie Jezusowi: „Czego ode mnie ocze−
kujesz, Jezu?”, a potem uważnie, cierpliwie i wy−
trwale słuchać. On na pewno odpowie. Życzę
odwagi wszystkim i męstwa.

Dziękując za rozmowę, życzę Siostrze Boże−
go błogosławieństwa i opieki św. Zygmunta
Szczęsnego Felińskiego. Szczęść Boże!
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Z  D Z I E J Ó W  PA R A F I I

Zwi¹zki parafii
w Bia³ej z Trzciank¹

12 Światło z La Salette

W serii artykułów z historii parafii św. Jana
Chrzciciela w Trzciance nie może zabraknąć omó−
wienia związków z sąsiednią parafią w Białej.
Okazją do tego była niedawno obchodzona, bo
w dniu 17 czerwca br., uroczystość 910−lecia ist−
nienia bialskiej parafii pw. Wszystkich Świętych.
Pod przewodnictwem ks. bpa Krzysztofa Włodar−
czyka oraz proboszcza ks. Eugeniusza Gnibbego
obchodzone było odległe w mrokach historii po−
wołanie parafii w 1008 r. do życia – najwcześniej−
szej w naszym regionie. Trudno by szukać w zna−
nych nam źródłach historycznych potwierdzenia tej
daty, ale tak wynika z ocalałych z pożaru w 1812
r. fragmentów kroniki autorstwa ks. Jana Ignace−
go Bocheńskiego1. Wielu historyków podważa jed−
nak tę datę, a przynajmniej twierdzi, że nie ma
ona żadnego udokumentowania w znanych wiary−
godnych materiałach źródłowych. Jedno jest pew−
ne – parafia ta powstała znacznie wcześniej od
trzcianeckiej i z pewnością otaczała swoim zasię−
giem tworzącą się w okolicy osadę, która przero−
dziła się w dzisiejszą Trzciankę. Z pewnością dużo
światła na historię Trzcianki i Białej rzuciłoby prze−
tłumaczenie zapisanych po łacinie akt z wizytacji
z 1628 r., znajdujących się w Archiwum Archidie−
cezjalnym w Poznaniu.

Więcej wiemy o czasach współczesnych, co do
których łatwiej jest wykazać związki łączące Białą
z Trzcianką.

Działania wojenne w 1945 r. zakończyły się
dla bialskiej parafii tragicznie. Kościół w Białej
w czasie wojny był zamknięty i w jego wnętrzu
Niemcy urządzili świetlicę dla Hitlerjugend2. Ów−
czesny niemiecki proboszcz Msze św. odprawiał
w pokoju na plebanii. W dniu 5 lutego 1945 r. na
plebanię wtargnęli rosyjscy żołnierze i zastrzelili
niemieckiego proboszcza i dziekana ks. Emila
Straucha3. Parafianie pochowali zamordowanego
kapłana na przykościelnym placu i jego grób do
dzisiaj tam istnieje. Opuszczony kościół, przywró−
cony po wojnie do pełnienia swojej funkcji, był
prowadzony przez trzcianeckich saletynów: pro−
boszcza ks. Tadeusza Ptaka MS, ks. Alojzego
Gandawskiego MS oraz ks. Stanisława Sowę MS.
W latach 1947−49 proboszczem bialskiej parafii
był ks. Aleksander Hanusewicz4. Potem pro−
boszczami do 1957 r. byli kolejno saletyni: ks. Fran−
ciszek Żurawski MS (1949−50), ks. Stanisław Za−
wisza MS (1950−51), ks. Józef Gołębiowski MS
(1951−52) i ks. Julian Filoda MS (1952−57). Rów−
nież księża saletyni pełnili funkcję wikariuszy i ka−
techetów: ks. Józef Szczepański MS (1950−51) i
ks. Edward Mokrzycki MS (1953−55). Brat zakon−
ny Wincenty Ludwiczak MS natomiast w latach
1954−56 spełniał rolę zakrystiana i organisty5. Od
1957 r. proboszczami byli księża salezjanie, a od
1994 r. – księża diecezjalni.

Okres pracy saletynów w Białej zaznaczył się
szerzeniem kultu Matki Bożej Saletyńskiej. We

Grób zastrzelonego

ks. Emila Straucha.

P³askorzeŸba Matki Bo¿ej Saletyñskiej.
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1 Ks. Jan Ignacy Bocheński (1755−1812) – proboszcz w Białej w la−
tach 1794−1812.

2 Kronika parafialna parafii pw. Wszystkich Świętych w Białej, s. 8.
3 Ks. Emil Strauch (24.10.1876−05.02.1945) – w latach 1922−25

proboszcz w Kuźnicy Czarnkowskiej (wybudował kościół św. Fran−
ciszka Ksawerego), w latach 1925−1945 proboszcz w Białej. Pocho−
wany na placu kościelnym kościoła Wszystkich Świętych w Białej.

4 Ks. Aleksander Hanusewicz (25.03.1893−21.07.1956) – proboszcz
w Białej w latach 1947−1949, a następnie w latach 1949−1956 –
proboszcz parafii św. Piotra Apostoła w Międzyzdrojach. Pocho−
wany na Cmentarzu Komunalnym w Międzyzdrojach.

5 Ks. Piotr Jamioł MS, Saletyni w Polsce, Kraków 2004, s. 184.
6 Kronika parafialna parafii pw. Wszystkich Świętych w Białej wielo−

krotnie wspomina o pomocy udzielanej przez saletynów z Trzcianki.
7 Historia pierwszego dziesięciolecia parafii w Białej – maszynopis

autorstwa ks. Juliana Filody MS.
8 Kronika Parafialna parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Trzciance,

t. 1, s. 29−30.
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wrześniu odprawiane były nabożeństwa saletyń−
skie, a oprócz odpustu parafialnego przez kilka
lat obchodzone były w dniu 19 września odpusty
saletyńskie. Księża saletyni z Trzcianki nadal
w latach 1947−57 jeździli do Białej z pomocą dusz−
pasterską: głosili rekolekcje i realizowali zastęp−
stwa6. Widomym znakiem szerzonego w Białej
kultu Matki Bożej Saletyńskiej było ozdobienie
kapliczki obok kościoła przez ówczesnego probosz−
cza ks. Józefa Gołębiowskiego MS płaskorzeźbą
Płaczącej Pani z La Salette7. Dzisiaj jest ona za−
wieszona na lewej ścianie przedsionka kościoła
i świadczy o związkach bialskiej parafii z duszpa−
sterzami saletynami. W latach 50. we wspomnia−
nej kapliczce, poniżej saletyńskiej płaskorzeźby,
wyeksponowany był  kamień z wyraźnym i głębo−
kim odciśniętym śladem stopy. Kroniki odnoto−
wują ukazanie się Matki Bożej z Dzieciątkiem
w 1100 r. miejscowym poganom, którzy składali
na olbrzymim głazie ofiarę z porwanych zza Noteci
chrześcijan. Objawienie to miało spowodować
zaniechanie krwawych bałwochwalczych praktyk
oraz przyjęcie wyznania chrześcijańskiego przez
miejscową ludność. Fragment kamienia z wyci−
śniętą stopą w poprzednich latach był wmurowa−
ny w ogrodzenie cmentarza bialskiego, a następ−
nie znalazł swoje miejsce w przykościelnej kaplicz−

ce Matki Bożej
Saletyńskiej. Po
przeniesieniu pła−
skorzeźby do
przedsionka ko−
ścioła kapliczka
została skoncen−
trowana na wyda−
rzeniu związanym
z kamieniem z od−
ciśniętą stopą
Maryi.

Są jeszcze in−
ne elementy łą−
czące naszą para−
fię z Białą. W ołtarzu głównym naszego kościoła
w górnej jego części w owalu znajduje się obraz
Matki Bożej Ostrobramskiej. Wizerunek ten wy−
malował Piotr Wychot−Ochota – nauczyciel szkoły
podstawowej w Białej. Uroczyste odsłonięcie
i poświęcenie obrazu mało miejsce w dniu 1 maja
1947 r. W Kronice Parafialnej parafii pw. św. Jana
Chrzciciela 8 w Trzciance  jest przejmujący opis
tego wydarzenia, gdy tłum wiernych, jeszcze nie−
dawno zmuszonych do opuszczenia swoich stron
rodzinnych, z płaczem przyjął w swojej nowej ma−
łej ojczyźnie kopię obrazu tak bardzo czczonego
na Kresach – oblicze Matki Bożej Ostrobramskiej.
Z kolei kapliczka obok kościoła w Białej została
wymalowana w 2002 r. przez trzcianecką artyst−
kę malarkę Elżbietę Wasyłyk.

Odwiedzającym pobliską wieś Biała warto
uświadomić tych kilka faktów ze wspólnej historii
obydwu parafii – bialskiej i naszej.

Edwin Klessa

Kapliczka z kamieniem z odciœniêt¹ stop¹ Matki Bo¿ej.

Kapliczka wewn¹trz.
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24 czerwca  2018 r. – Msza œw. prymicyjna

ks. Marcina Madeja MS
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7 sierpnia 2018 r. – 36. Koszaliñsko-Ko³obrze-

ska Piesza Pielgrzymka na Jasn¹ Górê:

spotkanie delegacji parafii z trzcianeckimi

pielgrzymami na p¹tniczym szlaku.

30 czerwca  2018 r. – Koncert pt. Misterium

Deesis w ramach Miêdzynarodowego Festiwalu

Muzycznego „Nadnoteckie Bel Canto”.

24 czerwca 2018 r.

– Odpust parafialny

ku czci œw. Jana

Chrzciciela: suma

odpustowa

i jubileusz 25-lecia

kap³añstwa

ks. dra Józefa

Kopciñskiego MS.
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S1 lipca 2018 r.

– Odpust ku czci œw.

œw. œw. Piotra i Paw³a,

patronów koœcio³a

filialnego w Nowej Wsi,

po³¹czony z obchodami

400-lecia miejscowo-

œci i 110-lecia œwi¹tyni

oraz 5-lecia kap³añstwa

ks. £ukasza

Nowaka MS.

22 lipca 2018 r.

– Uroczyste po-

œwiêcenie pieczywa

ofiarowanego przez

trzcianeckich pieka-

rzy z okazji wspo-

mnienia œw. Anny –

patronki piekarzy.

2 lipca 2018 r. – Biblioteka Parafialna goœci³a grupê 50 polskich dzieci i wychowawców z Litwy.

Program pobytu w Trzciance obejmowa³ zwiedzanie koœcio³a, Muzeum Ziemi Nadnoteckiej, Biblioteki

Parafialnej i Biblioteki Publicznej oraz zabawê nad jeziorem. Na wspólnym ognisku i poczêstunku

na strzelnicy goœcie spotkali siê tak¿e z burmistrzem Trzcianki Krzysztofem Czarneckim. Dzieci

obdarowane zosta³y przyborami szkolnymi, ró¿nymi regionalnymi gad¿etami, s³odyczami i ksi¹¿kami.
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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 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

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

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

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

ZAPOWIEDZI WYDARZEŃ

· Śluby wieczyste w Dębowcu naszego parafianina kleryka Wojciecha Wichera MS · Diecezjalna Pielgrzymka
do Skrzatusza, Diecezjalne Spotkanie Młodych w Skrzatuszu – 15 września · Uroczystości odpustowe w Dębow−
cu – 13−16 września · Odpust ku czci Matki Bożej Saletyńskiej w parafii pw. św. Jana Chrzciciela – 19 września

· wspomnienie św. s. Faustyny, patrona Katolickiej Szkoły Podstawowej w Trzciance – 5 października

Wszystkie składniki należy wymieszać tak, aby
ciasto się nie kleiło i po kolei uklepać pięć plac−
ków. Wrzucamy je na rozgrzany tłuszcz. Trzyma−
my w nim, aż ciasto się zarumieni. Bardzo szybko
uzyskujemy sporego placka, na który następnie
nakładamy dodatki.

Można jeść langosze na słodko lub na ostro.
Dodatkiem może bowiem być np. gotowy sos czosn−
kowy albo smarujemy placek ketchupem lub ma−
jonezem, posypujemy zgniecionym wcześniej ząb−
kiem czosnku oraz tartym żółtym serem. Kto lubi
jeść słodko, może położyć na langosza dowolne
konfitury. Jest też wersja potrawy z drożdżami.

Przygotowanie specjalności charakterystycznej
dla kuchni węgierskiej, słowackiej i czeskiej za−
biera naprawdę niewiele czasu, a goście powinni
być zadowoleni i zaskoczeni takim niezwyczajnym
poczęstunkiem.

Życzę smacznego!
Piotr Starosta

Langosz
– specjalnoœæ kuchni naszych po³udniowych s¹siadów
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Drodzy Czytelnicy, czy zdarzyło się Wam, że
niespodziewanie przyszli do Was goście, a nie mie−
liście w domu ani kawałka placka czy czegoś in−
nego do poczęstowania? Jest na to sposób! W
kilka minut można zrobić coś bardzo pysznego i
sycącego. Jeżeli macie w lodówce kefir, do tego
mąkę, sodę, jakieś konfitury czy chociaż ketchup,
to już jesteście uratowani.

Nasi księża saletyni prowadzą parafie w róż−
nych zakątkach Europy i świata. Mają do czynie−
nia z rozmaitymi kuchniami. Między innymi służą
wiernym w Czechach i właśnie stamtąd pochodzi
poniższy przepis, chociaż historia langoszy wiąże
się najpierw z Węgrami.

Przygotowujemy następujące składniki:· 1 szklanka kefiru,· 2 szklanki mąki,· 1/2 płaskiej łyżeczki sody,· szczypta soli,· tłuszcz do głębokiego smażenia.


